
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  15   ГОДИНА III           ПАНЧЕВО,     16. ЈУЛ 2010. ГОДИНЕ Аконтација претплате 13.233,42

   Цена овог примерка      358,00

230.

На основу члана 144. и 145. става 2. Закона о 
енергетици („Сл.гласник РС” број 84/04), чланова 
8. и 13. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС” бр. 16/97 и 42/98), члана 18. и 20. 
став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС бр. 129/07), члана 42. Закона о 
облигационим односима („ Сл. лист СФРЈ” бр. 
29/78, 39/85,45/89-Одлука УСЈ и 57/89 и („Сл. 
лист СРЈ” бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ” бр.1/2003-
уставна повеља) и члана 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 
и 4/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној дана 16 . јула 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о условима и начину снабдевања топлотном 

енергијом купаца на подручју града Панчева

I OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овом Одлуком прописани су услови и 

начин обезбеђивања континуитета у снабдевању 
топлотном енергијом купаца на подручју града 
Панчева (у даљем тексту: Одлука) и то:

- услови и начин сигурног и квалитетног 
снабдевања топлотном енергијом за грејање 
стамбеног и пословног простора и припрему 
санитарне топле воде, услови и начин пружања 
енергетских услуга као и

- међусобна права и обавезе између 
енергетског субјекта и купаца топлотне енергије.

Члан 2.
Дефиниције појмова
Поред појмова из Закона о енергетици у 

овој Одлуци користе се и појмови са следећим 
значењима:

1. Систем даљинског грејања и/или хлађења - 
значи интегрисани и повезан систем производње, 
дистрибуције и испоруке топлотне енергије;

2. Енергија - значи енергија за даљинско 
грејање и/или даљинско хлађење и загревање 
санитарне топле воде, коју преноси преносник од 
Енергетског субјекта до купаца у оквиру система 
даљинског грејања.

3. Енергетски субјекат - правно лице, 
односно предузетник, које је уписано у регистар 

за обављање једне или више енергетских 
делатности

4. Купац - правно или физичко лице које 
купује енергију

5. Квалификовани купац - купац који 
испуњава услове прописане овом Одлуком, купује 
енергију за сопствене потребе, чија инсталисана 
снага једнака или већа од 1МW и збирна годишња 
потрошња прелази 0,9 GWh;

6. Топлотни извор - постројење за производњу 
топлотне енергије за даљинско грејање/хлађење и 
загревање санитарне топле воде

7. Санитарна топла вода - хладна вода из 
водоводне мреже, која се загрева у измењивачу 
топлоте, а користи је купац у свом домаћинству;

8. Дистрибутивна мрежа је вреловодна и/
или топловодна мрежа, која представља систем 
повезаних термички изолованих цевовода и 
уређаја који су намењени дистрибуцији топлотне 
енергије до купаца;

9. Топлотна подстаница је део система 
даљинског грејања у којој је смештена опрема за 
мерење, аутоматску регулацију, даљински надзор 
и испоруку топлотне енергије у унутрашње 
топлотне инсталације и уређаје купаца;

10.Топлотна подстаница - индиректан тип је 
топлотна подстаница у којој се путем измењивача 
топлоте из примарног система топлотна енергија 
предаје секундарном систему даљинског грејања;

11.Топлотна подстаница - директан тип је 
топлотна подстаница у којој примарни систем 
без посредства измењивача топлоте, топлотну 
енергију директно предаје секундарном систему 
даљинског грејања;

12.Примарни део инсталације у топлотној 
подстаници - индиректан тип представља део 
топлотне подстанице од запорних вентила на 
улазним цевоводима у топлотну подстаницу 
са свом опремом за мерење топлотне енергије, 
аутоматску регулацију и даљински надзор, 
закључно са измењивачем топлоте;

13.Примарни део инсталације у топлотној 
подстаници - директан тип представља део 
топлотне подстанице од запорних вентила на 
улазним цевоводима у топлотну подстаницу 
са свом опремом за мерење топлотне енeргије, 
аутоматску регулацију и даљински надзор, до 
косог регулационог вентила на краткој вези 
између повратног и потисног цевовода;

14.Секундарни део инсталације у топлотној 
подстаници -индиректан тип представља део 
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топлотне подстанице од излазних -секундарних 
прирубница измењивача топлоте у топлотној 
подстаници заједно са свом опремом узимајући 
циркулационе пумпе, колекторе, регулационе 
вентиле на огранцима, запорну арматуру, сонде 
и др. до излазних запорних вентила из топлотне 
подстанице;

15.Секундарни део инсталације у топлотној 
подстаници - директан тип представља део 
топлотне подстанице од косог регулационог 
вентила на краткој вези између повратног и 
потисног цевовода заједно са свом опремом 
узимајући циркулационе пумпе, колекторе, 
регулационе вениле на огранцима, запорну 
арматуру, сонде и др. до излазни запорних вентила 
из топлотне подстанице;

16.Мерни уређај - је топлотно бројило које 
испуњава законске услове и који непосредно 
мери испоручену топлотну енергију и основ је 
за обрачунавање испоручене топлотне енергије 
купцу; 

17.Подмерило - калориметар је топлотно 
бројило у подстаници и/или јавном простору 
зграде или објекта које непосредно мери 
испоручену топлотну енергију за конкретног 
купца; 

18.Делитељ топлоте - је уређај који се 
прилагођава и физички везује за свако појединачно 
грејно тело простора који се загрева (мери разлику 
средње температуре грејног тела и околног 
простора у функцији времена);

19.Мерно место је место где је постављен 
мерни уређај,

20.Предајно место је по правилу мерно место 
где један енергетски субјект предаје топлотну 
енергију другом енергетском субјекту,  односно 
купцу;

21.0брачунско место је шифра објекта 
или етажне јединице купца, за које снабдевач 
испоставља рачун;

22.Унутрашње топлотне инсталације и 
уређаји су инсталације грејања купца и чине део 
система даљинског грејања од излазних запорних 
вентила топлотне подстанице до грејних тела 
и/или уређаја и опреме помоћу којих се даље 
дистрибуира топлотна енергија за загревање 
стамбеног и/или пословног простора купца и 
санитарне топле воде.

23.3аједнички део инсталација секундарног 
система грејања су инсталације , опрема после 
запорних вентила у топлотној подстаници до 
хоризонталног развода инсталација у заједничком 
простору зграде или стана и у обавези је 
заједничког одржавања од стране купца;

24. Инсталисана снага у објекту купца 
одређује се на основу инсталисаног капацитета 
или уграђеног граничника протока (уговорено 
максимално топлотно оптерећење).Начин 
утврђивања максималног топлотног оптерећења 
за конкретног купца утврђује се уговором.

25.0добрење за прикључење - је акт који издаје 
Енергетски субјект, а по захтеву за прикључење 
на дистрибутивни систем - даљинског система 
грејања;

26.Грејана површина - за стамбени простор-
површина стана из уговора о закупу, уговора о 
коришћењу стана или уговора о откупу, односно 
куповини стана, скица премера предметног стана 
издата од овлашћеног предузећа; за пословни 
простор- површина пословне просторије из 
уговора о закупу или о куповини пословне 
просторије, записнички утврђена површина коју 
заједнички утврде енергетски субјект и купац.

27. Лиценца - дозвола за обављање енергетске 
делатности утврђена законом

28.Тарифни купац -који купује енергију за 
сопствене потребе по прописаном тарифном 
систему.

Члан 3.
 Енергетски субјект који снабдева топлотном 

енергијом купце, у обавези је да планира и спроведе 
план развоја, који је усклађен са Планом развоја 
енергетике који доноси Влада Републике Србије. 
Развој система даљинског грејања ускладити са 
најновијим планским документима: Студијама, 
Генералним и Детаљним урбанистичким пла-
новима.

Члан 4.
Енергетски субјект, као оператер дистри-

бутивног система, уз сагласност Скупштине града 
Панчева доноси Правила о раду дистрибутивног 
система.

II ПРОИЗВОДЊА, СНАБДЕВАЊЕ И КВА-
ЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 5.
Производњу и снабдевање топлотном енер-

гијом, на територији Града Панчева, врши Јавно 
комунално предузеће „Грејање” Панчево (у 
даљем тексту Енергетски субјект), које је локална 
самоуправа основала за обављање енергетске 
делатности:

- производња топлотне енергије
- дистрибуција топлотне енергије
- управљање дистрибутивним системом за 

топлотну енергију
- трговина топлотном енергијом ради 

снабдевања купаца
- испорука санитарне топле воде
Енергетски субјект је дужан да поседује 

лиценце за енергетске делатности у складу са 
законом.

Члан 6.
Енергетски субјект је дужан да енергетске 

делатности из области топлотне енергије обавља 
у складу са законским прописима и актима који 
регулишу ову делатност.

Енергетски субјект нема право, без претходне 
писане сагласности Скупштине града Панчева, 
да:

- располаже (прибавља и отуђује) имовину 
предузећа веће вредности, која је у непосредној 
функцији обављања делатности, утврђеном 
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оснивачким актом, улагање капитала,давање 
гаранција, авала, јемства, залога и других 
средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса.

 
Члан 7.

Опрема коју користи Енергетски субјекат 
за обављање енергетске делатности чини скуп 
објеката, уређаја и постројења међусобно 
повезаних у једиствену техничко -технолошку 
целину.

Топлотна опрема коју Енергетски субјект 
користи за обављање основне делатности, по 
правилу је:

- уређаји за складиштење, обраду, мерење и 
регулацију снабдевања примарном енергијом и 
водом,

- производна постројења,
- мерни уређаји за произведену/преузету 

топлотну енергију из производних постројења 
који су у саставу Енергетског субјекта,

- постројење за обезбеђење протока и 
притиска, 

- вреловодна и топловодна мрежа, 
- топлотне подстанице, и
- мерни уређаји за испоручену топлотну 

енергију купцима у топлотним подстаницама.
Енергетски субјект у име оснивача и купац 

писаним уговором међусобно регулишу даље 
односе као и услове и начин преноса права и 
обавезе на Енергетског субјекта за управљање 
и одржавање прикључног топловода и топлотне 
подстанице.

Члан 8.
Секундарна мрежа представља део система 

даљинског грејања који се налази иза тачке 
испоруке топлотне енергије и овај део није 
у саставу Енергетског субјекта и у оквиру 
регулисане одговорности, осим уколико није 
својина Оснивача.

Енергетски субјект може уз јасно дефинисане 
услове са Купцем власником секундарне мреже 
да закључи уговор, да врши услугу одржавања 
секундарне мреже као дела система даљинског 
грејања, при чему ова услуга не представља 
саставни део основне делатности Енергетског 
субјекта.

Енергетски субјект има право да услугу из 
претходног става обрачунава и наплаћује на основу 
дефинисаних услова из уговора, закљученог са 
Купцем.

Члан 9.
Енергетски субјект испоручује Купцу 

топлотну енергију и обезбеђује му на предајном 
месту (на мерном уређају у топлотној подстаници) 
потребну количину топлоте за рад топлотних 
уређаја.

 
Члан 10.

Енергетски субјект је у обавези да купцу 
испоручује топлотну енергију за грејање простора 

у току грејне сезоне, а за припрему и испоруку 
санитарне топле воде непрекидно у току целе 
године, ако међусобним уговором није другачије 
одређено.

Члан 11.
Грејна сезона почиње када је спољна 

температура 12° С или мање на основу извештаја 
Републичког хидрометеоролошког завода Србије 
-станица Панчево, али не пре 01.10. текуће 
године, а прекида се или завршава, када је спољна 
температура, изнад 12° С, али не после 30.04. на-
редне године.

Обрачунски период за испоручену топлотну 
енергију почиње 01.10. текуће године и завршава 
се 30.09. наредне године.

Члан 12.
У току грејне сезоне грејни дан траје од 05:00 

до 21:00 час, а суботом, недељом и празником од 
07:00 до 22:00 часа и у том периоду Енергетски 
субјект континуирано испоручује топлотну 
енергију купцу.

Енергетски субјект, у просторијама купца, 
при спољној температури до - 18°С обезбеђује 
и одржава температуре предвиђене у складу са 
ЈУС У.Ј5.600 (Технички услови за пројектовање 
и грађење зграда) и овом Одлуком са дозвољеним 
одступањем од ± 2°С

Стамбени простор:
- дневне просторије, спаваће собе 20°С
- Предсобља, дегажмани и кухиње 18°С
- тоалет/посебан/ 15°С
- купатила/посебна са тоалетом/ 22 °С
- гараже 5°С
- атељеа 20°С
- степеништа и ходници ван станова се не 

греју
Пословни простор:
- пословне просторије 20°С
- канцеларије 20°С
- позоришта 18 - 20°С 
- ходници 18°С
- школске учионице 20 °С
- дечје установе 20 - 22 °С
- магацински простор у склопу локала 10°С
- фискултурне сале 18°С
 Енергетски субјект може у току грејног дана 

прекинути испоруку топлотне енергије услед 
повољне спољне температуре, под условом да се 
одржавају прописане температуре из претходног 
става.

При ниским спољним температурама у 
циљу техничке заштите система и обезбеђивања 
прописаних температура, Енергетски субјект може 
продужити грејни дан или вршити непрекидну 
испоруку топлотне енергије.

У времену између 25. и 26. децембра, 31. 
децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара 
и између 13. и 14. јануара, испорука топлотне 
енергије се не прекида.

Температура санитарне топле воде износи 
45°С у тачки испоруке односно испред запорних 
вентила на излазу из топлотне подстанице. 
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Температура санитарне топле воде не може да 
буде испод 40 С и изнад 50°С.

Члан 13.
До 30. септембра, Енергетски субјект је 

у обавези да изврши пробу функционисања 
свих топлотних извора, нових и ремонтованих 
постројења производног и дистрибутивног 
система даљинског грејања.

О распореду вршења проба Енергетски 
субјект ће благовремено обавестити купца и 
друга заинтересована лица преко средстава јавног 
информисања и на други прикладан начин.

Члан 14.
Уколико се, у складу са дугорочним техничко-

технолошким развојем енергетског система 
даљинског грејања, услови снабдевања толико 
промене да су потребне измене, преправке или 
замене на топлотној опреми Енергетског субјекта 
и купца, све трошкове који настану у овом случају, 
сноси Енергетски субјект за топлотну опрему која 
му је поверена за обављање своје делатности, а 
Купац све трошкове за топлотну опрему која је у 
његовом власништву као и опрему за коју постоји 
обавеза заједничког одржавања од стране купца.

Ако купац не преузме трошкове преправке 
своје и заједничке топлотне опреме или ако 
преправка није извршена правовремено и није 
временски усклађена са радовима на топлотној 
опреми Енергетског субјекта, Енергетски субјект 
обуставиће испоруку топлотне енергије, све док 
се не испуне сви услови за поуздан и правилан 
рад његове опреме у новим условима, што ће 
се регулисати Уговором о продаји топлотне 
енергије.

III ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ЕНЕРГЕТСКОГ 
СУБЈЕКТА

Члан 15.
Енергетски субјекат има права и обавезе:
1. Да обезбеди сигурно, квалитетно и поуздано 

снабдевање топлотном енергијом и санитарном 
топлом водом;

2. Да одговорно и стручно рукује и одржава 
систем даљинског грејања;

3. Да створи услове за безбедан и поуздан рад 
и функционисање система даљинског грејања;

4. Да је простор у коме се налази топлотна 
подстаница, доступан и осигуран од неовлашћеног 
приступа,

5. Да обезбеди развој система даљинског гре-
јања увођењем савремених технологија;

6. Да обезбеђује услове за унапређење енер-
гетске ефикасности у обављању своје делатности, 
увођењем система мерења и наплаћивања на 
основу потрошње, а све у циљу што рационалније 
потрошње топлотне енергије;

7.  Да ствара услове за коришћење комбиноване 
производње електричне и топлотне енергије;

8. Да обављањем своје делатности ради на 
унапређењу заштите животне средине;

9. Да спроводи планове развоја енергетике 
који доноси Влада Републике Србије;

10.Да обезбеди топлотну енергију сагласно 
прикључној снази простора који се греје, 
договореној и потписаној у Уговору о продаји 
топлотне енергије са познатим купцем; 

11.Да обавештава купца о планираним 
обуставама испоруке топлотне  енергије у јавној 
форми, 

12. Да  у  случају  престанка  испоруке примар-  
ног енергента  обезбеди минимално  функци-
онисање  инсталација  у  мери  заштите  система 
даљинског грејања  од  временских утицаја  који  
могу  бити  узрок неисправности и хаварија на 
опреми система даљинског грејања. 

13.Да обустави  испоруку топлотне енергије  
купцима  који  угрожавају функционисање система 
даљинског грејања, као и у свим случајевима 
предвиђеним овом одлуком и другим актима, 

14.Да организује дежурну службу за непре-
кидан пријем рекламација (24 сата у грејној 
сезони) и благовремено отклањање кварова на 
опреми, 

15.Да обавештава купце о: стању система 
даљинског грејања и плановима његовог развоја, 
ценама и променама цене топлотне енергије и 
услуга, другим елементима од интереса за купце, 

16.Да примењује донета Правила о раду 
дистрибутивног система.

IV ОБАВЕЗЕ И ПРАВА КУПЦА 

Члан 16.
Купац има право и обавезе:
 1. Да захтева, у случају техничких и других 

сметњи у испоруци топлотне енергије и санитарне 
топле воде, чији узрок није на објекту купца да се 
те сметње отклоне у примереном року, одређеним 
законом

2. Да обезбеди нормално руковање (рад) и 
одржавање своје топлотне опреме

3. Да не мења, без писмене сагласности 
Енергетског субјекта, своју топлотну опрему, 
која би могла проузроковати промене рада његове 
инсталације,

4. Да одржава простор и тако омогући приступ 
до просторија, где је топлотна подстаница, тако 
да Енергетском субјекту буду обезбеђени радни 
услови, који важе за радне просторе,

5. Да одговара за штету и последице, које су 
настале због радне онеспособљености његове 
топлотне опреме,

6. Да не препродаје испоручену топлотну 
енергију без сагласности Енергетског субјекта,

7. Да омогући прикључење топлотне опреме 
трећег лица на прикључни цевовод, ако исти 
подноси додатно оптерећење а на основу одобрења 
за прикључење, од стране Енергетског субјекта,

8. Да омогући Енергетском субјекту прикљу-
чивање уређаја за даљински пренос података из 
топлотне подстанице без одштетног захтева за 
постављање уређаја,

9. Да обавести Енергетског субјекта, уколико 
примети, о свим променама у раду топлотне 
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подстанице и инсталације како унутар свог 
објекта тако и изван, које би могле проузроковати 
поремећај у испоруци топлотне енергије и 
квалитету услуге загревања (бука, цурење воде, 
нестанак струје, итд.)

10. Да редовно измирује своје обавезе у 
складу са овом Одлуком и Уговором о продаји 
топлотне енергије, 

11. Да раскине Уговор о продаји топлотне 
енергије, под одређеним условима

12. Да омогући инспекцијски надзор над 
опремом топлотне подстанице и комплетном 
унутрашњом инсталацијом грејања свог објекта.

V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ 
СИСТЕМА

Члан 17.
Енергетски субјект уз сагласност 

Скупштине града Панчева доноси Правила о 
раду дистрибутивног система. (у даљем тексту: 
Правила рада).

Правилима рада утврђују се нарочито:
-   технички услови за прикључење купца на 

систем,
 - технички услови за повезивање дистрибутера 

са произвођачем топлотне енергије уколико су два 
одвојена предузећа ,

- технички и други услови за безбедан рад 
дистрибутивног система и за обезбеђивање 
поузданог и континуираног снадбевања купаца 
топлотном енергијом,

- упутство о изради „начина расподеле тро-
шкова”;

- поступци у кризним ситуацијама,
- функционални захтеви и класа тачности 

мерних уређаја, као и
- место и начин мерења испоручене топлотне 

енергије.
Правила рада из става 1. овог члана су 

јавна и објављују се у „Службеном листу града 
Панчева”.

VI ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА 

Члан 18.
За прикључење новог објекта - топлотних 

уређаја на дистрибутивну мрежу, односно код 
измена на већ прикљученој топлотној опреми, а 
које за последицу могу имати измену прикључне 
снаге или промену начина рада, Купац је дужан 
да од Енергетског субјекта прибави одобрење 
за прикључење, ако законом није другачије 
регулисано.

Члан 19.
Енергетски субјект може одобрити 

прикључење у року од 30 дана од подношења 
захтева и документације, у вези услова за 
прикључну снагу и општих и посебних 
техничких услова за унутрашњу инсталацију и 
топлотну подстаницу, ако утврди да су уређаји и 
инсталације објекта који се прикључује усклађени 

са техничким условима за прикључење купца на 
систем, законом, техничким и другим прописима 
и ако то дозвољавају могућности опреме 
(постројења) Енергетског субјекта.

Одобрење за прикључење објекта издаје 
се решењем од стране Енергетског субјекта, уз 
претходно измирење трошкова које је Енергетски 
субјект имао и то према ценовнику за:

-  решење о одобрењу,
-  сагласност на пројекат и
-  Накнада за прикључење на топлотни извор 

и дистрибутивну мрежу (Енергетска сагласност).
Решењем о одобрењу се дефинишу услови 

пројектовања и изградње топлотне опреме, а 
нарочито:

-  место и начин прикључења,
-  услови и начин изградње прикључног то-

пловода,
- услови, начин изградње и технолошка шема 

топлотне подстанице
- локација  унутар  објекта  и  грађевинске 

димензије  за  смештај  и одржавање опреме то-
плотне подстанице

- унутрашње инсталације и опреме,
- место и начин мерења преузете топлотне 

енергије,
 - рок прикључења,
- трошкови прикључења.
Против решења о одобрењу или одбијању 

се може поднети приговор Управном одбору 
Енергетског субјекта.

Против Одлуке Управног одбора по пригово-
ру, може се покренути судски спор.

Ако Енергетски субјект одбије издавање 
одобрења, мора навести разлоге одбијања.

Члан 20.
Енергетски субјект је дужан да прикључи 

објекат Купца након добијања акта надлежног 
органа за изградњу вреловодног/топловодног 
прикључка у складу са Правилима рада.

Прикључење се врши у периоду ван грејне 
сезоне. Изузетно, прикључење се може извршити 
и у току грејне сезоне, уколико технички услови 
омогућавају несметан рад система даљинског 
грејања.

Радове на прикључењу изводи искључиво 
Енергетски субјект или правно лице ангажовано 
од стране Енергетског субјекта.

Члан 21.
Мерни уређај који се налази у топлотној 

подстаници представља место предаје/продаје 
енергије и место разграничења одговорности за 
предату енергију између Енергетског субјекта и 
купца.

VII. УГОВОР О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ

Члан 22.
Уговор о продаји топлотне енергије између 

Енергетског субјекта и купца закључује се у 
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писаној форми.
Купац, прикључен на систем даљинског 

грејања са којим постоји установљена пословна 
веза на дан ступања на снагу ове Одлуке, може 
у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке, писмено обавестити Енергетског 
субјекта о отказивању установљене пословне 
везе. Уколико то не учини у наведеном року, а 
настави да користи топлотну енергију на начин 
и за намене утврђене овом одлуком и законом, 
сматра се да је наставио уговорни однос у складу 
са условима из ове Одлуке и дужан је да поступи 
у складу са чланом 63. ове Одлуке.

Уколико купац, који је корисник услуга 
у индивидуалној стамбеној згради, обавести 
Енергетског субјекта о отказивању установљене 
пословне везе, Енергетски субјекат ће престати са 
пружањем услуге испоруке топлотне енергије.

Уколико купац, који је корисник услуга 
у колективној стамбеној згради, обавести 
Енергетског субјекта о отказивању установљене 
пословне везе Енергетски субјекат ће престати 
са пружањем услуге испоруке топлотне енергије, 
уколико постоје техничко-технолошки услови, а 
нарочито ако се његовим искључењем не доводи у 
питање квалитет снабдевања осталих корисника, 
а све у складу са чланом 56. ове Одлуке.

Енергетски субјект није дужан испоручивати 
топлотну енергију, уколико Купац одбије да 
закључи понуђени Уговор о продаји топлотне 
енергије, и/или не извршава своје обавезе плаћања 
за пружене услуге.

Члан 23.
Уговор о продаји топлотне енергије, поред 

елемената утврђених Законом о енергетици, 
обавезно садржи и следеће:

- подаци енергетског субјекта и купца,
- адреса предајног места,
- грејана површина,
- максимална инсталисана топлотна снага,
- максимална прикључна топлотна снага,
- максимални проток,
- увршћеност у тарифни систем за преузимање 

топлотне енергије,
- начин и рокови плаћања
- рекламације
- услови искључења
- отказни период
- услови и рок поновног прикључења
- начин расподеле трошкова испоручене то-

плотне енергије, ако је заједничко предајно место
- Правило о прерасподели енергије у случају 

квара делитеља топлоте односно подмерила
- друге специфичности уговорних односа, 

које нису дефинисане одредбама Одлуке
- подаци о статусним и власничким променама, 

које утичу на односе између Енергетског субјекта 
и Купца.

На односе који нису регулисани уговором, 
примењиваће се одредбе Закона о енергетици 
и других прописа донетих у складу са овим 
законом.

Енергетски субјект не може да гарантује 

квалитетну испоруку топлотне енергије преко 
пројектоване инсталисане снаге.

Енергетски субјект може одобрити купцу, 
на писмени захтев, повећање максималне 
инсталисане топлотне снаге, уколико постоје 
техничке могућности.

Члан 24.
Уговор о продаји топлотне енергије се 

закључује на неодређено време, осим ако 
се Енергетски субјект и купац не договоре 
другачије.

Купац може писменим путем отказати Уговор 
о продаји топлотне енергије. Рок за искључење је 
30 дана од дана подношења захтева за искључење 
уколико се испуне услови прописани чланом 22. 
ове Одлуке. Купац сноси све трошкове настале 
до момента искључења, као и до дана примене 
отказаног уговора.

Уколико Енергетски субјект у року из става 
2. овог члана не одговори на захтев Купца, Купцу 
припада накнада насталих трошкова.

Члан 25.
Купци са заједничким предајним местом су у 

обавези, Енергетском субјекту пре закључивања 
Уговора о продаји топлотне енергије, приложити 
Споразум о начину расподеле трошкова ( у даљем 
тексту: Споразум трошкова), који је саставни део 
Уговора о продаји топлотне енергије.

У Споразуму трошкова одређује се удео 
трошкова снабдевања топлотном енергијом сваког 
појединачног купца, с тим да збир свих делова 
мора бити 100%.

Топлотна енергија утрошена за загревање 
заједничких просторија се обрачунава свим 
купцима у складу са Споразумом трошкова.

Купац је дужан да све промене у вези 
Споразума трошкова благовремено а најкасније 
до 25-ог у месецу, достави Енергетском субјекту. 
Уколико је исти достављен благовремено, 
примењиће се при обрачуну за први наредни 
месец. Споразум трошкова мора бити израђен и 
достављен у складу са упутством садржаним у 
„Правилима рада „.

Ако купци Енергетском субјекту не 
приложе Споразум трошкова из претходног 
става, Енергетски субјект обрачунава Купцима 
појединачне трошкове снабдевања топлотном 
енергијом, по подацима који му стоје на 
располагању, а на један од следећих начина:

- према уделу површине/еквивалентне 
површине појединачног купца у укупној 
површини/еквивалентној површини свих купаца 
прикључени на мерни уређај,

- према појединачном уделу kWh сваког купца 
у односу на укупно измерене kWh на на мерном 
уређају,

- према инсталисаној снази топлотне опреме 
купаца

- према делитељима топлотне енергије

Члан 26.
Купац је у обавези да писмено обавести 



         16. јул 2010  . године           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број   15  --   Страна   7   

Енергетског субјекта о статусним и власничким 
променама као и о променама адресе за 
достављање рачуна.

Рок за достављање из претходног става је 15 
дана од настале промене.

Обавештење садржи:
- име, презиме, ЈМБГ и нову адресу 

дотадашњег купца енергије-за физичка лица
- назив, ПИБ и нову адресу дотадашњег купца 

енергије- за правна лица
- име, презиме адреса и ЈМБГ новог купца- за 

физичка лица
 - назив, ПИБ и адреса новог купца- за правна 

лица
- приложен доказ о преносу власничког права.

тј. права коришћења
- број и адресу обрачунског места,
- потписану изјаву новог купца на обрасцу 

Енергетског субјекта, да ступа у већ склопљене 
уговорне односе о снабдевању топлотном 
енергијом.

До пријема попуњеног обавештења, за све 
обавезе из Уговора о продаји топлотне енергије, 
одговоран је дотадашњи купац енергије.

У случају да се провером установи постојање 
новог неевидентираног купца, исти ће бити уведен 
у евиденцију купаца, уз обавезу накнадне доставе 
валидних докумената о власништву коришћења 
стамбеног односно пословног простора, потврду 
да су измирени трошкови предвиђени чл. 19, 
став 2 ове Одлуке, као и да се фактурише цена за 
коришћење услуге грејања годину дана уназад за 
физичка лица, односно три године за правна лица, 
од тренутка сазнања постојања неевидентираног 
купца.

Члан 27.
Уговор о продаји топлотне енергије између 

новог купца и Енергетског субјекта закључује се 
по завршеном извођењу топлотних инсталација 
нових објеката, и изведених свих потребних 
пробних испитивања као и сачињених изјава и 
записника о пробним испитивањима.

VIII ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕ-
КАТА

Члан 28.
У случају потребе за прикључење 

привремених објеката, градилишта, као и објеката 
за које је одобрен пробни рад у складу са посебним 
законом може се издати одобрење за привремено 
прикључење објекта.

Услови, начин и поступак одобрења за 
привремено прикључење као и утврђивање цене 
и накнаде за утрошену топлотну енергију су исти 
као и у редовном поступку, односно у складу са 
одредбама ове Одлуке и посебним законима.

Члан 29.
Период привременог снабдевања топлотне 

енергије ограничен је потребама трајања 
испитивања и подешавања унутрашњих 

инсталација, периодом верификације исправно-
сти, функционисаности и безбедности инста-
лација, односно потребама купца за грејање 
објекта и не може имати трајни карактер.

Привремено снабдевање топлотном енер-
гијом се може обуставити уколико се утврде 
недостаци, који битно утичу на исправност и 
безбедност инсталација или чије отклањање 
није извршено у прописаном року, тј ако купац 
не уважи примедбе и захтеве Енергетског суб-
јекта у вези са недостацима и одступањима од 
важећих прописаних техничких услова, а која су 
констатована приликом пробног рада.

Енергетски субјект ће обуставити снабдевање 
топлотном енергијом, све док се његови захтеви 
не испуне.

Члан 30.
Енергетски субјект почиње са снабдевањем 

топлотном енергијом пошто су испуњени сви 
услови из издатих одобрења и уговора. Ако 
је објекат нов, потребно је за рад приложити 
употребну дозволу за објекат, а ако је објекат 
постојећи, Решење о техничком прегледу Енер-
гетског субјекта.

Члан 31.
Енергетски субјект са прикључењем опреме 

Купца, не преузима одговорност за правилан 
и безбедан рад купчеве опреме и нема обавезу 
да је поправља. Ако опрема не ради правилно, 
одговорност за исправан рад опреме пада на терет 
купца.

IX  ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА 

Члан 32.
Енергетски субјект води и ажурира евиденцију 

купаца. Евиденција купаца за физичка лица, 
садржи следеће податке:

-  име, презиме, ЈМБГ и адресу,
-  податке о броју чланова домаћинства,
-  податке о запослењу,
-  податке о грејној површини
-  инсталисана снага
- подаци о уговору о продаји топлотне ене-

ргије
Евиденција купаца за правна лица, укључују-

ћи и скупштину зграде и самосталне предузетнике, 
садржи појединачно следеће податке:

-  пословно име и адреса фирме,
-  број текућег рачуна,
-  порески идентификациони број.
-  матични број
- име, презиме, адреса ЈМБГ одговорног 

лица
- назив и адреса објекта прикљученог на 

даљински систем,
- еквивалентна површина
- инсталисана снага
- подаци о уговору о продаји топлотне 

енергије
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X МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И 
УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ ИСПОРУЧЕНЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 
Члан 33.

Мерни уређај представља место предаје 
енергије и место разграничења одговорности за 
предату енергију између Енергетских субјеката 
међусобно, односно између Енергетског субјекта 
и купца енергије.

Енергетски субјект је у обавези да мерне 
уређаје обезбеђује, и дужан је да их као своја 
средства, угради, одржава, баждари и врши 
мерења испоручене енергије.

Мерни уређај мора имати одобрење типа и 
сертификат у складу са прописима.

Уколико постоје техничке могућности 
уграђује се радијаторски вентил са термостатском 
главом и уређај за расподелу утрошка топлотне 
енергије -делитељи топлоте или подмерила, све 
о трошку купца. Купцу није дозвољена никаква 
активност (померање, скидање, баждарење и сл.) 
на мерним уређајима, без сагласности Енергетског 
субјекта.

Члан 34.
Све радове у вези са поправком и заменом 

неисправних мерних уређаја, обавља Енергетски 
субјект или од њега овлашћено лице о трошку 
Енергетског субјекта, а након преузимања од 
купаца или истека гарантног рока. У случају 
промене прикључне снаге купца, замену мерног 
уређај обавља Енергетски субјект о трошку 
купца.

Члан 35.
Мерни уређај се редовно очитава једном 

месечно 25-тог у месецу при чему купац и/или 
овлашћени представник Купаца има право да 
присуствује очитавању. Уколико је 25. у месецу 
нерадни дан очитавање се врши првог наредног 
радног дана.

Као меродавна очитавања мерног уређаја, 
узимају се и очитавања Енергетског субјекта 
који исти обавља путем даљинске комуникације 
са мерним уређајем из диспечерског центра 
Енергетског субјекта.

Уколико купац или представник купаца не 
буде присутан приликом очитавања испоручених 
количина топлотне енергије, било да се оно ради 
непосредно у топлотној подстаници или даљински 
из диспечерског центра Енергетског субјекта, 
меродавне и обострано признате су количине 
које на мерном уређају утврдио представник 
Енергетског субјекта, при чему се чињеница 
да представник Купца није присутан уписује у 
протокол који Енергетски субјект може доставити 
на захтев Купца.

Енергетски субјект може вршити ванредно 
очитавање мерних уређаја у случају промена 
својих тарифа односно цена, као и у случајевима 
контроле.

Месечна потрошња топлотне енергије чини 

разлика између очитаног и претходног стања 
топлотног бројила на мерном уређају.

 
Члан 36.

Ако је мерни уређај неисправан испоручена 
топлотна енергија се утврђује посредно и то 
рачунским путем.

За период, када је мерач топлотне енергије 
неисправан, а врши се испорука топлотне 
енергије, одређује се испоручена количина на 
основу потрошње у упоредном обрачунском 
периоду, када је мерни уређај исправно радио, 
уз уважавање свих околности које утичу на 
преузимање топлотне енергије.

Упоредни обрачунски период одређује 
Енергетски субјект према подацима којима 
располаже и доставља га на увид купцу.

У случају да не постоје подаци о упоредном 
обрачунском периоду, плаћање се врши на основу 
дефинисаног оптерећења капацитета дефинисаног 
у Уговору о продаји топлотне енергије, обрачуна 
месечног просека стварне температуре преносни-
ка топлоте у систему даљинског грејања, просечне 
месечне спољашње температуре и броја сати 
(дана) потрошње топлотне енергије регистроване 
док је опрема радила у току обрачунског периода, 
све сагласно следећем изразу:

q x h x t x f x c = C

Обрачунски израз резултира месечним и 
динарским износом утрошене топлотне енергије, 
где је:

С - цена утрошка топлотне енергије (дин/
месец)

q - инсталисана снага топлотне подстанице 
(кW)

h - број часова грејања дневно (h/дан)
t - број дана у обрачунском месецу (дан/

месец)
с - јединична динарска цена 1,00 кWh 

топлотне енергије (дин/кWh)
Корекциони фактор добија се на следећи 

начин: f=(tu-ts)/(tu-tp), где је
tu - пројектована унутрашња температура 

просторије (20 °С),
ts - просечна спољна температура у 

обрачунском месецу добијена од надлежног 
метеоролошког органа,

tр - спољна пројектна температура (- 18° С).

Члан 37.
У случају квара делитеља топлоте или 

подмерила, обрачун утрошене енергије врши се 
у складу са „Правилом о прерасподели енергије 
у случају квара делитеља топлоте односно 
подмерила”, које доноси Енергетски субјекат.

Члан 38.
Редовне прегледе,  овере и замене мерних 

уређаја (топлотно бројило   на   мерном   месту   
у   прикључној   подстаници   и   водомера 
постављеног испред система за загревање 
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санитарне топле воде) у складу са прописима и 
без посебне месечне надокнаде за одржавање 
мерних уређаја, врши Енергетски субјект.

Енергетски субјект и купац имају и поред 
редовних прегледа из првог става овог члана, 
право провере тачности мерних уређаја. Ако се при 
контролном прегледу установи веће одступање 
мерних уређаја, од допуштеног, трошкове провере 
сноси Енергетски субјект, у супротном, Купац 
који је преглед захтевао.

Ако провера мерних уређаја покаже њихово 
веће одступање, од оног које дозвољавају важећи 
прописи, рачуна се да је мерни уређај неисправан, 
па се за тај временски период обрачунава количина 
испоручене топлоте по члану 36. ове Одлуке.

XI. ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, 
САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ И УСЛУГА

Члан 39.
Цена топлотне енергије, санитарне топле воде 

и цена пружених услуга од стране Енергетског 
субјекта, одређује се на следећи начин:

1.    За испоручену   топлотну енергију, купцу 
се обрачунава накнада на основу испоручене 
количине топлоте у кWh.

Цена за испоручену количину топлоте за 
загревање простора се састоји из следећих 
елемената:

- варијабилног дела, који покрива варијабилне 
трошкове производње и дистрибуције топлотне 
енергије и Купцу се обрачунава као цена за 
испоручену количину топлотне енергије изражено 
у дин/ кWh и

- фиксног депа, који покрива фиксне трошкове 
одржавања за функционисање система грејања 
и Купцу се обрачунава као цена за прикључну 
снагу, изражену у дин/м2/месечно или дин/kW 
месечно.

Уколико се цена за прикључну снагу изражава 
у дин/м2/месечно, накнада за испоручену топлоту 
коју је Купац дужан да плати, обрачунава се како 
следи:

- Стамбени простор за обрачун накнаде у 
смислу ове одлуке обухвата површину стана из 
уговора о закупу, уговора о коришћењу стана 
или уговора о откупу, односно куповини стана, 
као валидан документ прихвата се и скица 
премера предметног стана издата од овлашћеног 
предузећа, друге организације или радње које су 
регистроване за извођење ових радова.

- Пословним простором, за обрачун накнаде у 
смислу ове Одлуке, сматра се површина пословне 
просторије из уговора о закупу или о куповини 
пословне просторије, а изузетно површина коју 
заједнички утврде Енергетски субјект и купац о 
чему се састаља записник.

2.    За испоручену санитарну топлу воду купац 
је дужан да плати накнаду која се обрачунава на 
следећи начин:

Цена за испоручену енергију за припрему 
санитарне топле воде се састоји из следећих 
елемената:

- варијабилног дела који покрива варијабилне 

трошкове производње и дистрибуције топлотне 
енергије и купцу се обрачунава као цена за 
испоручену количину топлотне енергије изражено 
у дин/kWh и

- фиксног дела који покрива фиксне трошкове 
одржавања за функционисање система и купцу се 
обрачунава као цена за обезбеђену снагу изражену 
у дин/чл. домаћинства/ месечно (динара по члану 
домаћинства месечно) или дин/kW месечно.

Варијабилни део за једног члана домаћинства 
се обрачунава тако што се потрошња топлотне 
енергије за припрему санитарне топле воде 
на нивоу топлотне подстанице дели се бројем 
чланова домаћинства који користе услугу топле 
воде у становима који се снабдевају из предметне 
топлотне подстанице.

ВАРИЈАБИЛНИ део цене за испоручену 
топлотну енергију и санитарну топлу воду по 
правилу обухвата:

- трошкове енергената
- трошкове сопствене потрошње топлотне 

енергије потребне за рад производних уређаја
- трошкове ел. енергије за производњу и 

дистрибуцију топлоте
- трошкови текућег одржавања /материјал, 

резервни делови и услуге/
- трошкови воде и хемијске припреме воде /

ХПВ/
- остали варијабилни трошкови
ФИКСНИ део цене за испоручену топлотну 

енергију и санитарну топлу воду по правилу 
обухвата све остале оперативне трошкове система 
даљинског грејања и то:

- трошкове материјала /трошкови материјала 
и резервних делова за инвестиционо одржавање 
средстава, остали материјал и резервни делови, без 
трошкова енергената наведених код варијабилног 
дела цене/

- трошкове зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи

- трошкове производних услуга /услуге 
инвестиционог одржавања средстава и остале 
услуге/

- трошкове амортизације и резервисања
- нематеријалне трошкове
- финансијске расходе
- остале расходе
- расходе по основу обезвређења имовине
Удели варијабилног и фиксног дела 

цене проистичу из годишњег Програма рада 
предузећа.

Варијабилни део цене ће се усклађивати 
према тржишним условима, односно, у складу са 
променама и висином цене елемената који утичу 
на висину варијабилног дела.

Фиксни део цене ће се усклађивати са стопом 
пројектоване инфлације према Меморандуму о 
буџету и економској и фискалној политици Владе 
Републике Србије.

Фиксни део цене за испоручену топлотну 
енергију Купац плаћа месечно током целе 
године.

Варијабилни део цене за испоручену топлотну 
енергију Купац плаћа месечно за период грејне 
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сезоне.
Фиксни и варијабилни део цене за испоручену 

санитарну топлу воду, Купац плаћа месечно током 
целе године.

3.Накнада за услугу одржавања унутрашњих 
инсталација, која представља део инсталације од 
излазних запорних вентила топлотне подстанице 
до радијаторских вентила купца, а које нису у 
саставу Енергетског субјекта, утвђује се на основу 
дефинисаних услова из уговора закљученог са 
купцем.

Овој накнади припадају трошкови одржавања 
овог дела система и то:

- трошкове материјала /трошкови материјала 
и резервних делова за инвестиционо одржавање 
средстава, остали материјал и резервни делови,

- трошкове зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи

- трошкове производних услуга /услуге 
инвестиционог одржавања средстава и остале 
услуге/нематеријалне трошкове

- трошкове осигурања од штете настале 
цурењем воде из инсталација или из делатности

- остале расходе

Члан 40.
Одлуку о ценама из члана 39. тачка 1. и 2. 

доноси Управни одбор Енергетског субјекта уз 
сагласност Скупштине града Панчева.

Цене топлотне енергије за квалификоване 
купце су слободне и утврђују се уговором.

Члан 41.
За испоручену топлотну енергију, санитарну 

топлу воду и пружене услуге, Енергетски субјектће 
купцу месечно испостављати рачун/фактуру.

Купци су дужни да своју месечну обавезу 
уплате у року који је наведен на рачуну/фактури.

Уколико купац не измири обавезу у року из 
става 2 овог члана, обрачунава се затезна камата у 
складу са Законом.

Порез на додату вредност (ПДВ) се обрачунава 
за све категорије Купаца у складу са Законом.

Члан 42.
Уколико Купац топлотне енергије два месеца 

или дуже, као и после опомене Енергетског 
субјекта, не измири утврђене обавезе за 
испоручену топлотну енергију и санитарну 
топлу воду, Енергетски субјект ће га привремено 
искључити са система снабдевања топлотном 
енергијом.

У случају привременог искључења, обавеза 
Купца је измирење трошкова у складу са Актом 
о искључењу.

Купци из претходног става су у обавези да 
омогуће Енергетском субјекту улазак у објекат, 
ради искључења грејања, те да обезбеде несметан 
рад, у време које Енергетски субјект одреди, 
писменим обавештењем.

Обавеза купца је да након искључења објекта 
са система грејања обезбеди своју инсталацију 
грејања и опрему од евентуалних оштећења, 
смрзавања и сл.

XII РЕКЛАМАЦИЈЕ СНАБДЕВАЊА ТО-
ПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 43.
Температура у просторијама купца утврђена 

у члану 12. ове Одлуке, је основни показатељ 
квалитета грејања.

Купац, односно заступник купца, може 
рекламирати:

- количину испоручене топлотне енергије 
на месту преузимања (топлотна подстаница), 
уколико је температура нижа,

- обрачун наплате услуге грејања или 
испоручене количине топлотне енергије,

- друге услуге до прикључног блок вентила 
излазних купчевих инсталација из прикључне 
подстанице,

- све уочене неправилности у раду топлотне 
подстанице и инсталације, које потичу од опреме 
и за коју је одговоран Енергетски субјекат,

Члан 44.
Рекламација на висину температуре у 

простору купца, уколико је оправдана, уважава се 
од момента подношења захтева за мерењем.

 
Члан 45.

Енергетски субјект, након захтева за мерењем 
температуре, је у обавези да изврши мерење 
температуре простора у присуству купца.

Температура у просторијама мери се на 0,75м 
висине у средини просторије и о утврђеном стању 
саставља се записник у два примерка, од којих 
један обавезно задржава купац и исти, представља 
основ за евентуално умањење плаћања рачуна.

Купац је у обавези да буде присутан приликом 
мерења температуре. У случају неоправданог 
одсуства и немогућности да се температура 
мери иако је купац упознат са временом и даном 
изласка Комисије за мерење, сматраће се да је 
захтев неоснован.

Уколико је измерена температура нижа од 
прописане, тада се рачун за грејање, умањује за 
10%, али од фиксног дела цене грејања за број дана 
и просторије у којима су измерене температуре 
ниже од прописаних.

Уколико је измерена температура у складу са 
чланом 12. ове Одлуке, Енергетски субјект има 
право да наплати трошкове изласка.

О извршеном мерењу температуре у 
просторији сачињава се записник и искључиво 
на основу записника, се може остварити право на 
умањење рачуна за грејање.

Уколико Енергетски субјект не испоручује 
топлотну енергију, из разлога који се нису могли 
предвидети односно спречити (недостатак 
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енергената на тржишту, виша сила, елементарне 
непогоде, хаварија и сл.), поступиће се у складу 
са мерама и поступцима у кризним ситуацијама 
које доноси надлежни орган јединице локалне 
самоуправе.

Члан 46.
Начин загревања санитарне топле воде се 

врши у топлотној подстаници, а на регулационом 
воду температура мора да буде у интервалу од40 
до 50°С.

Купац има право да рекламира непоштовање 
прописане температуре санитарне топле воде, 
на регулационом воду у топлотној подстаници. 
Рекламација је оправдана уколико је ниво 
потрошње мањи од 80 л по члану домаћинства.

Купац може поднети захтев Енергетском 
субјекту да испита узрок неквалитетног загревања. 
Енергетски субјект је дужан да сваку примедбу 
купца евидентира и одмах приступи отклањању 
недостатака на постројењима које одржава, а 
везано за испоруку санитарне топле воде. Уколико 
се квар на постројењу не може санирати у року 
од 24 часа, купац има право умањења плаћања 
рачуна за број дана за колико није било санитарне 
топле воде и то од фиксног дела цене санитарне 
топле воде.

Уколико је Купац незадовољан температуром 
санитарне топле воде, има право умањења 
плаћања рачуна за испоручену санитарну топлу 
воду, искључиво на основу записника, који се 
формира на лицу места и у којем се констатуjе 
да jе температура у топлотној подстаници, на 
регулационом воду нижа, од прописане овом 
одлуком. Записник потписују купац и Енергетски 
субјект, а један примерак записника се уручује 
купцу.

Уколико Енергетски субјект не испоручује 
санитарну топлу воду из разлога који се нису 
могли предвидети односно спречити (недостатак 
енергената на тржишту, виша сила, елементарне 
непогоде, хаварија и сл.), поступиће се у складу 
са мерама и поступцима у кризним ситуацијама 
које доноси надлежни орган јединице локалне 
самоуправе.

Члан 47.
Рекламације на наплату услуге грејања 

или обрачуна утрошка топлотне енергије, се 
достављају у писаној форми/приговору, уз 
прилагање спорног рачуна, у року од 8 дана, од 
пријема рачуна или обрачуна.

Енергетски субјект има обавезу да отклони 
све могуће рачуноводствене грешке у року од 8 
дана од пријема рекламације тј. приговора.

Члан 48.
Трошкове Енергетског субјекта проистекле 

из интервенције по рекламацијама (излазак 
на терен, мерења, експертизе и сл.), сноси 
Енергетски субјект у случају оправдане 
рекламације (недовољно снадбевање, сметње на 
топлотној опреми енергетског субјекта), односно 
купац у случају неоправдане рекламације или 
немогућности преузимања потребне количине 
топлотне енергије због квара, односно сметњи на 
купчевој топлотној опреми.

Члан 49.
Уколико је купац искључен са система 

даљинског грејања, за ново прикључење, плаћа 
стварне трошкове прикључења.

XIII НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 50.
Забрањено је самовласно прикључивање 

објеката, уређаја или инсталација на систем 
даљинског грејања Енергетског субјекта.

Забрањено је коришћење топлотне енргије 
без или мимо мерних уређаја (где је успостављен 
систем мерења потрошње топлотне енергије) или 
мимо услова утврђених Уговором о снабдевању 
топлотном енергијом.

Ако Купац преузима топлотну енергију без 
сагласности Енергетског субјекта или ако утиче 
на мерне уређаје на штету Енергетског субјекта 
Енергетски субјект је овлашћен да потрошену 
топлотну енергију обрачуна сходно члану 36. 
ове Одлуке и са урачунавањем највишег фактора 
преузимања топлоте (f=1).

Члан 51.
Ако трајање неовлашћеног преузимања 

топлотне енергије није могуће тачно одредити, 
неоправдано преузимање топлотне енергије ће се 
зарачунавати уназад за 12 месеци за физичка лица 
и 36 месеци за правна лица.

XIV ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ

Члан 52.
Енергетски субјект привремено обуставња 

испоруку топлотне енергије уз претходно 
обавештавање Купца:

- ако Купац својом опремом уноси сметње у 
испоруци енергије

- ако се не придржава одредби Уговора о 
продаји топлотне енергије,

Пре привремене обуставе испоруке 
топлотне енергије, Купцу мора бити достављена 
писмена опомена у којој се одређује рок до 7 
дана за отклањање уочених неправилности и 
недостатака.

Након истека рока из писмене опомене, 
Енергетски субјект ће привремено обуставити 
испоруку топлотне енергије Купцу. Све накнадно 
проузроковане штете на својој и инсталацији 
Енергетског субјекта, сносиће Купац.

Члан 53.
Енергетски субјект привремено обуставља 

испоруку топлотне енергије, уз претходно 
обавештавање купца, на начин из претходног 
члана ове Одлуке :

- због одржавања односно отклањања сметњи 
у раду на сопственој топлотној опреми,

- ако купац оштети своју или опрему 
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Енергетског субјекта тако, да је угрожен рад 
система даљинског грејања и ако омета у 
снадбевању топлотном енергијом друге купце

- ако купац одузима топлотну енергију без 
сагласности Енергетског субјекта,

- ако купац не одржава своју топлотну 
опрему тако да обезбеђује неометан рад односно 
снабдевање топлотном енергијом,

 - ако купац не омогући Енергетском субјекту 
сигуран приступ и рад у простор у коме је топлотна 
опрема купца,

- ако купац писмено не обавести Енергетског 
субјекта о власничким, статусним и другим 
променама, које утичу на односе између Купца и 
Енергетског субјекта,

- ако купац препродаје топлоту без сагласности 
Енергетског субјекта,

- уколико су места прикључка у згради или 
другим местима унутар зграде у таквом стању, да 
је њихово функционисање опасно по околину, на 
захтев купаца и/или инспекције за јавне услуге 
или техничке службе Енергетског субјекта

- ако купац редовно не плаћа испоручену 
топлотну енергију и не измирује друге обавезе 
према Енергетском субјекту,

- ако истекне рок за пробни рад топлотне 
опреме купца, а купац до истека рока не прибави 
сву потребну документацију и не отклони све 
недостатке које му је у писаној форми и са роком 
извршења доставио Енергетски субјект.

Енергетски субјект може смањити испоруку 
топлотне енергије купцу до потпуне исплате 
рачуна и других трошкова до нивоа у којем се 
не може угрозити живот, при том одржавајући 
прорачунате просечне унутрашње температуре 
простора од 7°С, и тада ће прекинути испоруку 
топле воде за домаћинства;

Члан 54.
Енергетски субјект привремено обуставља 

испоруку топлотне енергије без претходног 
обавештавања:

- ако купац неовлашћено троши воду за 
грејање из вреловодне и/или топловодне мреже 
даљинског система грејања,

- ако топлотна опрема Енергетског субјекта 
угрожава околину,

- ако купац због смањене количине топлотне 
енергије услед квара извора или транспортне 
опреме, не уважава упутство о ограничењу 
преузимања топлоте.

Члан 55.
Поновно укључење и испорука топлотне 

енергије по обустави почеће кад се отклоне 
разлози за привремену обуставу и кад се 
Енергетском субјекту измире сви трошкови 
настали као последица искључења из система што 
подразумева обавезу купца у погледу измирења 
трошкова у висини фиксног дела цене као и 
стварне трошкове укључења.

 
Члан 56.

Испорука топлотне енергије и санитарне 
топле воде се може обуставити и на захтев купца 
власника стамбеног и/или пословног простора, 

само уколико се обрачун услуге врши на основу 
утрошка топлотне енергије - фиксни и варијабилни 
део.

Обавеза купца из става 1. овог члана ће бити 
дефинисана Актом о искључењу у зависности од 
појединачног случаја, а у складу са општим актом 
о искључењу Скупштине града Панчева.

Члан 57.
Енергетски субјект путем овлашћеног лица 

сачињава записник о затеченом стању на лицу 
места. Трошкове искључења са даљинског 
система грејања сноси купац.

Акт о искључењу доноси Управни одбор 
Енергетског субјекта, а у складу са Правилима 
рада и општим актом о искључењу из члана 56. 
став 2 ове Одлуке.

XV ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА 
ЈАВНОГ ОБАВЕШТАВАЊА

Члан 58.
Енергетски субјект је дужан да организује 

информациони сервис за директну телефонску 
комуникацију са купцима топлотне енергије 
и корисницима енергетских услуга, а у циљу 
уредног пријема и евидентирања рекламација, као 
и ради благовременог и истинитог информисања 
корисника о догађајима у систему.

Инфомациони сервис ради 24 сата дневно у 
грејној сезони, а расположиви бројеви телефона 
се објављују у (локалној) дневној штампи.

Члан 59.
Енергетски субјект је дужан да информише 

купца, преко средстава јавног информисања 
о свим догађајима који могу имати утицаја на 
функционисање система грејања, као што су:

- плански прекиди у испоруци топлотне 
енергије и санитарне топле воде

- хаваријски принудни неплански прекид 
испоруке топлотне енергије и санитарне топле 
воде

- могући проблеми у испоруци енергената 
и евентуално увођење рестрикције у испоруци 
топлотне енергије и санитарне топле воде

- промена цене
- евентуалне промене у условима за испоруку 

топлотне енергије.
 

Члан 60.
О свим планираним прекидима испоруке, 

Енергетски субјект је дужан да обавести купце 
преко средстава информисања, најмање 24 сата 
пре прекида испоруке.

О принудним прекидима испоруке Енергетски 
субјект је дужан давати информације о узроцима 
прекида испоруке и предвиђеном трајању 
отклањања поремећаја у снабдевању.

XVI НАДЗОР 

Члан 61.
О спровођењу ове Одлуке стара се Градска 

управа града Панчева, Секретаријат надлежан 
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за послове привреде и Секретаријат надлежан за 
послове комуналних делатности.

Послове инспекцијског надзора над применом 
ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке 
врши орган Градске управе града Панчева, 
надлежан за послове комуналне инспекције, 
ако поједини послови тога надзора нису у 
надлежности других органа.

XVII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 62. 
Кривична дела
Ко самовласно прикључи објекте, уређаје 

или инсталације на преносни или дистрибутивни 
систем казниће се за кривично дело у складу са 
законом.

Ко користи енергију без или мимо мерних 
уређаја или супротно условима утврђеним 
уговором у погледу поузданог и тачног мерења 
преузете енергије казниће се за кривично дело у 
складу са законом.

Привредни преступ
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара 

казниће се за привредни преступ Енергетски 
субјект, односно друго правно лице ако:

1) отпочне да обавља енергетску делатност 
без прибављене лиценце;

2) не донесе и не објави Правила о раду, 
сходно члану 17. ове Одлуке;

3) не омогући инспекцијски надзор, сходно 
члану 61. ове Одлуке;

4) не изврши прикључење објекта купца на 
систем по налогу инспектора;

Новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара 
казниће се за привредни преступ и одговорно 
лице у Енергетском субјекту, односно другом 
правном лицу.

Прекршаји
Новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара 

казниће се за прекршај Енергетски субјект, 
односно друго правно лице ако:

1) не закључи уговор, сходно члану 22. ове 
Одлуке;

2) не одлучи по захтеву купца за прикључење 
објекта у року из члана 19. ове Одлуке;

3) не прикључи објекат купца на преносни 
односно дистрибутивни систем, сходно члану 20. 
ове Одлуке;

Новчаном казном од 2.500 до 50.000 динара 
казниће се купац за прекршај ако:

1) не омогући приступ енергетским објектима, 
сходно члану 16. ове Одлуке;

2) не омогући инспекцијски надзор, сходно 
члану 16. ове Одлуке.

Новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара 
казниће се за прекршај из става 1. овог члана 
одговорно лице у енергетском субјекту.

XVIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 63.
Енергетски субјект и постојећи Купци, дужни 

су да у року од годину дана од ступања на снагу 
ове Одлуке, закључе уговор о продаји топлотне 
енергије, у писменој форми.

До закључења уговора из претходног става, 
Енергетски субјект, обрачун испоручене топлотне 
енергије врши на начин утврђен овом Одлуком.

Члан 64.
Енергетски субјект је у обавези да угради 

одговарајуће мераче за мерење испоручене 
топлотне енергије (на прагу топлане) у 
дистрибутивну мрежу, најкасније у року од једне 
године од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 65.
Енергетски субјект је у обавези да за грејну 

сезону 2010/2011 дефинише и одреди „износ за 
стандардну потрошњу топлотне енергије” (кWh/m2 
и месецу) на основу изведених мерења које има 
за текућу грејну сезону. Уколико је потрошња 
топлотне енергије зграде купца која се мери, изнад 
20% од овог стандарда, варијабилни део рачуна за 
услугу грејања обухватиће потрошену топлотну 
енергију у складу са стандардом, увећану за 20%. 
Купци ће бити обавештени о претходном и имаће 
могућност да до почетка грејне сезоне 2011/2012 
спроведу мере за смањење потрошње топлотне 
енергије у својим објектима/зградама. Након 
поменутог периода, наплаћиваће се стварна 
измерена потрошња топлотне енергије.

Члан 66.
Енергетски субјект може одобрити попуст 

Купцу за редовност плаћања до 10 %.

Члан 67.
Енергетски субјект ће искљученим Купцима 

са система грејања до ступања на снагу ове 
Одлуке, услед неплаћања, вршити наплату у 
висини фиксног дела цене, који се обрачунава у 
складу са овом Одлуком и Актом о искључењу.

Члан 68.
До уградње мерача за индивидуално мерење 

испоручене топлотне енергије за грејање и 
санитарну топлу воду, Енергетски субјект ће 
Купцима вршити обрачун пружене услуге грејања 
по м2 стамбеног, односно пословног простора, 
а за услугу санитарне топле воде по члану 
домаћинства.

Цене из претходног става, утврдиће Управни 
одбор Енергетског субјекта уз сагласност 
надлежног органа оснивача а у складу са 
законом. Део цене који обухвата трошкове 
енергената усклађиваће се према тржишним 
условима односно у складу са променама и 
висином цене енергената. Део цене који обухвата 
фиксне трошкове, усклађиваће се са стопом 
пројектоване инфлације према Меморандуму о 
буџету и економској и фискалној политици Владе 
Републике Србије.

Цена из овог члана се множи корективним 
фактором и то:

1-Стамбени простор
- станови у колективним и индивидуалним 

стамбеним објектима-корективни фактор 1;
 2- Пословни простор
- установе из области дечије и социјалне 

заштите, школе, образовне установе и објекти које 
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користи омладина, Градска управа, у пословно-
стамбеним објектима, у радно-пословним 
објектима - корективни фактор 2;

- у објектима у изградњи који су привремено 
прикључени на систем -корективни фактор 3;

Члан 69.
Посебним актом надлежног органа оснивача, 

на предлог Енергетског субјекта, уредиће 
се питања у погледу реализације Пројекта 
наплате утрошене топлотне енергије на основу 
индивидуалне потрошње купаца прикључених на 
систем даљинског грејања (стамбени и пословни 
простор).

Динамика реализације Пројекта из претхо-
дног става, утврђује се годишњим Програмом 
пословања Енергетског субјекта.

Члан 70.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје 

да важи Одлука о условима и начину обезбеђивања 
континуитета у снабдевању топлотном енергијом 
купаца на подручју града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр.21/09и 23/09).

Члан 71
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”, 
а примењиваће се од 01.10.2010 године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 

231.
 
На основу члана 32. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС” бр. 129/07) и 
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 
дана 16. јула 2010.године , донела је

ОДЛУКУ
О реализацији Пројекта наплате утрошене 

топлотне енергије на основу мерења 
испоручене енергије , односно мерења 

индивидуалне потрошње купаца енергије 
прикључених на систем централног грејања 

стамбеног / пословног простора

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се односи између 

Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево 
(у даљем тексту:Енергетски субјект), града 
Панчева (у даљем тексту:Оснивач) и купаца 

енергије , у вези начина реализације Пројекта 
наплате утрошене топлотне енергије на основу 
мерења испоручене енергије, односно мерења 
индивидуалне потрошње купаца енергије 
прикључених на систем централног грејања 
стамбеног / пословног простора.

Члан 2.
Енергетски субјекат ће :
- израдити пројекат балансирања вертикала 

секундарне мреже у зградама прикључених на 
систем даљинског грејања.

- израдити пројекат уградње калориметра 
у становима/ пословном простору који се греје, 
у зависности од развода секундарне мреже у 
зградама (једноцевни-вишецевни систем).

-Предложити избор опреме која ће се 
уграђивати у зависности од квалитета, цене и 
услова набавке,

-Предложити     избор     добављача  пројекто-
ване опреме у зависности  од «референси» које 
има у свом досадашњем раду, цене и услова набав-
ке (куповине, цене у зависности од количине 
наручене опреме и могућности кредитирања. 

-спровести поступак набавке опреме у складу 
са Законом.

Члан 3.
Енергетски субјект ће у зависности од обима 

посла , динамике извршења радова и могућности 
да изводи радове предложити извршиоца радова у 
посебном поступку у складу са Законом

 
Члан 4.

Енергетски субјект ће вршити надзор над 
извођењем радова, пријемом извршених радова 
и примо-предајом опреме и извршених радова 
купцу енергије.

Члан 5.
Оснивач ће Енергетском субјекту пружити сву 

потребну логистику у реализацији овог пројекта 
и потребне гаранције у обезбеђивању кредита и 
подршку у конкурисању приступним фондовима 
Републике Србије, Аутономне покрајине 
Војводине и Европске уније за донације ради 
остваривања уштеде у потрошњи енергије.

Планирана Вредност инвестиције за 
реализацију Пројекта из члана 1. ове одлуке је око 
3,5 милиона еура.

Рок за завршетак радова до 3 године.
Услови задуживања Енергетског субјекта су 

на мин. 10 година са грејс периодом од мин. 2 
године.

Члан 6.
Купци енергије вршиће отплату уградње 

калориметра преко месечних рачуна за грејање 
под условом да рата буде у складу са њиховим 
финансијским могућностима .

Члан 7.
Енергетски субјект има обавезу да до краја 

2010. године изврши сгручну анализу постојећег 
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Пројекта санитарне топле воде целог насеља 
Котеж 2 и у односу на пројекат, на изведено стање 
и у зависности од изведеног стања у стамбеним 
објектима предложи решење у вези даљег 
снабдевања санитарном топлом водом објеката 
купаца, односно укидање овог система.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у Службеном листу града 
Панчева .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

        
      232.
 

На основу чланова 6. и 7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Службени гласник РС” 
бр. 62/06), чланова 90, 91, 93. и 94. Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник РС” 
бр. 72/09 и 81/09- исправка), члана 32. Закона о 
локалној сзмоуправи (“Службени гласник РС” бр. 
129/07) , члана 2. Правилника о критеријумима за 
одређивање накнаде у поступцима легализације, 
критеријумима за објекте за које се не може 
накнадно издати грађевинска дозвола, као и 
садржини техничке документације и садржини 
и начину издавања грађевинске и употребне 
дозволе за објекте који су предмет легализације 
(“Службени гласник РС” бр. 89/09 и 5/2010), члана 
39. и члана 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09) 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
16. јула 2010 године донела је

О Д Л У КУ
о изменама и допунама Одлуке о мерилима за 

утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта

Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде 

за уређивање грађевинског земљишта (“Службени 
лист општине Панчево” бр. 9/06, 11/06-исправка, 
29/06, 19/07 и „Службени лист града Панчева” 
16/08 и 26/09) у члануЗ. став 2 брише се.

Члан 2.
Члан 6а мења се и гласи:
„ Намена објеката - простора за који се утвр-

ђује накнада за уређивање грађевинског земљишта 
може бити:

- Становање: стамбени објекат, стамбени 

простор у стамбено-пословним објектима, 
стамбени простор у оквиру атељеа и пратећи 
гаражни простор у стамбеним и припадајући 
део гаражног простора у стамбено- пословним 
објектима;

- Комерцијална делатност: пословни објекти, 
хотели, угоститељски објекти, трговински објекти-
простори са пратећим простором, пословно-
стамбени апартмани, бензинске пумпе са и без 
надстрешнице, атељеи, објекти простора-спорта, 
рекреације и разоноде, објекти простора услужног 
занатства, мењачнице, канцеларије, кладионице, 
коцкарнице, видео клубови, гараже као засебни 
комерцијапни објекти, цистерне други објекти 
комерцијалног и услужног карактера ( као и објекте 
који служе обавлзању делатности од општег 
друштвеног интереса које финансирају приватна 
лица и који обухватају образовање, социјалну и 
дечију заштиту, културу и сл.), и остали простори 
комерцијалног карактера у оквиру стамбено-
пословних, привредно-производних и осталих 
објеката, као и припадајући гаражни простор у 
овим објектима;

- Производна делатност: привредно-
производни објекти, складишта, наткривена 
производна постројења, стоваришта, магацини, 
пијаце, гаража као посебан објекат као и 
објекти производног занатства, индустрије 
и грађевинарства комунални објекти, 
пољопривредни објекти и гаражни простор у 
овим објектима;

-Објекти остале намене: објекти јавне 
намене-простори намењени обављању дела-
тности државних органа и организација, органа и 
организација јединице територијапне аутономије и 
локалне самоуправе и организација које обављају 
јавну службу, станови за социјално угрожена 
лица, објекти-простори образовања, социјалне и 
дечије заштите, здравства, културе и уметности и 
заштите животне средине, .

Објекти-простори који нису наведени у 
претдходним ставовима уподобиће се најсличнијој 
намени.”

Члан 3.
После члана 6а додаје се члан 6 б, који гласи:
“6б
У објекту нето површине до 350м2 са 

максимално четири функционалне целине од 
којих највише једна трећина површине може бити 
намењена за пословни простор и комерцијалне 
објекте примењује се коефицијент 1,00.

У објекту нето површине од 350м2 до 500м2 
са максимално четири функционалне целине од 
којих највише једна трећина површине може бити 
намењена за пословни простор и комерцијалне 
објекте примењује се коефицијент 1,50.

У осталим објектима чија је нето површина 
већа од 500м2 за стамбени простор и комерцијалне 
објекте примењује се коефицијент 3,00.

Коефицијенти из ставова 1,2. и 3. овог члана 
примењују се на накнаде утврђене у члану 6. у 
зависности од зоне.

За пословни простор у објектима 1, 2. и 3. 
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овог члана проценат увећања накнаде утврђен је 
чланом 8. ове одлуке.

За објекте за обављање производних 
делатности примењује се коефицијент 1,00.”

Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи : 
„Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта умањује се :
- За објекте - просторе намењене обављању 

делатности државних органа и организација, 
органа и организација јединица територијалне 
аутономије и организација које обављају јавну 
службу, које послују средствима у државној 
својини и које су директни или индиректни 
корисници буџетских средстава, за станове за 
социјално угрожена лица, за изградњу станова 
солидарности, за објекте-просторе образовања, 
социјалне и дечије заштите, здравства, културе 
и уметности, спорта и заштите животне средине, 
а која се финансирају из средстава буџета РС 
односно аутономне покрајине; за објекте -просто-
ре традиционалних цркава и традиционалних 
верских заједница у смислу Закона о црквама 
и верским заједницама („Сл.гласник РС број 
36/2006), за 60%;

- За објекте-просторе намењене обављању 
делатности социјалне и дечије заштите, културе 
и уметности и спорта, која се не финансирају из 
средстава буџета града Панчева, за 20%,

 - За галерије у затвореном простору, стамбене 
површине у подрумским етахама, и магацине у 
сутеренским и подрумским етажама, стакленике 
и стаклене баште за 25%;

- За породични стамбени објекат до 100м2 нето 
површине са једним станом, и реконструкција и 
доградња једног стана до 100м2 без повећања броја 
стамбених јединица, поткровље само са равним 
кровом вишепородичног стамбеног односно 
пословног објекта, с тим што дуплекс и остале 
етаже над равним кровом не улазе у ову категорију, 
таван чија је висина надзитка преко 0,60м, гаражна 
места, станарске оставе у подруму, сутерену 
и тавану, заједничке просторије у стамбеним 
објектима, помоћне зидане објекте и стамбене 
објекте (шупе, параже, оставе и сл.), отворене 
базене и отворене спорске терене, надстрешнице 
уз објекте комерцијалне и производне делатности 
( осим надстрешнице објеката бензинских пумпи) 
и површине отворених простора ( балкони, терасе, 
тремови и лође), за 50%;

- За изградњу спортских терена привремено 
покривених у току године за 30%,

- За економске објекте: складишта за пољо-
привредне производе и сушење зрна, складиште 
материјала за пољопривредну производњу, 
гараже за пољопривредну механизацију, сеници и 
отворена складишта, за 75%,

- За саобраћајне површине при стамбеним 
објектима за вишепородично становање преко 
четири стамбене јединице унтар комплекса за 
80%”,

- За саобраћајне површине при пословним 
објектима унутар комплекса, за 20%.

Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„У зависности од намене земљишта, односно 

објеката који се на грађевинском земљишту гради, 
накнада из члана 6. ове Одлуке увећава се:

1. За пословни простор у оквиру стамбено-
пословног објекта за 20%,

2. За угостителзске објекте, објекте 
мењачница, комерцијалне-здравствене објекте, 
комерцијално-образовне објекте, комерцијалне 
објекте дечијих установа, комерцијалне спортске 
терене као и објекте пословно-комерцијалне 
делатности (трговински објекти, видео клубови, 
објекти за забаву и разоноду, административна 
делатност и други комерцијални садржаји), за 
80%,

3. Објекти посебне намене (кладионице, 
коцкарнице, бензинске пумпе, надземне и 
подземне цистерне и резервоари за гориво у 
пословним комплесима и сл.), за 120%.

Члан 6.
Члан 10, брише се.
 

Члан 7.
У члану 17. ставовима 1, 2, 3, 4 и 6 иза речи: 

„паркинг места” додају се речи: „које ће ЈП 
„Дирекција” Панчево градити на основу усвојених 
Планова и Програма.”

Члан 8.
Члан 18. став 1. мења се и гласи:
„Накнада у поступку легализације породичних 

стамбених објеката који су изграђени, дограђени 
или реконстуисани без грађевинске дозволе, до 
100 м2 бруто површине умањује се за 60% у односу 
на висину накнаде прописану овом Одлуком, ако 
се Уговор о уређивању грађевинског земљишта 
закључи до 31.12.2010. године”.

Члан 9.
У члану 19. став 2. брише се.

Члан 10.
У члану 23. став 1. тачка 1. иза речи „умањење” 

уместо „10%” треба да стоји ,30%”.
У истом члану и ставу, после тачке 4. додаје 

се тачка 5. која гласи:
“5. Право на умањење из тачке 1. овог члана 

остварује и обвезник који плаћање врши у ратама, 
у случају једнократног плаћања преосталих 
недоспелих рата, на износ тих рата”.

Члан 11.
У члану 24. тачка 1. иза речи: „умањење” 

уместо „10%” треба да стоји „30%”.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
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дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

233.
 
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.14/2008 и 16/2008-
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. 
\/-сл./2010 од 15.јуна 2010.године, на седници 
одржаној дана 16.  јула 2010.године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕНТРА ПАНЧЕВА - 
ПЕТА ФАЗА - ЗА БЛОКОВЕ 064 И 067

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

дела центра Панчева - пета фаза - за блокове 064 и 
067 (у даљем тексту: План).

Члан 2.
Циљ израде Плана је заштита интереса 

града уважавањем стања у катастру односно 
земљишним књигама у вези са парцелама које се 
налазе у обухвату блокова 064 и 067, очувањем 
јавних површина, градских зелених површина 
и постојеће градске надземне и подземне 
инфраструктуре, постојећих унутарблоковских 
саобраћајних површина и паркинг простора 
неопходних за нормално функционисање Хотела 
«Тамиш».Спратност објеката који се планирају 
по ободу блока 067, према Улици Моше Пијаде 
и Мученичкој улици, треба да буде дефинисана 
тако да се сачува ексклузивитет Хотела «Тамиш» 
у односу на његово окружење.

Члан 3.
Наведени блокови налазе се у центру 

Панчева.
У обухвату Плана налази се блок 064, 

дефинисан улицама Бранка Радичевића, Светозара 
Милетића, Карађорђева и Моше Пијаде, тако да 
се у обзир узима спољна регулација наведених 

улица и блок 067, дефинисан улицама Светозара 
Милетића, Димитрија Туцовића, Моше Пијаде 
и Мученичка, тако да се у обзир узима спољна 
регулација наведених улица.

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.

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 заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове, 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, 
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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 заштиту животне средине, 

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева донеће 
одлуку о изради или неприступању изради 
стратешке процене утицаја плана на животну 
средину. Одлука се доноси на основу мишљења 
надлежне организационе јединице за послове 
заштите 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.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о изради Измена и допуна Плана 
детаљне регулације дела центра Панчева - пета 
фаза - (блокови: 050, 062, 064, 067, 070, 071, 072 и 
073) («Сл. лист града Панчева« бр. 18/08).

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
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

234.

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), Регулационог плана Радне зоне 
«Кудељарски насип» Панчево («Сл. лист општине 
Панчево» број 5/98), Одлуке о одређивању 
делова урбанистичких планова за територију 
општине Панчево који нису у супротности са 
Законом о планирању и изградњи («Сл. лист 
општине Панчево» број 13/2003, 16/2003, 09/04, 
21/04, 19/05, 26/05, 3/06 и 14/06 ) и Генералног 
плана Панчева («Сл. лист општине Панчево» бр. 
14/2008 и 16/2008-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/2010 од 15.јуна 2010.године, 

на седници одржаној дана 16. јула 2010.године, 
донела је

О Д Л У КУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СКАДАРСКУ УЛИЦУ У 
ПАНЧЕВУ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

за Скадарску улицу у Панчеву (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.
Циљ израде Плана је стварање планског 

основа за изградњу Скадарске улице са свом 
припадајућом инфраструктуром.

Члан 3.
Улица Скадарска се налази у северо-источном 

делу града Панчева, са леве стране пута Панчево-
Вршац, а у централном делу насеља «Кудељарски 
насип» и представља кључну саобраћајницу у том 
делу града.Она спаја улицу Стевана Шупљикца 
са крајњом улицом уз реку Надел.

Граница Плана обухвата појас у ширини од 
50 метара од осовине улице Скадарске са леве и 
десне стране.Овом границом Плана обухваћене 
су све постојеће и планиране улице које секу 
предметну улицу и пругу Панчево-Зрењанин.

Дужина обухвата Плана износи око 2600 
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.

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.
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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 заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове, 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 заштиту животне средине, 

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева донеће 
одлуку о изради или неприступању изради 
стратешке процене утицаја плана на животну 
средину. Одлука се доноси на основу мишљења 
надлежне организационе јединице за послове 
заштите 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
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 235.

 На основу чланова 39. и   99. став 1. Статута 
града Панчева /”Службени лист града Панчева” 
бр. 8/08 и 4/09/, Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 16.  јула 2010. године донела 
је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 
ПРЕДУЗИМАЊЕ ПОСЛОВА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА СА ПРАВОМ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ У КОРИСТ

ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.
Скупштина града Панчева, у случајевима 

у којима је град Панчево у јавној књизи о 
евиденцији непокретности и правима на њима 
уписан као земљишно-књижни сувласник на 
грађевинском земљишту, односно сукорисник на 
објекту у својини Републике Србије, САГЛАСНА 
је да остали земљишно - књижни сувласници, 
етажни власници станова и власници станова 
изузети од национализације, могу да предузимају 
послове који прелазе оквир редовног управљања 
за које је потребна сагласност свих сувласника,у 
смислу одредбе члана 15. Закона о основама 
својинскоправних односа /”Службени лист СФРЈ” 
бр. 6/80 и 36/90 , „Службени лист СРЈ” бр.29/96 и 
„Службени гласник РС” број 115/05-други закон/ , 
под условом да је за радове на изградњи, доградњи 
и реконструкцији, који се изводе у складу са 
законом, претходно прибављена сагласност свих 
осталих сувласника на непокретности, етажних 
власника станова и власника станова изузетих из 
национализације.

Члан 2.
Скупштина града Панчева, у случајевима 

у којима је град Панчево у јавној књизи о 
евиденцији непокретности и правима на њима, 
уписан као власник станова односно корисник 
пословног простора у објекту, САГЛАСНА је да се 
могу изводити сви грађевински радови на објекту 
у коме се налазе ти станови, односно пословне 
просторије, као и сви грађевински радови на 
грађевинској парцели на којој се налазе ти станови 
односно пословне просторије, под условом да је 
за те грађевинске радове, који се изводе у складу 
са Законом, претходно прибављена сагласност 
свих осталих етажних власника станова, односно 
власника станова изузетих од национализације, 
односно сувласника грађевинске парцеле, односно 
власника пословног простора.

Члан 3.
Градоначелник града Панчева у име града 

Панчева, а уз претходно прибављено мишљење 
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Градског већа града Панчева даје сагласност у 
случајевима предвиђеним у члановима 1. и 2. ове 
Одлуке.

 
Члан 4.

Захтев за давање сагласности у случајевима 
предвиђеним у члановима 1. и 2. ове одлуке 
заинтересовано лице подноси основној 
организационој јединици Градске управе града 
Панчева надлежној за издавање грађевинске 
дозволе, у даљем тексту:(надлежна организациона 
јединица).

Члан 5.
Надлежна организациона јединица дужина 

је да захтев за давање сагласности из члана 4. 
ове одлуке, са пратећом документацијом, у року 
од три дана од дана пријема захтева, достави 
Градском јавном правобранилаштву града Пан-
чева, односно Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево, када је 
град Панчево уписан као корисник пословног 
простора, ради давања мишљења.

Члан 6.
Градско јавно правобранилаштво града 

Панчева, односно Јавно предузеће „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево у обавези 
су да надлежној организационој јединици доста-
ве мишљење у року од осам дана од дана пријема 
захтева.

Члан 7.
Надлежна организациона јединица ће предлог 

Одлуке о давању сагласности, уз мишљење 
Градског јавног правобранилаштва града Панчева, 
односно Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева” Панчево, са захтевом, 
доставити Градском већу града Панчева, ради 
давања мишљења.

Члан 8.
Одлуку о давању сагласности, по спроведеном 

поступку у случајевима предвиђеним у члановима 
1. и 2. ове одлуке доноси Градоначелник града 
Панчева.

Члан 9.
Јавно предузеће „Градска стамбена агенција” 

Панчево ће, из реда запослених у овом предузећу, 
одредити представника у Скупштини односно 
Савету стамбене зграде у којој се налазе станови 
на којима је носилац права располагања град 
Панчево, у циљу конституисања органа стамбене 
зграде, у складу са позитивним законским 
прописима.

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево ће, из реда запослених 
у овом предузећу, одредити представника у 
Скупштини односно Савету стамбене зграде 

у којој се налази пословни простор са правом 
коришћења града Панчева, у циљу конституисања 
органа стамбене зграде, у складу са позитивним 
законским прописима.

 
Члан 10.

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о давању сагласности 
за предузимање послова на непокретностима 
са правом сукоришћења општине Панчево 
/”Службени лист општине Панчево” бр. 16/05 и 
8/07/.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 
 

236.

На основу чланова 6. и 7. Закона о финансира-
њу локалне самоуправе („Службени гласник РС” 
бр. 62/2006) и чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева („Сл. лист града Панчева” 8/2008 
и 4/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 16. јула 2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЋИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
У Одлуци о посебној накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине (“Сл.лист града 
Панчева” бр.6/2010 и 8/2010-исправка) члан 3. 
мења се и гласи:

„Посебну накнаду плаћају:
1. Власници, односно закупци пословних 

зграда и пословних просторија за обављање 
пословне делатности, у износу од 3 динара 
по квадратном метру пословног простора на 
територији Града, на месечном нивоу, осим 
привредних субјеката из става 1. тачке 3. овог 
члана;

2. Власници, односно закупци земљишта за 
обављање пословне делатности, на територији 
Града, у износу од 0,5 динара по квадратном метру 
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земљишта, на месечном нивоу, осим привредних 
субјеката из става 1. тачке 3. овог члана;

Земљиште за обављање пословне делатности 
је земљиште на којем није изграђен објекат или 
на којем постоји привремена грађевина, као и 
земљиште на којем се не налази непокретност из 
тачке 1. овог члана;

3. Привредни субјекти (правна лица и 
предузетници) који на територији Града обављају 
одређене активности које утичу на животну 
средину, дефинисане Уредбом о одређивању 
активности чије обављање утиче на животну 
средину („Сл. гласник РС” бр. 109/2009 и 
8/2010 ), у износу до 0,4% на годишњем нивоу 
од оствареног прихода, од продаје производа, 
сировине, полупроизвода или производа у земљи 
и иностранству.

Порески период за који се обрачунава 
накнада, предаје пореска пријава и плаћа накнада 
је календарски месец.

Обвезник је дужан да обрачунава накнаду за 
одговарајући порески период на основу оствареног 
прихода од продаје сировине, полупроизвода и 
производа у земљи и иностранству, сразмерно 
оствареном приходу на територији града 
Панчева.

При обрачуну накнаде по основу оствареног 
прихода обвезник одузима утврђене, односно 
уплаћене обавезе на месечном нивоу из члана 3. 
став 1. тачка 4.;

4. Власници или корисници теретних возила, 
железничког превоза, речног превоза, као и 
правна лица која обављају послове агентуре, 
шпедиције и слично у вези транспорта нафте и 
нафтних деривата, као и сировина, производа 
и полупроизвода хемијских и других опасних 
материја из индустрије или за индустрију на 
територији Града утоварених или истоварених у 
транспортно средство, носивости веће од 5 тона, 
у износу од 100,00 динара по тони терета, односно 
носивости.

Накнада за ауто-транспорт утврђује се по 
тони носивости теретних возила из саобраћајне 
дозволе.

Накнада за железнички и речни транспорт се 
утврђује по тони терета каји се превози.

Накнада за заштиту и унапређивање животне 
средине не плаћа се на пољопривредно земљиште, 
шуме и шумско земљиште.

Ако је једно лице обвезник плаћања посебне 
накнаде по више основа, највиши износ посебне 
накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити 
већи од 0,4% од оствареног прихода на годишњем 
нивоу.”

 Члан 2.
У члану 5. став 1, речи и бројеви „тачке 1, 2. 

и 3.” замењују се речима и бројевима „тачке 1. и 
2.”. 

У истом члану, после става 3. додају се 
ставови 4, 5. и 6. који гласе:

„Обвезник накнаде из члана 3, став 1. тачка 

3. подноси пореску пријаву Секретаријату за 
утврђивање, контролу и наплату изворних прихода 
Градске управе града Панчева, на обрасцу који је 
дат у Прилогу 2 ове Одлуке и чини њен саставни 
део, у року од 15 дана по истеку пореског 
периода.

Обвезник подноси пореску пријаву независно 
од тога да ли у пореском периоду има обавезу 
плаћања накнаде.

Обвезник је дужан да, ради правилног 
обрачунавања и плаћања накнаде, води евиденцију 
која обезбеђује вршење контроле.”

Члан 3.
У члану 7. иза речи „субјект” додаје се зарез и 

речи „као и за време трајања привремене одјаве”

Члан 4.
После члана 7. додаје се члан 7а. који гласи:
„Члан 7а.
Накнада утврђена у члану 3, став 1, тачка 1. 

Одлуке умањује се за:
- 70% обвезницима који су власници или 

корисници пословног простора за обављање 
производне пословне делатности

Накнада утврђена у члану 3, став 1, тачке 1. и 
2., ове Одлуке умањује се за 100%:

- државним органима, организацијама 
и установама, органима и организацијама и 
установама територијалне аутономије и јединица 
локалне самоуправе и установама према којима 
град врши права оснивача;

- правним лицима чије се пословање 
финансира у потпуности или делимично из 
средстава буџета града Панчева;

- удружењима грађана, спортским организа-
цијама и другим непрофитним организацијама и

- старим занатима.”

Члан 5.
Члан 13. мења се и гласи:
„Секретаријат за утврђивање, контролу и 

наплату изворних прихода Градске управе града 
Панчева подноси прекршајне пријаве против 
обвезника плаћања посебне накнаде који не 
поштују одредбе ове одлуке.”

Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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                                                                                                                                    -  
   -     

Градска управа  
Секретаријат за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода 

 
                

   201__.      . 3,  1.,  3. 
 
1.  O  
 

 
 

1.1     Фирма – пословно име      
 
1.2     Порески идентификациони број (ПИБ)                   
                       
1.3   . Име и презиме власника (оснивача)  
 

        1.4     Матични број (правног лица, односно предузетника)   
              1.5      Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 
 
1.6     Подаци о седишту / пребивалишту  
 
       1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-mail     

 
 

2.     
 

      2.1. Претежна делатност (назив и шифра)   
   

 2.1.1. Адреса  објекта на коме је седиште фирме 
 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                               

3.      ( . 3,  1.,  3.)   ___________________2010.  
                                                                                                                                                                                                              (у динарима, без децимала ) 
3.1.  ПРИХОД ОСТВАРЕН ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА, СИРОВИНА, 
ПОЛУПРОИЗВОДА ИЛИ ПРОИЗВОДА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ:             
 
3.2. СТОПА                                                                            

0,4% 
3.3. ОБРАЧУН (3.1.  x 3.2.)  

          
 

3.4. УПЛАТЕ ИЗВРШЕНЕ  ПО ОСНОВУ ТРАНСПОРТА НАФТЕ И  
НАФТНИХ ДЕРИВАТА,  КАО И СИРОВИНА, ПРОИЗВОДА И ПОЛУПРОИЗВОДА  
ХЕМИЈСКИХ И  ДРУГИХ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА (чл. 3, став 1., тачка 4.)  У МЕСЕЦУ ___________                                                                                                                  
  
3.5. ПРЕПЛАТА ПО ОСНОВУ УПЛАТЕ ИЗВРШЕНЕ  ПО ОСНОВУ ТРАНСПОРТА НАФТЕ И  
НАФТНИХ ДЕРИВАТА,  КАО И СИРОВИНА, ПРОИЗВОДА И ПОЛУПРОИЗВОДА  

         ХЕМИЈСКИХ И  ДРУГИХ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА (чл. 3, став 1., тачка 4.)  ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 
 

         3.6. УКУПНО (3.4. + 3.5.) 
 
 

         3.7.  ОБАВЕЗА ЗА МЕСЕЦ ____________ (3.3. – 3.6.)  
 
 

         3.8. ПРЕТПЛАТА:    (3.6. – 3.3.) 
                                                    
 

5.      
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   
             : 

 
 ________________________        ___________________________           . .           _______________________________ 
               (место)                                                               (датум)                                                                     (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве)        
 

   ,     : 
                   Потврда о пријему пријаве 
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237.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”бр. 129/07) 
и 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 
дана 16.   јула    2010.године, донелаје

ОДЛУКУ
О проглашењу набавке нових приградских-

соло аутобуса путем финансијског лизинга за 
капиталну иивестицију за град Панчево

I
Скупштина града Панчево одређује да је 

набавка до 14 нових приградских-соло аутобуса 
путем финансијског лизинга од капиталног 
значаја за град Панчево, а сходно Закључку бр: 
515/2010-23-166 од 14.6.2010.године о набавци 
14 нових приградских -соло аутобуса путем 
финансијског лизинга који је донео Управни 
одбор Јавно комуналног предузећа за превоз 
путника”Аутотранспорт-Панчево” Панчево која 
је саставни део ове одлуке.

Укупан износ јавне набавке путем 
финансијског лизинга за период финансирања 
у следећих 5 година. (цена возила + трошкови и 
камата за лизинг) је 200.000.000,00 динара (по 
курсу евра од 104,00 динара).

Одлуком о буџету града Панчева за 2010 
годину планирана су средства у износу од 
40.000.000,00 динара као капитална субвенција за 
учешће у набавци аутобуса.

Скупштина града Панчева је сагласна 
да Јавно комунално предузеће за превоз 
путника”Аутотранспорт-Панчево” Панчево може 
да изврши набавку до 14 нових приградских -соло 
аутобуса путем финансијског лизинга у складу са 
важећим прописима из ове области.

Скупштина града Панчева преузима обавезу 
да одлукама о буџету града Панчева у наредним 
годинама обезбеди средства за отплату лизинг рата 
у случају да ово предузеће то није у могућности.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 

238.
 
На основу чланова 157. и 158. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник РС” број 41/09), члана 4. став 2. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС” број 
16/97 и 42/98), члана 1. став 1. тачка 5 Одлуке о 
одређивању комуналних делатности („Сл. лист 
општине Панчево” број 3/00 и „Службени лист 
града Панчева” број 22/09), чланова 32. став 1. 
тачка 6. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС” број 129/07) и чланова 39. и 99. став 1. 
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева” 
број 8/2008 и 4/09), Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 16. јула 2010. године, донела 
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УРЕЂЕЊУ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.
У Одлуци о уређењу саобраћаја на територији 

града Панчева („Сл. лист града Панчева” број 
9/10) члан 1. мења се и гласи:

„Овом одлуком уређује се саобраћај на 
јавним саобраћајним површинама на територији 
града Панчева (у даљем тексту: Град) и утврђују 
услови, организација рада, начин наплате, право 
располагања и остали услови у вези са пословима 
премештања, блокирања, деблокирања и 
чувања непрописно заустављених и паркираних 
возила, као и уклањање дотрајалих, оштећених, 
нерегистрованих и напуштених возила (у даљем 
тексту: одбачена возила) на територији Града.

Возилом у смислу претходног става сматра 
се моторно возило и прикључно возило (у даљем 
тексту: возило).

Послове премештања, блокирања, дебло-
кирања и чувања непрописно заустављених и 
паркираних возила и уклањања одбачених возила 
обавља ЈКП „Хигијена” Панчево (у даљем тексту: 
Комунално предузеће)”.

Члан 2.
У глави IV.ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА, ПРЕ-

МЕШТАЊЕ И БЛОКИРАЊЕ НЕПРОПИСНО 
ПАРКИРАНИХ, НЕРЕГИСТРОВАНИХ И ОДБА-
ЧЕНИХ ВОЗИЛА, додаје се одељак 1. који гласи:

„1. Општи услови за обављање послова 
премештања, блокирања и деблокирања возила”

Члан 3.
Члан 27. мења се и гласи:
„Уколико се возило паркира или заустави 

супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, преместиће се са 
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јавне саобраћајне површине на основу налога 
полицијског службеника, односно овлашћеног 
лица организационе јединице Градске управе 
Града надлежне за послове комуналне инспекције 
(у даљем тексту: комунални инспектор) и 
овлашћеног лица организационе јединице Градске 
управе Града надлежне за послове комуналне 
полиције (у даљем тексту: комунални полицајац).

 Уколико се аутобус, теретни аутомобил, 
прикључно возило или радна машина затекне на 
местима која нису намењена за паркирање тих 
врста возила иста ће се блокирати на основу налога 
комуналног инспектора, односно комуналног 
полицајца.

Уколико се возила затекну на јавној зеленој 
површини, преместиће се на основу налога 
комуналног инспектора, односно комуналног 
полицајца.

Уколико не постоје технички услови за 
премештање возила из става 3. овог члана, иста 
ће се блокирати на основу налога комуналног 
инспектора, односно комуналног полицајца.

Приликом деблокирања возила, Комунално 
предузеће је дужно да изда рачун о преузимању 
возила, а возило ће се деблокирати након што се 
изврши и докаже уплата трошкова деблокирања”.

Члан 4.
Члан 28. мења се и гласи:
Премештање возила са јавне саобраћајне 

површине врши се на начин и према процедури 
утврђеној чланом 296. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима.

Ако комунални инспектор, односно 
комунални полицајац за време контроле затекне 
возило паркирано или заустављено на уређеној 
јавној и зеленој површини, дечјем и спортском 
игралишту и слично, наредиће возачу, ако је 
присутан да одмах уклони возило, под претњом 
принудног извршења.

Уколико возач није присутан на лицу места из 
става 2. овог члана комунални инспектор, односно 
комунални полицајац ће донети решење у писаној 
форми којим ће наложити уклањање возила у року 
који не може бити краћи од три минута. Примерак 
решења о налагању уклањања возила оставља 
се на видно место возила и тиме се сматра да је 
уручено возачу. Накнадно уклањање, оштећење 
или уништење овог решења не утиче на ваљаност 
његове доставе.

Уколико возач, у року одређеним решењем из 
става 3. овог члана, не уклони возило, комунални 
инспектор, односно комунални полицајац ће 
уклонити возило на за то одређено место, о 
трошку возача или власника, односно корисника 
возила.

Уклањање возила ће се прекинути ако се 
возач појави на лице места и прихвати да уклони 

возило.
У случају из претходног става овог члана 

возач или власник, односно корисник возила 
сноси трошкове претходно предузетих радњи”.

Члан 5.
Члан 29. мења се и гласи:
„Приликом премештања возила комунални 

инспектор, односно комунални полицајац 
издаје писмени налог Комуналном предузећу за 
премештање возила.

Приликом блокирања возила комунални 
инспектор, односно комунални полицајац 
издаје писмени налог Комуналном предузећу за 
блокирање возила.

Налог садржи: датум и време издавања, 
регистарски број и тип возила, место, разлог 
премештања или блокирања возила, грубу скицу 
места и потпис лица који издаје налог.

Пре издавања налога за премештање, односно 
блокирање возила комунални инспектор, односно 
комунални полицајац утврђује фотографијом 
положај непрописно заустављеног или паркираног 
возила”.

 
Члан 6.

Члан 30. мења се и гласи:
„Код блокирања возила Комунално предузеће 

је дужно да на предње ветробранско стакло, 
односно на друго видљиво место на возилу, стави 
налепницу да је возило блокирано са упутством 
шта возач мора чинити”.

Члан 7.
Члан 31. мења се и гласи:
„Пре почетка премештања возила комунални 

инспектор, односно комунални полицајац дужан 
је да сачини записник којим се утврђује да ли је и 
како оштећено возило које се премешта”.

Члан 8.
Члан 32. мења се и гласи:
„Поступак премештања возила сматра се 

започетим у тренутку кад је започето дизање 
возила на возило вучне службе.

Ако се приликом премештања возила, 
блокирања и деблокирања, или чувања возила на 
месту за чување возила, возило оштети, трошкове 
оштећења сноси Комунално предузеће”.

Члан 9.
Члан 33. мења се и гласи:
„Комунално предузеће обезбеђује вучну 

службу, раднике и опрему за премештање, справе 
за блокирање и деблокирање возила, ограђени 
простор за чување возила и дежурну службу за 
пријем, чување и издавање возила.

Комунално предузеће је дужно, да премештање 
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возила врши савесно, стручно и благовремено и 
да о томе води евиденцију.

Комунално предузеће је дужно да премештено 
возило чува на простору одређеном за чување 
возила до предаје возила власнику, односно 
кориснику. Приликом издавања премештеног 
возила, Комуналано предузеће издаје рачун о 
преузимању возила, а возило ће се издати након 
уплате трошкова премештања и чувања возила.

Комунално предузеће је дужно да организује 
чување премештених возила свакодневно, у 
трајању од 24 сата.

Трошкови чувања возила настају уколико 
власник, односно корисник возила које је пренето 
на простор за чување возила, исто не преузме у 
року од 24 сата, од момента премештања”.

Члан 10.
После члана 33. додаје се одељак 2. који 

гласи: „2. Уклањање одбачених возила”.

Члан 11.
Члан 34. мења се и гласи:
„Одбаченим возилом у смислу ове одлуке 

сматра се технички неисправно и нерегистровано 
возило, остављено на месту на којем то није 
дозвољено, на зеленој површини, пољопривред-
ном земљишту у власништву Града и Републике 
Србије, на јавној саобраћајној површини, 
паркиралишту или унутар пешачке зоне Града.

Комунални инспектор, односно комунални 
полицајац ће на возило из става 1. овог члана 
ставити решење о уклањању возила.

Власник, односно корисник возила дужан је 
да у року од 8 дана од дана издавања решења исто 
уклони.

Уколико се возило не уклони у року од 8 
дана, комунални инспектор, односно комунални 
полицајац издаће писмени налог Комуналном 
предузећу да исто уклони и смести на ограђени 
простор за чување возила.

О премештању возила на простор из 
претходног става овог члана истиче се обавештење 
на огласној табли зграде Града”.

Све трошкове премештања и чувања возила 
сноси власник, односно корисник возила.

Члан 12.
Члан 35. мења се и гласи:
„Уколико се одбачено возило не преузме у 

законском року, Комунално предузеће или друго 
овлашћено лице процениће његову вредност и 
самостално ће одлучити о потреби уништавања 
и рециклирања истог или продаји путем јавног 
конкурса”.

Члан 13.
После члана 35. додаје се одељак 3. који 

гласи:
„3. Накнада за премештање, блокирање и 

деблокирање возила”.

Члан 14.
Члан 36. мења се и гласи:
„Висину накнаде за премештање возила 

одређује Влада Републике Србије.
Накнада за премештање, блокирање, де-

блокирање и чување возила обрачунаваће се 
према ценовнику који утврђује Управни одбор 
Комуналног предузећа, на који сагласност даје 
Градско веће Града.

Средства остварена премештањем, бло-
кирањем и деблокирањем возила на основу налога 
комуналног инспектора, односно комуналног 
плицајца и средства остварена чувањем возила 
приход су Комуналног предузећа, воде се на 
посебном рачуну и користе се за покриће трошкова 
и развој мирујућег саобраћаја”.

Члан 15.
Члан 37. мења се и гласи:
„На налог комуналног инспектора, односно 

комуналног полицајца за премештање, односно 
блокирање возила, допуштена је жалба 
Градском већу Града у року од 15 дана од дана 
његовог издавања, уз уплату прописане градске 
административне таксе.

Жалба против решења комуналног инспектора 
не одлаже наплату накнаде за премештање, 
блокирање, деблокирање и чување возила”.

Члан 16.
Члан 67. мења се и гласи:
„Агенција је овлашћена да врши снимање 

учесника у саобраћају ради документовања и 
доказивања прекршаја, понашања учесника у 
саобраћају, праћења безбедности и проточности у 
саобраћају и утврђивања параметара саобраћајног 
тока.

Агенција је овлашћена да на основу 
документације добијене снимањем учесника у 
саобраћају, достави пријаву за учињени прекршај 
надлежном Прекршајном суду или надлежној 
инспекцији, када се ради о поступањима 
супротним одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима и одредбама аката Града 
којима се уређују мирујући саобраћај, саобраћај 
у кретању, јавни превоз путника и саобраћајна 
инфраструктура.

Радник Агенције за време обављања послова 
из става 1. овог члана има статус службеног 
лица и свој идентитет и овлашћења доказује 
идентификационом картом.

Идентификациона карта је димензија 80 х 100 
мм, корица израђених у тврдом кожном повезу 
тамно плаве боје, на чијој је спољној страни 
при врху грб града Панчева, испод њега назив 
„Град Панчево”, испод којег је текст „Агенција 
за саобраћај” и на дну текст „идентификациона 
карта”.
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Идентификациона карта на првој унутрашњој 
страни садржи:

• фотографију димензија 25 х 30 мм, оверену 
печатом Агенције за саобраћај

• својеручни потпис имаоца идентификационе 
карте

• име и презиме имаоца идентификационе 
карте

• ЈМБГ и број личне карте.
Текст на другој унутрашњој страни 

идентификационе карте, уз назнаку „овлашћења” 
гласи:

„Ималац ове идентификационе карте 
овлашћен је да врши снимање учесника у 
саобраћају ради документовања и доказивања 
прекршаја, понашање учесника у саобраћају, 
праћења безбедности и проточности у саобраћају 
и утврђивања параметара саобраћајног тока, у 
складу са Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима и Одлуком о уређењу саобраћаја на 
територији града Панчева”.

Испод текста су регистарски број, датум и 
место издавања, а испод тога потпис овлашћеног 
лица Агенције за саобраћај”.

Члан 17.
У члану 69. став 1. речи: „овлашћено лице 

Агенције” замењују се речима: „ комунални 
инспектор, односно комунални полицајац”.

Члан 18.
Члан 71. мења се и гласи:
„Надзор над спровођењем ове одлуке у 

целини, обавља Агенција за саобраћај Градске 
управе Града.

  Инспекцијски надзор над спровођењем 
ове одлуке врши Секретаријат за инспекцијске 
послове Градске управе Града путем комуналног 
инспектора.

Надзор над одржавањем комуналног реда 
прописаним овом одлуком врши комунална 
полиција”.

Члан 19.
У члану 72. речи: „Комуналном инспекцијом” 

замењују се речима: „Секретаријатом за 
инспекцијске послове”.

Члан 20.
Члан 74. мења се и гласи:
„У обављању инспекцијског надзора и 

надзора над спровођењем комуналног реда 
уређеног овом одлуком, комунални инспектор, 
односно комунални полицајац овлашћен је да:

• врши надзор над спровођењем комуналног 
реда

• предложи покретање прекршајног поступка
• изриче и наплаћује новчану казну на месту 

извршења прекршаја
• предузме и друге радње за које је овлашћен
У вршењу надзора комунални инспектор 

овлашћен је да донесе усмене и писмене налоге 
у форми решења, а комунални полицајац усмене 
налоге приликом обављања послова у складу са 
законским овлашћењима”.

Члан 21.
Члан 75. став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000,00 до 500,000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице ако 
поступи супротно одредбама чланова 4,, 11., став 
3. 24., 27., 28., 47. и 60. ове одлуке”.

Члан 22.
У члану 76. став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000,00 до 500,000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице ако 
поступи супротно одредбама чланова 46., 50., 51., 
52. став 5., 57. и 58. ове одлуке.

Члан 23.
Члан 80. мења се и гласи:
„За прекршаје из чланова 4., 8. став 1. и став 

4., 11. став 3., 21. став 1., 22., 24., 27., 28., 39. став 
1. и став 2., 40., 42., 43., 44., 46., 47. и 60. казниће 
се на месту извршења прекршаја:

- правно лице новчаном казном од 10.000,00 
динара

- предузетник новчаном казном од 10.000,00 
динара

- одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 2.500,00 динара

- физичко лице новчаном казном од 2.500,00 
динара

Новчану казну на месту извршења прекршаја 
наплаћује комунални инспектор, односно кому-
нални полицајац.

Приликом наплате новчане казне из 
претходног става, комунални инспектор, односно 
комунални полицајац о наплаћеној новчаној казни 
издаје потврду у којој се означава који је прекршај 
учињен, колика је новчана казна изречена и 
наплаћена.

Ако новчана казна не буде наплаћена на месту 
извршења прекршаја, комунални инспектор, 
односно комунални полицајац ће о томе сачинити 
записник у коме ће учиниоцу прекршаја 
оставити рок од 8 дана да уплати новчану казну 
и доказ о извршеној уплати достави комуналном 
инспектору, односно комуналном полицајцу.

Уколико учинилац прекршаја не изврши 
уплату новчане казне у остављеном року, 
комунални инспектор, односно комунални 
полицајац ће поднети захтев за покретање 
прекршајног поступка”.
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Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмогдана од 

дана објављивања у „Службеном листутрада 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 
 

239.

На основу члана 56. Закона о превозу у 
друмском саобраћају („Сл. гласник Републике 
Србије” број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06), 
чланова 32. став 1. тачка 6. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник  РС” број 129/07) члано-
ва 118. и 119. Одлуке о јавном превоза путника у 
друмском саобраћају на територији града Панчева 
(„Сл. лист града Панчева” број 16/09, 22/09 и 
27/09), и чланова 39. тачка 6. и 99. став 1. Статута 
града Панчева („Сл. лист града Панчева” број 8/08 
и 4/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 16. јула 2010. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О АУТОБУСКИМ 

И ТАКСИ СТАЈАЛИШТИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.
У Одлуци о аутобуским и такси стајалиштима 

на територији града Панчева („Сл. лист града 
Панчева” број 9/2010) члан 37, мења се и гласи:

„ТС је прописно уређена и означена површина 
на којој се задржавају такси возила и то по реду 
доласка у циљу пријема позива путника и превоза 
путника према редоследу.

ТС се искључиво користе за паркирање 
возила која обављају ауто-такси превоз у складу 
са законом и актима Града”.

Члан 2.
Члан 46. став 1. мења се и гласи:
„Инспекцијски надзор над спровођењем 

одредаба ове одлуке врши Секретаријат за 
инспекцијске послове Градске управе Града (у 
даљем тексту: Секретаријат) путем овлашћених 
лица - инспектора за саобраћај и путеве, у складу 
са законом и другим актима Града”.

Члан 3.
У члану 47. и 48. реч: „Агенција” замењује се 

речју: „Секретаријат” у одговарајућем падежу.
 

Члан 4.
Члан 54. став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 

динара, казниће се за прекршај привредно 
друштво, односно друго правно лице, ако поступи 
супротно одредбама члана 36. став 2. и 37. став 2. 
ове одлуке”.

Члан 5.
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-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 
 

240.

На основу чланова 24. став 2, 32. и 66. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС” бр. 129/2007), чланова 39. и 41. Закона о 
комуналној полицији („Службени гласник РС” бр. 
51/2009), чланова 39. тачка 6. и 99. став 1. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
бр. 8/08 и 4/09) Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 16 јула 2010. године по 
претходно прибављеној сагласности министра за 
државну управу и локалну самоуправу бр. 352-01-
00002/2009-09 од 5. јануара 2010.године, донела 
је

ОДЛУКУ
О УНИФОРМИ, ОЗНАКАМА НА 

УНИФОРМИ, ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА 
И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

ГРАДА ПАНЧЕВА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се изглед службене 

униформе ( у даљем тексту униформа ), ознаке на 
униформи, боја и начин означавања службених 
возила, пловила и посебна опрема комуналне 
полиције.

II. УНИФОРМА КОМУНАЛНОГ 
ПОЛИЦАЈЦА

Члан 2.
Униформа комуналног полицајца је зимска и 

летња, мушка и женска. Саставни део униформе 
комуналног полицајца су ознаке припадности 
комуналној полицији.

Комунални полицајац дужан је да носи 
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униформу приликом обављања послова из 
надлежности комуналне полиције.

Члан 3.
Зимска униформа се састоји од:  зимске јакне са 

улошком и капуљачом, кишне кабанице, џемпера, 
два пара панталона (за женску униформу: једне 
панталоне и једна сукња и чизмице до колена), 
две кошуље са дугим рукавима, кравате, капе, 
каиша и полудубоких ципела.

Делови униформе су црне боје осим кошуља 
које су беле боје.

 

Члан 4.
Летња униформа се састоји од: летње јакне, 

две летње кошуље са кратким рукавима, два пара 
панталона, (за женску униформу једне панталоне 
и једна сукња), капе и плитких ципела.

Делови унифороме су црне боје осим кошуља 
које су беле боје.

Члан 5.
Зимска униформа се носи од 15.октобра до 

31. марта а летња од 1 априла до 14. октобра.
Зависно од временских услова, начелник 

комуналне полиције може изменити временски 
период из става 1. овог члана.

Припаднику комуналне полиције није дозво-
љено да мења боју и крој појединих делова 
униформе, ни да носи део одеће која није утврђена 
овом Одлуком.

Члан 6.
Рок трајања униформе је 12 месеци.
Период употребе униформе рачуна се од дана 

предаје на коришћење.

III. ОЗНАКЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Члан 7.
Ознаке комуналне полиције носе се на 

појединим деловима униформе, зимској јакни, 
летњој јакни, џемперу, кошуљама.

Ознаке се носе на левој страни у висини 
груди.

Ознаке садрже: име града, натпис комунална 
полиција, грб града, презиме и идентификациони 
број комуналног полицајца.

На горњем делу десног рукава јакни, џемпера, 
кошуља стоји ознака: натпис комунална полиција 
а на горњем делу левог рукава стоји: грб града.

На предњи део капе ставља се грб града.

IV. СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА, ПЛОВИЛА И 
ОПРЕМА

Члан 8.
У циљу обављања послова из своје 

надлежности комунална полиција употребљава 
службена возила, пловила и опрему.

Број службених возила не може бити већи од 

једног возила на четири комунална полицајца.
На три путничка возила, обезбеђује се једно 

теренско возило. 
За рад комуналне полиције се обезбеђује једно 

возило за превоз одузете робе и једно пловило за 
контролу водног подручја које је у надлежности 
града Панчева.

Службена возила су црне боје означена са 
обе бочне стране натписом комунална полиција, 
именом и грбом града.

Унутрашње опремање возила уређује се у 
складу са опремањем других службених возила у 
органима града.

Члан 9.
Одржавање службених возила се врши у 

складу са актима којима се уређују услови и начин 
коришћења службених возила града Панчева.

Члан 10.
За вршење послова из своје надлежности 

комунална полиција користи одређену додатну 
опрему: гумене палице, средства за везивање, 
батеријске лампе, мобилне телефоне, опасаче, 
ташне и фотоапарате.

Опрема је црне боје.

V.      ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Службена униформа, обућа, опрема и возила 

набављају се из средстава буџета града.
Набавку средстава из става 1. овог члана врши 

Агенција за јавне набавке Градске управе града 
Панчева, а евиденцију о задуживању комунална 
полиција.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 

241. 

На основу чланова 20. став 1. тачка 23. и 32. 
став 1. тачка 6. и 13. Закона о локалној самоуправи 
(«Сл.гласник РС» бр. 129/07) члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе («Сл.гласник 
РС» 62/2006, члана  104. став  1. Закона о туризму 
(«Сл.гласник РС» 36/2009) и чланова 39. став 1. 
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тачка 3. и 99. став 1. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 16.  јула      
2010. године, донела је

ОДЛУКУ 
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина, олакшице, 

рокови и начин плаћања боравишне таксе на 
територији Града Панчева.

Члан 2.
Боравишна такса се плаћа у дневном износу 

од 50,00 динара.

Члан 3.
Обвезник боравишне таксе је грађанин који 

нема пребивалиште на територији Града Панчева 
и страни држављанин, а користи услуге смештаја 
у угоститељском објекту на територији Града 
Панчева.

Угоститељским објектом за смештај у смислу 
ове одлуке сматра се: хотел, мотел, туристичко 
насеље, камп, пансион, преноћиште, одмаралиште, 
кућа, апартман, соба и други објекти за пружање 
услуга смештаја.

Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
1. деца до седам година старости;
2. лица упућена на бањско и климатско 

лечење, односно специјализовану рехабилитацију 
од стране надлежне лекарске комисије;

3. особе са инвалидитетом и са телесним 
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди 
од прве до пете групе, цивилни инвалиди 
рата од прве до пете групе, слепа лица, лица 
оболела од дистрофије и сродних мишићних 
и неуромишићних обољења, параплегије и 
квадриплегије, церебралне и дечије парализе и 
мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као 
и пратилац наведених особа;

 4. ученици и студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за смештај 
ради извођења спортско-рекреативних и других 
активности по програму министарства надлежног 
за послове просвете, студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за смештај, ради 
извођења обавезне наставе у складу са наставним 
планом образовне установе, као и учесници 
републичких и регионалних такмичења у знању 
и вештинама;

5. страни држављани који су по међународним 
конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања 
боравишне таксе;

6. лица која непрекидно бораве у објекту за 
смештај дуже од 30 дана.

Таксу умањену за 50% плаћају лица од седам 
до 15 година старости.

Лица из става 1. овог члана не плаћају 

боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени 
услови из става 1. овог члана (чланска карта, 
потврда школе, односно образовне установе, упут 
лекарске комисије и друго).

Члан 5.
Наплату боравишне таксе врши привредни 

субјект који пружа услуге смештаја, као и физичко 
лице које пружа услуге смештаја на основу 
уговора у складу са законом (у даљем тексту: 
давалац смештаја).

Уговор из става 1. овог члана, физичко лице 
које пружа услуге смештаја, доставља, ради 
евидентирања, организационој јединици Градске 
управе града Панчева надлежној за послове 
привреде.

Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу 
истовремено са наплатом услуге смештаја.

Ако давалац смештаја не наплати боравишну 
таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 
ненаплаћене боравишне таксе.

Члан 6.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за 

услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 
таксе, као и да наведе основ ослобађања од 
плаћања или умањења износа боравишне таксе у 
складу са чланом 4. ове одлуке.

Члан 7.
Средства од наплаћене боравишне таксе 

давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по 
истеку сваких 15 дана у месецу.

Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе 

приход су буџета Града Панчева и користе се 
за обезбеђивање информативно-пропагандног 
материјала којим се промовишу туристичке 
вредности и културно наслеђе Града Панчева, 
обезбеђивање туристичке сигнализације и рад 
туристичко-информативних центара.

 
Члан 9.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Секретаријат за инспекцијске послове Градске 
управе града Панчева.

Члан 10.
У погледу начина утврђивања боравишне 

таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, роко-
ва за плаћање, обрачуна камате и осталог што није 
посебно прописано овом одлуком примењују се 
одредбе закона којим се уређује порез на доходак 
грађана.

Члан 11.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице ако:
- не наплати боравишну таксу, или је наплати 

у износу већем или мањем од прописане (члан 2. 
ове одлуке);
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- не наплати боравишну таксу истовремено са 
наплатом услуге смештаја (члан 5. ове одлуке);

- у рачуну посебно не искаже износ боравишне 
таксе или не наведе основ ослобађања од плаћања 
таксе (члан 6. ове одлуке) и

- средства од наплаћене боравишне таксе не 
уплати у прописаном року (члан 7. ове одлуке).

Новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 
динара казниће се предузетник који учини 
прекршај из става 1. овог члана.

Новчаном казном од 2.500,00 до 50.000,00 
динара казниће се и одговорно лице у правном 
лицу и физичко лице које учини прекршај из става 
1. овог члана.

Члан 12.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о плаћању боравишне таксе («Сл.
лист општине Панчево» бр. 12/2002, 5/2004, 
19/2005, 30/2006 и 19/2007 и «Сл.лист града 
Панчева» бр. 16/2008, 12/2009 и 26/2009).

Члан 13.
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-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

242. 
 
На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС” бр. 129/07) и члана 
39 и 99. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист 
града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 16. јула 2010. го-
дине, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИЗНАЊИМА 

ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.
У Одлуци о признањима града Панчева 

(„Службени лист града Панчева” број 10/10) члан 
37. став 1. мења се и гласи:

„Скупштина на предлог Комисије за 
кадровска, административна питања и радне 
односе Скупштине града Панчева именује Жири 
који има председника, заменика председника и 11 

чланова.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу   осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 
 

243.

На основу члана 13. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС” 
број 41/09), чланова 32. став 1. тачка 6. и 66. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС” 
број 129/07) и чланова 39. тачка 6. и 99. став 1. 
Статута града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 16.  јула       2010. 
године, доноси

П Л А Н
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2010. 
ГОДИНУ

I. УВОД
Поред документа под називом „Стратегија 

безбедности саобраћаја на територији града 
Панчева за период од 2010. до 2015. године”, који 
је Скупштина града Панчева усвојила на седници 
одржаној 29. априла 2010. године, неопходно 
је, у складу са чланом 13. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, да Скупштина града 
донесе годишњи План безбедности саобраћаја 
на територији града Панчева за 2010. годину (у 
даљем тексту План безбедности саобраћаја), као 
акциони план за спровођење мера дефинисаних 
наведеном стратегијом у циљу побољшања 
безбедности саобраћаја.

Осцилирајући тренд укупног броја 
саобраћајних незгода, броја смртно страдалих и 
повређених у њима, утврђен у оквиру усвојене 
стратегије, указује на висок степен ентропије 
у систему безбедности саобраћаја. Ентропија 
система, као мера неизвесности процеса у њему, 
стање постојеће саобраћајне инфраструктуре, 
заостајање у области техничке регулације 
саобраћаја и заштите јавних саобраћајних 
површина, стање у области јавног превоза, као и 



         16. јул 2010  . године           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број   15  --   Страна   31   

уопште стање у домену динамичког и мирујућег 
саобраћаја, неповезаност елемената система 
и друго, одређују подручје града као подручје 
израженог ризика. Збогтога, морају се предузети 
одговарајуће мере и активности на побољшању 
безбедности саобраћаја.

Високом ризику изложене су млада и старија 
популација. У периоду од 2006. до 2009. године, 
просечно око 23 % смртних случајева и 25 % 
повређених било је старости испод 30 година. 
Када се ради о статистици саобраћајних незгода 
на путевима на територији града, она тек треба да 
отпочне свој развој и тренутно су доступни само 
основни параметри.

Табела 1. Узрочници саобраћајних незгода 
на територији града за 2008. и 2009. годину 
(полицијски извештаји)

Пози-          
ција

Опис узрока саобраћај-
не незгоде

брoј % 
учешћа

1. Неприлагођена брзина 
возила

565 37,52

2. Непоштовање првен-
ства пролаза

353 23,40

3. Непрописно претицање 
и обилажење

90 5,98

4. Алкохолисаност учес-
ника у саобраћају

68 4,51

5. Одстојање између возила 39 2,59
6. Грешке пешака 22 1,46
7. Непрописно 

мимоилажење
27 1,79

8. Техничка неисправност 29 1,92
9. Непрописно скретање 30 1,99
10. Грешке бициклиста 14 0,93
11. Слетање с пута 28 1,86
12. Остала узроци (вожња 

уназад, прелаз преко 
жел. пруге и сл.)

241 16,00

13. укупно 1506 100

Табела 2. Статистички подаци саобраћајних 
незгода на територији града
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2005 892 17 87 285
2006 853 19 104 240
2007 1077 21 95 395
2008 833 14 115 360

2009 673 12 71 334
УКУПНО 4328 83 472 1614

Хистограм 1. Настрадала лица у саобраћајним 
незгодама на територији града по старосној 
стрктури за период од 2006. до 2009. године

 
Спроведене стручне анализе показале су да су 

узроци настанка саобраћајних незгода са тежим 
последицама

• прелазак на супротну траку (претицање и 
обилажење, непажња)

• непредузимање одговарајуће радње од 
стране возача (интензивно успорење, бежање 
удесно или улево и друго)

• грешке пешака (ризичан прелазак, прелазак 
мимо пешачког прелаза, кретање десном ивицом 
коловоза, претрчавање, неопрезност)

• неодговарајуће реаговање возача (касно 
реаговање кочењем, наглао кочење, нагли маневар 
управљачем)

• алкохолисаност возача
• брзина (велика, неприлагођена, небезбедна, 

неодговарајућа)
• неопрезност и небудност возача (пролазак 

поред колоне пешака, кретање поред заустављених 
возила, мало одстојање, касно реаговање на 
опасност)

• неодговарајуће скретање, укључивање и 
искључивање из саобраћаја возача

• грешке бициклисте (неопрезност, изненадни 
прелазак пута, изненадно скретање)

• техничка неисправност возила
• неодговарајуће кретање возила у кривини 

од стране возача - „сечење” кривине
• паркирање (неправилно паркирање, 

укључивање у саобраћај са простора за 
паркирање)

• алкохолисаност пешака, односно бицикли-
сте

• коловоз (оштећења, залеђеност и друго)
• грешке мотоциклиста
• изразито неповољни временски услови.
Очигледно је да су најризичније групе 

у страдању у саобраћајним незгодама мла-
ди (ученици, студенти) и радно активно 
становништво. Изражавајући бригу за страдање 
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у саобраћајним незгодама, јасно је да се та брига 
мора усмерити ка овим ризичним групама и План 
жели да има јасну превентивну и едукациону 
функцију према њима.

У вези са тим, сачињена је Стратегија 
безбедности саобраћаја од 2010. до 2015. године 
за територију града Панчева, на основу које треба 
припремити, усвојити и реализовати посебан 
Програм кампања којим се желе елиминисати 
или умањити узроци саобраћајних незгода са 
смртно страдалим и теже повређеним лицима, 
као и са великим материјалним штетама, уз јас-
ну превентивну и едукациону функцију према 
најризичнијој групи учесника у саобраћају.

Реализација стабилног опадајућег тренда 
броја саобраћајних незгода и броја погинулих 
лица у саобраћају за око 5 % на годишњем нивоу, 
односно 30 % у периоду од 6 година, имало би 
за последицу побољшање степена безбедности 
саобраћаја на територији града и сврставање 
подручја града у зону са средњим бројем 
саобраћајних незгода на чак европском нивоу.

II КАРАКТЕРИСТИКЕ СПРОВОЂЕЊА 
ПЛАНА

Минимални предуслови, чија је импле-
ментација неопходна да би се могло управљати 
безбедности саобраћаја су:

• одговарајући статус саобраћајне пробле-
матике међу опште признатим потребама града

• утврђивање циљева и стратешких активности 
за њихово остваривање

 • поуздан информациони систем,са стручно 
уведеним подацима доступним великом броју 
институција

• образовање координационог тела за 
безбедност саобраћаја - Комитет за безбедност 
саобраћаја

• организовање Агенције за саобраћај, уз 
обезбеђење кадровских и других ресурса у оквиру 
ње

• дефинисање јасне улоге институција у 
систему безбедности саобраћаја, посебно однос 
између органа локалне самоуправе и других 
институција и одговорност институција за стање 
у овој области.

У намери да се испуне циљеви безбедности 
саобраћаја, дефинисани усвојеном стратегијом 
и овим планом, односно да се смањи број 
погинулих у саобраћајним незгодама за 30% 
до 2015. године, Градско веће града Панчева ће 
ангажовати Полицијску управу Панчево, Комитет 
за безбедност саобраћаја, Агенцију за саобраћај 
Градске управе града Панчева, друге органе 
локалне самоуправе и организационе јединице 
Градске управе града Панчева у чијој надлежности 
су поједини сегменти безбедности у саобраћају.

Ажурно праћење појава неопходно је за 
ефикасно функционисање система безбедности 
саобраћаја, односно неопходно је организовање 
функционисања информационог система. База 
података о саобраћајним незгодама треба да 
обухвати податке о појавним облицима, узроцима 
и другим елементима који утичу на настанак 

саобраћајних незгода, путевима, сигналној и 
осталој инсталисаној опреми, структури возила, 
возачима моторних возила, структури осталих 
учесника у саобраћајним незгодама, структури 
настрадалих и њиховим повредама и друго.

Специфични циљеви Плана безбедности 
саобраћаја су

• упознавање циљних група са последицама 
саобраћајних незгода

• едукација свих циљних група
• подизање нивоа саобраћајне културе
• смањење укупног броја саобраћајних 

незгода и броја саобраћајних незгода са тежим 
последицама

• пружање брже и ефикасније медицинске 
помоћи повређеним учесницима у саобраћајним 
незгодама

• смањење броја прекршаја у саобраћају
• смањење броја застоја у саобраћају и 

њиховог временског трајања.
Приоритетна циљна група су млади људи до 

30 година и радно активно становништво, јер се 
статистички показало да су они у највећем броју 
случајева учесници у саобраћајним незгодама, 
настрадали или узрочници незгода. Најчешћи 
узроци саобараћајних незгода са смртним 
последицама и тешким телесним повредама код 
ове групе су брзина и претицање возила. План 
безбедности саобраћаја, поред осталог, жели да 
укаже на

• погубност кршења прописа о брзини и 
претицању

• погубност конзумирања алкохола и опој-
них средстава у односу на вожњу и учешће у 
саобраћају

• постојање алтернатива у понашању и 
изражавању младих.

 
III ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Уводне напомене
Развој друштва у целини у последњим 

деценијама резултирао је великим бројем 
несугласица и изражених супротности. У таквим 
условима саобраћај, као интегрални фактор 
свих комуникационих догађања и збивања, имао 
је неусаглашену компоненту развоја. Овакав 
динамички развој, како броја новопроизведених 
моторних возила тако и оних која су у употреби, 
није на одговарајући начин праћен развојем 
саобраћајне инфраструктуре. Овакав негативан 
однос између развоја моторизације и саобраћајне 
инфраструктуре довео је до погоршања услова 
у којима се одвија саобраћај, самим тим и до 
погоршања безбедности саобраћаја. Неопходно 
је истражити карактеристике постојећег стања и 
након тога дефинисати мере за побољшање стања 
у овој области. Правни оквир за све активности 
и нституционално организовање на нивоу града 
побољшани су формирањем Агенције за саобраћај 
Градске управе града Панчева и образовањем 
Комитета за безбедност саобраћаја.
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Елементи Плана безбедности саобраћаја на 
путевима у 2010. години

Основни циљ Плана безбедности саобраћаја 
за 2010. годину јесу унапређење и заштита 
саобраћајне инфаструктуре као основа спровође-
ња усвојене „Стратегије безбедности саобраћаја 
на територији града Панчева за период од 2010. 
до 2015. године”.

Планом су обухваћене следеће активности, 
које су приказане у наредном ставу овог 
документа.

АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
У 2010. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ПАНЧЕВА

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре
1.1. Анализа стања безбедности саобраћаја 

на јавним путевима (студија)
1.2. Идентификација црних тачака на јавним 

путевима (студија)
1.3. Мапирање ризика на јавним путевима 

(студија)
1.4. Санација идентификованих црних тачака 

и опасних деоница на јавним путевима
1.5. Детаљне анализе саобраћајних незгода са 

погинулим лицима и независне оцене доприноса 
пута настанку и обиму последица ових незгода

1.6. Периодична провера безбедности 
саобраћаја и провера безбедности саобраћаја на 
високо ризичним деоницама јавних путева

1.7. Заштита јавних саобраћајних површина
2. Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања
2.1. Стручно усавршавање васпитача, учитеља 

и наставника у циљу унапређења рада са децом
2.2. Израда и набавка публикација за децу у 

предшколским установама и основним школама
2.3. Финансирање пројеката невладиних 

и других организација у циљу унапређења 
саобраћајног образовања деце и омладине

2.4. Стручно усавршавање чланова Комитета 
за безбедност саобраћаја и других субјеката 
значајних за унапређење безбедности саобраћаја

3. Превентивно - промотивне активности из 
области безбедности саобраћаја

3.1. Реализација кампање безбедности 
саобраћаја у кључним областима рада у складу са 
стратегијом и резултатима студија

3.2. Припрема и израда билтена и других 
извештаја о стању безбедности саобраћаја

3.3. Подршка такмичењима деце основних и 
средњих школа за најбоље литерарне, ликовне, 
музичке и друге радове који промовишу безбедно 
коришћење путева и улица

3.4. Подршка организовању и раду школских 
саобраћајних патрола и саобраћајних патрола 
грађана

3.5. Финансирање пројеката невладиних и 
других организација

4. Научно - истраживачки рад у области 
безбедности саобраћаја

4.1. Истраживање ставова учесника 
у саобраћају о ризицима у саобраћају на 
територији

4.2. Израда методологије управљања црним 
тачкама на јавним путевима на територији

4.3. Израда предлога Плана безбедности 
саобраћаја на територији града за 2011. годину

4.4. Истраживање других проблема у 
безбедности саобраћаја на територији града.

У складу са чланом 19. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС” број 41/09), средства намењена за 
повећање безбедности саобраћаја на територији 
града, користиће се према програму који ће донети 
Градско веће на предлог Комитета за безбедност 
саобраћаја.

Овај План ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 
 
244.

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Сл.лист града Панчева, броЈ: 8/08 
и 4/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној дана 16. јула 2010 године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ 

ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ГРАДА ПАНЧЕВА: ОДЛУКУ УО ЈКП 

«ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА» ПАНЧЕВО 
Број:5-1/43т.2 од 08.07.2010.године, ОДЛУКУ 

УО ЈКП «ГРЕЈАЊЕ» ПАНЧЕВО Број:Г-
3350/08/28 од 12.07.2010.године И ОДЛУКУ УО 
ЈКП «ХИГИЈЕНА» ПАНЧЕВО Број: 2230/24 

од 02. 07.2010.године

I
Скупштина града Панчева даје сагласност 

на Одлуке јавних комуналних предузећа 
града Панчева: Одлуку УО ЈКП «Водовод и 
канализација» Панчево број:5-1/43т.2 од 08.07.201 
О.године, Одлуку УО ЈКП «Грејање» Панчево 
број: Г-3350/08/28 од 12.07.2010.године и Одлуку 
УО ЈКП «Хигијена» Панчево број: 2230/24 од 
02.07.2010.године, донетих поводом захтева ХИП 
«Петрохемија» АД Панчево у реструктурирању 
од 14.04.2010. године.
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Одлукама јавних комуналних предузећа 
наведеним у претходном ставу одобрава се 
попуст од 45% за уплате извршене по рачунима 
за испоручене комуналне услуге и то за уплате 
извршене вирманским путем, изузев уплата које се 
извршавају путем обрачунских облика плаћања, а 
за услуге извршене почев од 01.04.2010. године 
закључно са 31.12.2010.године.

II
Јавна комунална предузећа града Панчева која 

имају потраживања према ХИП «Петрохемија» АД 
Панчево у реструктурирању дужна су да потпишу 
уговоре о репрограму обавеза са усаглашеним 
стањем дуга на дан 3 1.03.2010. године, осим дела 
обавеза који је према Закључку Владе РС број 023-
6222/009-001 од 09.10.2009.године конвертован 
у капитал ХИП «Петрохемија» АД Панчево у 
реструктурирању, са следећим условима:

- грејс период од 01.01.2011 .године
- отплата дуга у 36 месечних рата без камате

III
Месечни износи комуналних обавеза ХИП 

«Петрохемија» АД Панчево у реструктурирању 
према јавним комуналним предузећима града 
Панчева извршаваће се на начин предвиђен 
тачком I ове одлуке, а под условима и роковима 
наведеним одлукама управних одбора горе 
наведених предузећа.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

245.
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/07), 
члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ( „Службени 
гласник РС” бр. 25/00, 25/02,107/05,108/05-испра-
вка и   др. Закон 123/07) и члана 39. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 
8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева дана, 16. 
07. 2010. године, донела је

ОДЛ У КУ
поводом   закључка Градског већа града 

Панчева број. II-05-06-2/2010-32 од 24. маја 
2010. године, у вези са упућивањем захтева 

Републичком министарству за национални и 
инвестицони план за обезбеђивање средстава 

за изградњу водовода до насељеног места
Качарево

I
Скупштина града Панчева је сагласна са 

Закључком Градског већа града Панчева број: II-
05-06-2/2010-32 од 24. маја 2010. године, да Јавно 
комунално предузеће «Водовод и канализација» 
Панчево, а по донетој Одлуци Управног одбора 
овог предузећа број 5-1/38 т.2 од 13. маја 2010. 
године, упути захтев Републичком министарству 
за национални и инвестициони план да се 
повећа обим донације и кредита у оквиру II фазе 
програма KFW Немачке развојне банке за иснос 
од 1.000.000,00 евра за изградњу водовода до 
насељеног места Качарево.

II
Задужује се Јавно комунално предузеће 

«Водовод и канализација» Панчево да ову 
одлуку достави Републичком министарству за 
национални и инвестициони план.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 

246. 
 
На основу 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), члана 
26. Закона о планирању и изградњи (”Службени 
гласник РС” бр. 72/09 и 81/09-исправка) и члана 
23. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената (”Службени гласник 
РС” бр. 31/2010), Скупштина града Панчева на 
седници одржаној дана 16. јула 2010.године, 
донела је
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З А К Љ У Ч А К
о измени Закључка о начину поступања 
надлежног органа за послове просторног 

и урбанистичког планирања до доношења 
планских докумената

1
У Закључку о начину поступања надлежног 

органа за послове просторног и урбанистичког 
планирања до доношења планских докумената 
(”Службени лист града Панчева” бр. 27/09) тачка 
II мења се и гласи:

„ Ступањем на снагу Одлука о изради 
планова детаљне регулације из тачке I овог 
Закључка, забрањује се градња нових објеката и 
реконструкција постојећих објеката у подручју 
обухвата плана ( изградња објеката или извођење 
радова којима се мења стање у простору) до 
усвајања тих планова.

Забрана градње из претходног става не односи 
се на већ започете поступке за издавање одобрења 
за изградњу и локацијске дозволе.”

II
Овај Закључак ступа на снагу даном 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-31/2010 
Панчево, 16. јул 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник  САЊА ПОПОВИЋ   телефони: 351-530 и 308-843/343                                    
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево
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