
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  21   ГОДИНА III           ПАНЧЕВО,    29. ОКТОБАР  2010. ГОДИНЕ Аконтација претплате 13.233,42

   Цена овог примерка      556,00

355.

На основу члана 30. и члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије» бр. 
54/09),  члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07),  Закона о финансирању 
локалне самоуправе («Службени гласник РС», 62/06 )   и члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града  
Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева дана, 29.октобра 2010. године,  донела  је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ГРАДА  ПАНЧЕВА  ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.

 У Одлуци о буџету града Панчева за 2010. годину («Службени  лист града  Панчева», бр. 26/09, 
4/10 и 14/10)  члан 1. мења се и гласи:

«Примања и издаци буџета града  Панчева  за 2010. годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци 
по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга, 
утврђени су у следећим износима и то:  

А.  ПРИМАЊА  И  ИЗДАЦИ  
БУЏЕТА

Економска класификација Средства из буџета

1 2 3
I   ПРИМАЊА  3.028.940.175
ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 7 3.022.940.175
1.Порески приходи 71 1.996.280.802
   1.1. Порез на доходак, добит   
          и капиталне  добитке 711 1.175.355.342
    1.2. Порез на имовину 713 284.817.701
    1.3. Порез на добра и услуге 714 498.239.241
    1.4. Остали порески приходи 716 37.868.518
2.Непорески приходи, од чега: 74 663.391.890
    - наплаћене  камате 7411 66.774.655
    - закуп непроизводне имовине 7415 337.575.085
   - продаја добара и услуга 742 184.828.079
   - новчане казне 743 12.594.913
  - добровољни трансфери од 
правних лица

744 17.990.000

   - мешовити и неодређени 
приходи

745 43.629.158
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    меморандумске ставке 771  
3. Примања од  продаје 
нефинансијске имовине

8 6.000.000

4.Донације 732 12.604.845
5. Трансфери 733 350.662.638
II   ИЗДАЦИ  3.420.354.700
ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 4 3.187.637.112
1. Расходи за запослене 41 781.402.838
2. Коришћење роба и услуга 42 858.066.857
3.Отплата камата  и трошкова 
кредита

44 42.820.179

4. Субвенције 45 875.790.912
5.Остале текуће дотације 46 867.870
6. Накнаде из буџета 47 162.410.027
7. Остали расходи 48+49 112.703.641
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 262.223.104
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 232.717.588
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 91.351.684
   
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ 
ОТПЛАТЕ 

  

КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 

  

ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ 
ПО ОСНОВУ

  

ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ   
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ( 
IV-V) 

92-62 23.258.850

   
III  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ( 
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)

(7+8)-(4+5) -391.414.525

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ 
(ДЕФИЦИТ)

  

(УКУПНИ ПРИХОДИ 
УМАЊЕНИ ЗА

  

НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС 
УКУПНИ 

  

РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋ.КАМАТЕ)

(7-7411+8)-(4-44+5) -415.369.001

УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
РЕЗУЛТАТ (III+VI)

 -368.155.675

   
Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО 
ОСНОВУ 

  

ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, 
ОДНОСНО

  

НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ
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 IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ 
ОТПЛАТЕ

  

ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈА   
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 23.258.850
   
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
ПОЗАЈМИЦА

  

И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

62  

   
В.ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА 
ДУГА

  

   
VII.ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА

91 245.043.143

1.Задуживање код домаћих 
кредитора

91 245.043.143

VIII ОТПЛАТА ДУГА 61 206.156.713
   
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА 
РАЧУНУ 

 -329.269.245

(III+VI+VII-VIII)  -329.269.245
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 
(VI+VII-VIII-IX)=-III

 391.414.525

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

«Буџет града за 2010. годину састоји се од:
1. примања у износу од 3,028,940,175 динара;
2. издатака у износу од 3.420.354.700 динара;
3. буџетског дефицита у износу од 391,414,525 динара.

Буџетски дефицит у износу од 391,414,525динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у 
износу од 206.156.713 динара, финансираће се из примања остварених од продаје субјеката приватизације 
у износу од 23,258,850 динара и примања од задуживања код кредитора у износу од 245.043.143 динара и 
салда из 2009. године у износу од 329.269.245 динара.»

Члан 3.

У  Члану  4. у ставу 1. износ од «5.267.849» динара, замењује се износом од «1.542.131» динара. 
 

ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 4.

 Члан 5. мења се и гласи:
 
«Средства  буџета у износу од 3.626.511.413 динара и средства од прихода из изворних активности 

директних и индиректних корисника буџета у износу од   2.158.231.721 динара,  распоређују се по 
корисницима и врстама издатака и то:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  

110    
1 411 Плате и додаци запослених 5.223.809 5.223.809

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 
935.062 935.062

3 413 Превоз на посао и са посла (маркице) 16.044 16.044

4 414 Социјална давања запосленима 87.550 87.550

5 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 103.063 103.063

6 416 Комисије, награде, бонуси и остали расходи 6.515.695 6.515.695

7 416
Комисија за издавање у закуп пољопривредног 
земљишта 3.549.173 3.549.173

8 416 Награде за Дан града 191.325 191.325

9 417 Посланички додатак и накнаде волонтерима 17.572.087 17.572.087

10 421 Стални трошкови 142.730 142.730
11 422 Трошкови путовања 232.612 232.612

12 423 Услуге по уговору 212.710 212.710

12.4 423
Средства за спровођење одлука о сарадњи града 
Панчева 200.000 200.000

12.5 423

Услуге по Уговору о оснивању Друштва са 

ограниченом одговорношћу "Агенција за економски 

развој града Панчева" Панчево 110.000 110.000

12.2 484

Средства за ремонтовање 1 Розенбауерове пумпе за 
воду, а у циљу њеног коришћења у одбрани од 
унутрашњих вода на територији града Панчева из 
сталне буџетске резерве 61.715 61.715

13 481 Финансирање политичких странака 2.281.045 2.281.045
14 482 Обавезе за порез на додату вредност 502.850 502.850

14.5 482

Оснивачки улог и остали трошкови оснивања Друштва 
са ограниченом одговорношћу "Агенција за економски 
развој града Панчева" Панчево 50.000 50.000

15 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.200 150.200
    110

01 Приходи из буџета 38.137.670 38.137.670
   110: 38.137.670 38.137.670

  1 38.137.670 38.137.670

2    

110    

16 411 Плате и додаци запослених 19.154.994 19.154.994

17 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.428.744 3.428.744
18 413 Превоз на посао и са посла (маркице) 68.375 68.375
19 414 Социјална давања запосленима 164.815 164.815

20 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
244.813 244.813

21 416 Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи
10.815.762 10.815.762

22 417 Накнаде волонтерима 2.303.327 2.303.327
23 421 Стални трошкови 916.850 916.850
24 422 Трошкови путовања 945.540 945.540
25 423 Услуге по уговору 3.064.250 3.064.250

26 424
Специјализоване услуге-промотивне активности града 

6.472.068 6.472.068
27 426 Материјал 476.917 476.917

27.4 4632
Центар Министарства одбране Панчево -  опрема и 
капитално одржавање зграде 150.000 150.000

28 472

Део средстава за реализацију мера из Програма рада 

Савета за запошљавање града Панчева за 2010. годину 5.300.000 5.300.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

29 499 Стална резерва 31.785 31.785
30 499 Текућа резерва 1.542.131 1.542.131

    110
01 Приходи из буџета 55.080.371 55.080.371

   110: 55.080.371 55.080.371

2.1
 "    "

530  
30.31 421 Стални трошкови 90.944 90.944
30.32 421 Стални трошкови-распоред салда из 2009. године 650 650
30.33 422 Трошкови путовања 76.283 76.283
30.34 423 Услуге по уговору 3.431.083 3.431.083
30.35 424 Специјализоване услуге 1.305.518 1.305.518
30.36 426 Материјал 234.253 234.253

    530
06 Донације од међународних организација 5.138.081 5.138.081

15
Неутрошена средства донација из претходних година

650 650

   530: 5.138.731 5.138.731

  2 60.219.102 60.219.102

3  
130  

31 411 Плате и додаци запослених 164.242.459 164.242.459
32 412 Социјални доприноси на терет послодавца 29.399.482 29.399.482
33 413 Накнаде у натури 2.954.276 2.954.276
34 414 Социјална давања запосленима 6.455.584 6.455.584

34.4 414
Социјална давања запосленима-распоред салда из 
2009. године 22.978 22.978

35 414 Редовне отпремнине 1.400.800 1.400.800

36 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
7.329.000 7.329.000

37
416 Накнада члановима комисија и остали посебни 

расходи 48.408.646 48.408.646
38 421 Стални трошкови 42.526.565 42.526.565

39 421
Накнада  по решењу Јавног водопривредног предузећа 
"Воде Војводине" Нови Сад 9.297.381 9.297.381

40 422 Трошкови путовања 1.594.559 1.594.559
41 423 Услуге по уговору 38.391.543 38.391.543

41.3 423 Услуге по уговору 0 0

42 423
Услуге по уговору-одржавање хигијене зграде 
(спремачице) 12.081.900 12.081.900

42.3 423

Средства из буџета АПВ за штампање двојезичних и 
вишејезичних образаца, трошкове превођења на језике 
националних мањина и означавање назива насељених 
места-средства из салда 2009. године 63.702 63.702

42.41 423
Средства за покриће трошкова наплате таксе-
Рафинерија и Петрохемија 1.926.100 1.926.100

42.42 423 Третирање комараца 13.132.500 13.132.500

43 424

Специјализоване услуге (средства за послове из 

надлежности Секретаријата за инспекцијске послове и 

Секретаријата за урбанизам,грађевинске,стамбено-

комуналне послове и саобраћај) 8.755.000 8.755.000
44 424 Специјализоване услуге-заштита биља          357.414 357.414
45 424 Здравствене услуге 538.950 538.950

46 424

Трошкови конверзије права коришћења грађевинског 
земљишта града Панчева у складу са Законом о 
планирању и изградњи 1.313.250 1.313.250

47 425 Текуће поправке и одржавање -електроинсталације 1.636.579 1.636.579
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

48 425 Адаптација сервер сале 2.582.725 2.582.725
49 425 Текуће поправке и одржавање зграде 5.476.027 5.476.027

49.4 425
Текуће поправке и одржавање зграде- пројекат 
"Градска управа  Панчево- место дијалога" 942.800 942.800

50 425 Текуће поправке и одржавање опреме 9.255.000 9.255.000
51 426 Материјал 15.805.221 15.805.221

51.4 4631
Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом 

632.130 632.130

51.5 465
Oстале текуће дотације по Закону- Учешће у 
финансирању зарада особа са инвалидитетом 567.870 567.870

52 482 Порези, обавезне таксе и казне 670.733 670.733
53 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 294.168 294.168

53.41 511
Реконструкција деветог спрата зграде Градске управе

1.000.000 1.000.000
53.42 511  Зелени кров на другом спрату зграде 0 0

53.43 511
Адаптација хола-пројекат "Градска управа Панчево-
место дијалога"-средства из АП Војводине 821.400 821.400

53.431 511
Адаптација хола-пројекат "Градска управа Панчево-
место дијалога" из текуће буџетске резерве 1.003.777 1.003.777

54 512 Основна средства -машине и опрема 13.737.500 13.737.500

54.31 512

O  -   -   
  -    2009. 

2.122 2.122

54.32 512

 -   -   

  -    2009. 318.940 318.940

54.4 512

    "    - 

 " -    497.800 497.800
55 515 Нематеријална имовина -софтвер 2.626.500 2.626.500

    130
01 Приходи из буџета 446.336.439 446.336.439
07 Донације од осталих нивоа власти 1.319.200 1.319.200
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 407.742 407.742

   130: 448.063.381 448.063.381

3.1     
170   

56 441 Отплате домаћих камата 27.761.579 27.761.579
57 444 Пратећи трошкови задуживања 5.000.000 5.000.000
58 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 25.200.829 25.200.829

    170
01 Приходи из буџета 57.962.408 57.962.408

   170: 57.962.408 57.962.408

3.2  
912  

      
117.967.564 117.967.564

59 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови 107.044.214 107.044.214

59.1 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-

материјални трошкови из текуће буџетске резерве 1.192.000 1.192.000

59.5 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти- 
трошкови грејања 2.400.000 2.400.000

60 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
солидарне помоћи 302.650 302.650

61 4631 Повећани материјални трошкови за коришћење сале 3.239.350 3.239.350

62 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.751.000 1.751.000
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63 4631
ОШ "Ј.Ј.Змај"-трошкови грејања и остали материјални 
трошкови за фискултурну салу 525.300 525.300

64 4631
ОШ "Жарко Зрењанин" БНС-трошкови грејања и 
остали материјални трошкови за фискултурну салу 350.200 350.200

64.5 4631
ОШ "Жарко Зрењанин" БНС-трошкови грејања и 
остали материјални трошкови за фискултурну салу 400.000 400.000

65 4631
Трошкови превоза деце и ученика ОШ са Старог 
Тамиша преко МЗ Стари Тамиш 612.850 612.850

65.5 4631
Пружање додатне подржке деци иученицима по 
мишљењу Интерресорне комисије 150.000 150.000

      
  : 18.800.000 18.800.000

66 4632

ОШ "Аксентије Максимовић" Долово-уградња 

унутрашње инсталације-измештање цеви за грејање-

средства из кредита по Одлуци из 2010. године 2.000.000 2.000.000

67 4632

ОШ "Стевица Јовановић"-реконструкција 
електроинсталација-средства из кредита по Одлуци из 
2010. године 4.800.000 4.800.000

68 4632

ОШ "Олга Петров" Б.Брестовац-реконструкција 
електроинсталација са пројектом за радове-средства из 
кредита по Одлуци из 2010. године 6.400.000 6.400.000

68.41 4632

ОШ "Вук Стефановић Караџић" Старчево-израда 
пројекта, уградња унутрашње инсталације, измештање 
цеви за грејање 2.000.000 2.000.000

68.42 4632

ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - санација крова и 

плафона и замена дела расвете у фискултурној сали 1.600.000 1.600.000

68.3 4632
ОШ "Доситеј Обрадовић" Омољица-реконструкција 

система грејања са пројектом 2.000.000 2.000.000
    912

01 Приходи из буџета 123.567.564 123.567.564
10 Примања од домаћих задуживања 13.200.000 13.200.000

   912: 136.767.564 136.767.564

3.3  
920  

      
60.795.523 60.795.523

69 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови 55.065.154 55.065.154

69.1 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-

материјални трошкови из текуће буџетске резерве 157.000 157.000

69.5 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
трошкови грејања 600.000 600.000

70 4631
Текуће донације и трансфери осталим ниовима власти-
солидарне помоћи 295.100 295.100

71 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
Матурантска парада 2010 350.200 350.200

72 4631 Повећани материјални трошкови за коришћење сале
859.169 859.169

73 4631
Медицинска школа-трошкови грејања и остали 
трошкови сале 612.850 612.850

74 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
накнада за коришћење градског грађевинског 
земљишта 1.400.800 1.400.800

75 4631
Једнократна помоћ ''Вуковцима'' и ученицима 
генерације средњих школа за упис на факултете 437.750 437.750
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75.1 4631

Једнократна помоћ ''Вуковцима'' и ученицима 
генерације средњих школа за упис на факултете-из 
текуће буџетске резерве 207.250 207.250

76 4631 Дан просветних радника 262.650 262.650

76.5 4631

Трошкови прикључења на електроенергетску мрежу за 

Електротехничку школу "Никола Тесла" Панчево 547.600 547.600
      

  : 19.153.359 19.153.359

77 4632

Електротехничка школа "’Никола Тесла" Панчево- 
реконструкција електроинсталација (2.фаза)-средства 
из кредита по Одлуци из 2010. године 2.200.000 2.200.000

78 4632

Гимназија ‘’Урош Предић’’ Панчево -реконструкција 
електроинсталација-средства из кредита по Одлуци из 
2010. године 6.300.000 6.300.000

79 4632

Економско трговинска школа ‘’П.Маргановић’’ 
Панчево-замена комплетне електроинсталације-
средства из кредита по Одлуци из 2010. године 3.300.000 3.300.000

80 4632

Машинска школа ''Панчево'' Панчево-реконструкција 
електроинсталација и осветљења-средства из кредита 
по Одлуци из 2010. године 6.700.000 6.700.000

80.3 4632

Електротехничка школа "’Никола Тесла" Панчево-
израда пројектне документације за објекат у улици 
Максима Горког бр.9 Панчево 653.359 653.359

    920
01 Приходи из буџета 61.448.882 61.448.882
10 Примања од домаћих задуживања 18.500.000 18.500.000

   920: 79.948.882 79.948.882

3.4

     

     
960    

81 4631 Регрес за превоз ученика из АП Војводине 4.630.393 4.630.393
82 4631 Регрес за превоз студената из АП Војводине 6.514.200 6.514.200

    960
07 Донације од осталих нивоа власти 11.144.593 11.144.593

   960: 11.144.593 11.144.593

3.5    
912  

      

83 4631 Плате, додаци и накнаде запослених лица    1.422.271 1.422.271
84 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 254.540 254.540
85 4631 Материјални и програмски трошкови 3.612.423 3.612.423
86 4631 Филмска колонија Делиблатска пешчара 125.284 125.284

86.4 4631

Израда каталога-информатора о сазивима и успесима 
филмских колонија "Делиблатски песак"-средства из 
АП Војводине 30.000 30.000

86.5 4631

Регионални центар за таленте "М. Пупин"-Десета 
филмска колонија "Делиблатски песак"-средства из 
АП Војводине 50.000 50.000

87 4631 Награде и признања 92.803 92.803
88 4632 Основна средства -машине и опрема 185.606 185.606

    912 0
01 Приходи из буџета 5.692.927 5.692.927
07 Донације од осталих нивоа власти 80.000 80.000

   912: 5.772.927 5.772.927

3.6

760     
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89 4631
Дом здравља Панчево-утврђивање времена и узрока 
смрти ван здравствене установе 1.060.000 1.060.000

90 4631 Накнада из буџета за здравство 545.000 545.000

91 4631

Завод за јавно здравље-Програм јавно-здравствене 
контроле предшколских и школских установа и то: ПУ 
"Дечја радост", основне школе и средње школе 5.100.000 5.100.000

92 4631
 Набавка хигијенског материјала за школе (превентива 
против грипа) 199.060 199.060

93 4631

Учешће града Панчева у Пројекту "Пружање 
унапређених услуга на локалном нивоу" (ДИЛС)-
реализација информационо-комуникационе мреже у 
свим објектима домова здравља 0 0

93.1 4631
Кречење просторија Дома здравља Панчево из текуће 
буџетске резерве 176.853 176.853

93.31 4632

Завод за јавно здравље-израда пројектно техничке 
документације реконструкције и доградње старог 
грудног одељења 910.412 910.412

93.32 4632
Ултразвучни апарат--донација НИС а.д.Нови Сад-

распоред салда из 2009. године 6.000.000 6.000.000

93.51 4632 Разна опрема за Дом здравља Панчево
455.000 455.000

93.52 4631

Имплементација електронског картона за Дом здравља 
Панчево (умрежавање организационих јединица, 
набавка хадвера и софтвера) 1.760.000 1.760.000

   (  
) 22.250.000 22.250.000

94 4632 Израда крова на згради АТД 0 0

95 4632
Пројекат и изградња амбуланте и апотеке у Иванову

4.000.000 4.000.000

95.3 4632
Пројекат и изградња здравствене станице у Иванову

2.000.000 2.000.000

96 4632 Пројекат и реконструкција амбуланте у Глогоњу
11.500.000 11.500.000

96.3 4632
Пројекат и реконструкција здравствене станице у 

Глогоњу 4.750.000 4.750.000
    760

01 Приходи из буџета 32.456.325 32.456.325
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.000.000 6.000.000

   760: 38.456.325 38.456.325

3.7  
820  

97 411 Плате и додаци запослених 99.339.966 99.339.966
98 412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.780.420 17.780.420
99 414  Социјална давања запосленима 1.203.278 1.203.278

100 415  Накнаде за превоз запослених 4.709.599 4.709.599
101 421  Стални трошкови 19.369.035 19.369.035

102 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.717.200 1.717.200
103 422  Трошкови путовања 493.027 493.027
104 423  Услуге по уговору 4.990.886 4.990.886

105 423
Услуге по уговору за ДК Старчево, ДК Глогоњ, ДК 
Иваново и ДК Банатски Брестовац 1.050.000 1.050.000

106 425  Текуће поправке 1.058.007 1.058.007

106.1 425
Текуће поправке и одржавање зграде из текуће 
буџетске резерве 530.000 530.000

106.5 425

Д.К. Б.Н.Село-Текуће поправке зграде по пројекту 
подршка особама са инвалидитетом-средства из АП 
Војводине 175.000 175.000

107 426  Материјал 2.257.995 2.257.995

107.3 483
Новчане казне и пенали по решењу судова-распоред 
салда из 2009. године 645.940 645.940

107.5 465
Учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом

276.000 276.000
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  -  14.204.212 14.204.212
108 424  Градска библиотека 440.000 440.000

108.3 424

Градска библиотека-дело"Браћа Јовановић-
библиографија издања и културна делатност" аутора 
Војиновић Жарка-средства од Транснафте-распоред 
салда из 2009. године 50.000 50.000

108.5 424
Градска библиотека-реализација матичне делатности-
средства из АП Војводине 100.000 100.000

109 424  Дом омладине Панчево 500.000 500.000

109.1 424 Дом омладине Панчево из текуће буџетске резерве 73.000 73.000
110 424  Завод за заштиту споменика културе 290.000 290.000

110.5 424

Завод за заштиту споменика културе-Археолошка 
истраживања околине локалитета од изузетног значаја 
Град-Старчево-средства из АП Војводине 100.000 100.000

111 424
Завод за заштиту споменика културе-Заштита културне 
баштине 500.000 500.000

111.1 424
Завод за заштиту споменика културе-Заштита културне 
баштине из текуће буџетске резерве 37.300 37.300

112 424  Историјски архив Панчево 540.000 540.000

112.1 424
 Историјски архив Панчево -трошкови изложбе "Deep 
black" из текуће буџетске резерве 15.000 15.000

112.5 424
Историјски архив-издавачка и изложбена делатност-
средства из АП Војводине 130.000 130.000

113 424  Народни музеј Панчево 520.000 520.000

113.1 424
 Народни музеј Панчево из текуће буџетске резерве

300.000 300.000

113.5 424

Народни музеј Панчево-Систематско археолошко 
ископавање и истраживање локалитета Старчево-
Ливаде у 2010. години-суфинасирање пројекта са 
Министарством културе 500.000 500.000

114 424 Културни центар Панчева 4.223.652 0 4.223.652

114.1 424
Kултурни центар Панчева - из текуће буџетске резерве

177.000 177.000
115 424  ДК Банатски Брестовац 243.000 243.000
116 424  ДК Банатско Ново Село 340.000 340.000
117 424  ДК Глогоњ 295.000 295.000
118 424  ДК Долово 295.000 295.000
119 424  ДК Иваново 280.000 280.000
120 424  ДК Јабука 295.000 295.000
121 424  ДК Качарево 295.000 295.000
122 424  ДК Омољица 295.000 295.000
123 424  ДК Старчево 295.000 295.000

124 424
Подстицање аматерског, културног и дечијег 
стваралаштва (800.000) и КПЗ (200.000) 1.000.000 1.000.000

124.1 424
КПЗ Панчево - покривање трошкова одржавања 
аматерских смотри  из текуће буџетске резерве 120.000 120.000

124.4 424
КУД "Станко Пауновић"-донација НИС а.д. Нови Сад 

1.000.000 1.000.000

125 424

Издавање књижевних, стручних часописа, магазина и 

других стручних публикација (300.000,00) и издавање 

монографије Бориславе Крушке (600.000,00) 900.000 900.000

125.1 424

Електронско издање књиге "Панчевачка Горња црква" 

аутора Живков Станислава из текуће буџетске резерве 12.000 12.000

125.5 424
Изложба "Девета уметност-стрип о Панчеву" -
Алтернативни културни клуб и Културни центар 43.260 43.260

 7.286.740 0 7.286.740

126 424 Светосавска академија-Српска православна црква 43.260 43.260
127 424 Гашини акорди-Креативни културни центар 43.260 43.260
128 424 Распевано пролеће-Музички центар 86.520 86.520
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129 424
Фестивал подводног филма-Клуб подводних 
активности 43.260 43.260

130 424 Рукописи 33-Дом омладине 173.040 173.040
131 424 Мајски дани књиге-Градска библиотека 242.240 242.240
132 424 Дани природе-КФФА Банатски  Брестовац 43.260 43.260
133 424 Ex teatar fest-Дом омладине 173.040 173.040
134 424 Реге фестивал-Дом омладине 129.780 129.780

134.4 424
Реге фестивал-Дом омладине-донација НИС а.д. Нови 
Сад 300.000 300.000

135 424 Војловачки жеталачки дани-МЗ Војловица 86.520 86.520
136 424 ЛК "Делиблатски песак"-КПЗ 346.080 346.080
137 424 Жисел-ДК Омољица 259.560 259.560
138 424 Refrakt-Алтернативни културни клуб 0 0
139 424 Рок фестивал-Дом омладине 259.560 259.560
140 424 Etno com fest-Културни центар Панчева 259.560 259.560
141 424 11. Старчевачка тамбурица-ДК Старчево 173.040 173.040
142 424 Етно глас-Дом омладине 86.520 86.520

143 424
41. Салон Панчева (изложба)-Културни центар 
Панчева 129.780 129.780

144 424 Дани духовне музике-Српска православна црква 129.780 129.780

145 424
Треће бијенале српског цртежа Панчево/2010/Ех libris-
Историјски архив 86.520 86.520

146 424 Гррр програм-Културни центар Панчева 259.560 259.560
147 424 13. Jazz фестивал-Културни центар Панчева 432.600 432.600

147.4 424
13. Jazz фестивал-Културни центар Панчева-донација 
НИС а.д. Нови Сад 1.000.000 1.000.000

148 424 Бијенале уметности-Културни центар Панчева 1.800.000 1.800.000

148.41 424
Бијенале уметности-Културни центар Панчева-
донација НИС а.д Нови Сад 2.000.000 2.000.000

148.42 424

Манифестација "Бијенале дечијег уметничког 
изражавања" Културни центар Панчева-донација НИС 
а.д. Нови Сад 500.000 500.000

148.5 424
Културни центар Панчева-XIV Бијенале уметности-
средства из АП Војводине 700.000 700.000
      5.758.149 0 5.758.149

149 472
 Накнаде из буџета за културу за појединачна давања 

200.000 200.000

149.1 472
Накнаде из буџета за културу за појединачна давања из 
текуће буџетске резерве 658.149 658.149

149.4 472

Продуцентска кућа "Eye to eye" Београд - Пројекат 
"Сабља Димискија" - донација "ХИП Петрохемија" а.д. 
Панчево 1.750.000 1.750.000

150 472  Пројекти из области културе 1.700.000 1.700.000

150.4 472
Културни центар Панчева-пројекат "Сви осим мене"-
средства из АП Војводине 700.000 700.000

151 472  Хорске активности и  оркестри 300.000 300.000
152 481 СПЦ бруто зараде библиотекара 300.000 300.000

153

472 Доприноси за ПИО и здравство за лица која 
самостално обављају уметничку или другу делатност у 
области културе 0 0

154
472 Публиковање стратегије културног развоја 2010-2015 

150.000 150.000
   1.250.000 1.250.000

155 421 Закуп пословног простора за Галерију и депо КПЗ 1.250.000 1.250.000
  1.326.000 1.326.000

156 512  Градска библиотека 1.000.000 1.000.000

156.1 512
Атеље младих-набавка опреме (рефлектори) из текуће 
буџетске резерве 60.000 60.000

156.11 512
Опрема за установе културе из текуће буџетске резерве

315.000 315.000
156.31 511  Градска библиотека-пројекат за климатизацију 440.576 440.576
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156.32 511

ДК Банатски Брестовац-извођење грађевинско-
занатских радова, поправке крова, израда главног 
пројекта и санација громобранске инсталације 274.331 274.331

156.4 512

Градска библиотека Панчево-донација "ХИП- 

Петрохемија" а.д. Панчево 250.000 250.000

156.5 512

Градска библиотека-обнављање књижног фонда-

средства из АП Војводине 11.000 11.000
    820

01 Приходи из буџета 179.534.421 179.534.421
07 Донације од осталих нивоа власти 1.916.000 1.916.000

08 Дотације од невладиних организација и појединаца 6.800.000 6.800.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 695.940 695.940

   820: 188.946.361 188.946.361

3.8  
810    

157 481 Плате и додаци запослених 7.938.161 7.938.161
158 481 Социјални доприноси на терет послодавца 1.420.671 1.420.671
159 481 Социјална давања запосленима 153.700 153.700

160 4511
Текуће субвенције ЈКП "Младост" за повећане 
трошкове коришћења спортских објеката 9.084.840 9.084.840

161 472 Накнаде из буџета за спорт 1.237.000 1.237.000

161.1 472
Накнаде из буџета за спорт из текуће буџетске резерве

200.000 200.000
162 472 Олимпијске наде и млади таленти 1.800.000 1.800.000
163 472 Средства за развој спорта 600.000 600.000

163.1 472
Средства за развој спорта из текуће буџетске резерве

119.048 119.048

164 472
Средства за закуп стана за светску првакињу Нађу 
Хигл 90.000 90.000

164.5 472 Средства за откуп стана Нађе Хигл 2.000.000 2.000.000
 -  26.495.491 26.495.491

165 481 Такмичарски спорт 1. група 5.400.000 5.400.000
165.1 481 КК "Тамиш" Панчево из текуће буџетске резерве 520.000 520.000

165.4 481
Кoшаркашки клуб "Тамиш" Панчево-донација НИС 
а.д. Нови Сад 1.600.000 1.600.000

166 481 Такмичарски спорт 14.082.378 14.082.378
166.1 481 Такмичарски спорт из текуће буџетске резерве 130.000 130.000
167 481 Спорт у насељеним местима 2.000.000 2.000.000
168 481 Рекреација 200.000 200.000
169 481 Спорт особа са посебним потребама 500.000 500.000

169.1 481
Спорт особа са посебним потребама из текуће буџетске
резерве 20.000 20.000

170 481 Школски спорт 1.600.000 1.600.000
171 481 Спортске манифестације 400.000 400.000

171.1 481
Спортске манифестације из текуће буџетске резерве

15.000 15.000

171.3 481
Спортски карневал-донација НИС а.д.Нови Сад-
распоред салда из 2009. године 28.113 28.113

    810
01 Приходи из буџета 49.510.798 49.510.798

08 Дотације од невладиних организација и појединаца 1.600.000 1.600.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28.113 28.113

   810: 51.138.911 51.138.911

3.9  

090
     

172 4631 Плате и додаци запослених 26.736.999 26.736.999
173 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 4.785.046 4.785.046
174 4631 Социјална давања запосленима 636.000 636.000



       29. октобар 2010 . године           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                Број   21  --   Страна   13   

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

175 4631
Накнада за коришћење градског грађевинског 
земљишта 12.720 12.720

  -  , 

        26.268.719 26.268.719
176 4631 Материјални трошкови 2.600.000 2.600.000
177 4631 Огрев 50.000 50.000

178 4631 Регресирање услуга-дневни боравак и помоћ у кући 4.100.000 4.100.000
179 4631 Oстали програмски трошкови 700.000 700.000

180 4631
Геронтолошки центар-трошкови суфинансирања 
грејања и воде 3.800.000 3.800.000

181 4632
Клуб за стара лица у улици Јосифа Маринковића-

изградња топловода и подстанице 1.700.000 1.700.000

181.1 4632

Унутрашње опремање Клуба за одрасла и стара лица у 

ул. Ј. Маринковића - из текуће буџетске резерве 955.000 955.000

181.3 4632

Изградња монтажног објекта у улици Јосифа 
Маринковића-клуб за стара лица-средства из кредита 
по Одлуци из 2008. године-распоред салда из 2009. 
године 6.483.719 6.483.719

181.5 4632

Унутрашње опремање Клуба за одрасла и стара лица у 

ул. Ј. Маринковића 500.000 500.000

182 4632
Изградња прихватне станице и прихватилишта за 
одрасла и стара лица 5.000.000 5.000.000

182.1 4632
Изградња прихватне станице и прихватилишта за 
одрасла и стара лица из текуће буџетске резерве 180.000 180.000

183 4632 Опрема за раднике 200.000 200.000
   3.613.830 3.613.830

184 4631 Материјални трошкови 1.439.000 1.439.000

184.1 4631

Материјални трошкови за спровођење програма 
помоћи социјално угроженим грађанима из текуће 
буџетске резерве 460.000 460.000

185 4631 Услуге по уговору 744.830 744.830
186 4631 Огрев 291.000 291.000
187 4631 Текуће одржавање објекта 400.000 400.000
188 4632 Опрема 279.000 279.000

. . "  "-  3.160.000 3.160.000
189 4631 Материјални трошкови 1.400.000 1.400.000
190 4632 Реконструкција подова 200.000 200.000

191 4632
Реновирање складишног простора у старој згради у ул. 
Марије Прите бб 380.000 380.000

192 4632 Опрема, књиге и школски прибор за ученике 180.000 180.000

193 4631 Ужина за ученике школе "Мара Мандић" 1.000.000 1.000.000
-    2.308.053 2.308.053

194 4631
Материјални трошкови за прихватну станицу и 
прихватилиште 2.008.053 2.008.053

195 4632 Опрема за децу 300.000 300.000
   ''   '' -  

3.490.000 3.490.000
196 4631 Материјални трошкови 1.590.000 1.590.000

197 4632
Изградња објекта за реализацију програма "Становање 
уз подршку" 1.900.000 1.900.000

     : 22.438.800 22.438.800
198 4729 Једнократне помоћи 12.020.000 12.020.000

198.1 4729 Jеднократне помоћи из текуће буџетске резерве 50.000 50.000

198.4 4729

Једнократне новчане помоћи из буџета АП Војводине 
запосленима у ДП "Индустрија стакла" Панчево у 
реструктуирању и зависним предузећима ДОО "Специјална 
стакла" Панчево и ДОО "Триспан" Панчево - 1.125.000 
динара, АД Фабрика сијалица "Тесла" Панчево - 700.000 
динара и "ХИП-Петроремонт" а.д. Панчево - 455.000 динара 2.280.000 2.280.000

199 4726 Погребни трошкови 810.000 810.000
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200 4723 Тренутне помоћи 1.401.400 1.401.400
201 4723 Разне помоћи 2.795.000 2.795.000

201.1 4723 Разне помоћи из текуће буџетске резерве 425.000 425.000

202 4729
Накнаде за ургентно хранитељство преко Центра за 
социјлни рад "Солидарност" 707.400 707.400

203 4729
Накнаде за жртве насиља преко Центра за социјлни 
рад "Солидарност" 450.000 450.000

203.4 511
Изградња сигурне куће у Панчеву-донација НИС а.д. 
Нови Сад 1.500.000 1.500.000

  21.100.000 21.100.000

204 472
Средства за финансирање развојних пројеката из 
социјалне политике 3.800.000 3.800.000

205 472 Пројекат сарадње са British Council-om 3.000.000 3.000.000

206 481
Средства за рад удружења грађана тешких хроничних 
болесника и инвалидних особа-конкурс 1.800.000 1.800.000

207 472
Реализација програма "Кућа на пола пута" - преко 
Споменка 1.400.000 1.400.000

208 472
Социјално становање у заштићеним условима-Центар 
за социјални рад 1.500.000 1.500.000

209 472

Становање уз подршку-Центар за социјални рад 
(200.000,00 динара) и УГ ''На пола пута'' (1.400.000,00 
динара) 1.600.000 1.600.000

210 472
Програм самозапошљавања социјално осетљивих 
група 1.000.000 1.000.000

211 472

Финансијска подршка социјално најугроженијим 

грађанима за плаћање комуналних услуга предузећима 

чији су оснивачи Град и МЗ у насељеним местима 7.000.000 7.000.000
      
       
 2009-2013. 6.665.000 6.665.000

212 472 Подршка локалном акционом плану 3.000.000 3.000.000

212.31 472

Помоћ у грађевинском материјалу-средства 
Комесаријата за избеглице-распоред салда из 2009. 
године 1.875.000 1.875.000

212.32 472

Помоћ за доходовне активности-средства 
Комесаријата за избеглице-рaспоред салда из 2009. 
године 1.500.000 1.500.000

212.41 472
Помоћ избеглицама у грађевинском материјалу

290.000 290.000

212.42 472

Пројекат: Помоћ избеглицама у грађевинском 

материјалу-средства из буџета Републике Србије 2.625.000 2.625.000
    
   2009-2012 4.278.149 4.278.149

213 472
Унапређење становања и легализација ромских насеља 

1.000.000 1.000.000

214 472
Унапређење социјалне политике и здравља Рома у 
граду Панчеву 400.000 400.000

215 472
Унапређење предшколског, основног и средњег 
образовања Рома 2.100.000 2.100.000

216 472
Унапређивање културе информисања и развоја 
цивилног сектора Рома 200.000 200.000

217 472 Унапређење услова живљења Рома 578.149 578.149
218 4728 Народна кухиња 17.678.600 17.678.600

    090
01 Приходи из буџета 129.243.197 129.243.197
07 Донације од осталих нивоа власти 4.905.000 4.905.000
08 Дотације од невладиних организација и појединаца 1.790.000 1.790.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.858.719 9.858.719

   090: 145.796.916 145.796.916
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3.10

    -  

  
911  

219 411 Плате и додаци запослених 151.039.885 46.474.000 197.513.885

219.3 411
Плате и додаци запослених-распоред салда из 2009. 
године 88.536 88.536

220 412 Социјални доприноси на терет послодавца 27.031.565 8.415.000 35.446.565

220.3 412
Социјални доприноси на терет послодавца-распоред 
салда из 2009. године 15.848 15.848

221 414

Социјална давања ("Дечја радост" Панчево-1.500.000 и 
васпитачи у основним школама у насељеним местима-
500.000) 2.000.000 952.000 2.952.000

. .  "  " 63.513.721 35.195.000 98.708.721
222 415 Накнаде за превоз за запослене 3.733.334 1.127.000 4.860.334
223 421 Стални трошкови 15.000.000 5.126.000 20.126.000
224 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 973.080 973.080
225 422 Трошкови путовања 219.838 2.498.000 2.717.838
226 423 Услуге по уговору 1.515.974 7.021.000 8.536.974
227 425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000 1.475.000 4.475.000
228 426 Материјал 37.971.495 12.561.000 50.532.495

229 431
Амортизација  и употреба основних средстава за рад

0 945.000 945.000

230 441 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 0 1.000 1.000

231 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 49.000 49.000

232 511 Зграде и грађевиски објекти 0 3.222.000 3.222.000
233 512 Капитално одржавање зграде и објеката 600.000 600.000

233.1 512
Капитално одржавање зграде и објеката из текуће 
буџетске резерве 500.000 500.000

234 512 Машине и опрема 0 1.170.000 1.170.000
     

  6.226.644 6.226.644

235 4631
Стални трошкови:О.Ш. Јабука , О.Ш. Омољица , О.Ш. 
Старчево и О.Ш. Качарево 2.900.000 2.900.000

235.5 4632
Замена прозора у предшколском одељењу ОШ 
Банатски Брестовац 400.000 400.000

235.4 423 Услуге по уговору 200.000 200.000

236 4727

Регресирана исхрана деце и ученика у продуженим 

боравцима у насељеним местима и основним школама 

у Панчеву преко ПУ ''Дечја радост'' 2.726.644 2.726.644
      

 70.110.000 70.110.000
237 4723 Накнада за прворођено дете 12.000.000 12.000.000

238 4723

Регресирање боравка деце у ПУ ''Дечја радост'' и 
вртићима у насељеним местима по Одлуци о 
финансијској подршци породици са децом 3.710.000 3.710.000

239 472
Подршка програму за образовање деце и васпитавање 
деце са тешкоћама у развоју преко ПУ "Дечја радост" 4.800.000 4.800.000

240 4723

Накнада за бесплатан боравак трећег детата у 

вртићима и забавиштима од АП Војводине 16.000.000 16.000.000

241 4723
Пакет за новорођенчад преко "Апотеке Панчево" 
Панчево 6.000.000 6.000.000

242 4723 Накнада за рођење тројки и већег броја деце 300.000 300.000
243 4723 Једнократна помоћ незапосленим породиљама 7.800.000 7.800.000

244 4723
ЈП Дирекција -Дивчибаре-учешће у трошковима 
боравка деце 17.000.000 17.000.000

244.5 4723
ЈП Дирекција -Дивчибаре-учешће у трошковима 
боравка деце 2.500.000 2.500.000

    911
01 Приходи из буџета 303.921.815 303.921.815



     Страна    16 --  Број   21          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                      29. октобар 2010 . године

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 91.036.000 91.036.000
07 Донације од осталих нивоа власти 16.000.000 16.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 104.384 104.384

   911: 320.026.199 91.036.000 411.062.199

3.11
810    

245 424
Конкурс за реализацију акционог плана бриге о 
младима за 2010. годину 1.500.000 1.500.000

246 424 Активности канцеларије за младе 400.000 400.000

247 424

Aктивности ресурсног центра за младе града Панчева-
конкурс (конкурс 550.000 динара, остали материјални 
трошкови 152.000 динара) 702.000 702.000

248 472
Накнаде за образовање-једнократне помоћи најбољим 
студентима за постигнуте резултате 900.000 900.000

248.31 472

Организовање конференције поводом формирања 
Кровне организације младих-средства Транснафте-
распоред салда из 2009. године 50.000 50.000

248.32 472

Активности канцеларије за младе-Квиз "Колико се 
познајемо"-средства из АПВ-распоред салда из 2009. 
године 2.511 2.511

248.33 472
Пројекат "Хоћу да знам"-средства из АПВ-распоред 
слада из 2009. годинe 1.011 1.011

248.5 472

Пројекат за имплементацију Локалног акционог плана 

за младе-средства из АП Војводине 330.115 330.115
    

01 Приходи из буџета 3.502.000 3.502.000
07 Донације од осталих нивоа власти 330.115 330.115
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 53.522 53.522

   810: 3.885.637 3.885.637

3.12
  

160
       

249 481 Стална конференција градова и општина 539.952 539.952

250 481

Средства за рад удружења грађана (конкурс за редовно 
месечно финансирање програма и једнократно давање 
за пројекте) 1.751.000 1.751.000

250.1 481

Средства за рад удружења из текуће буџетске резерве 

(Друштво пријатеља животиња "Љубимци" - 30.090 

динара, Удружењу грађана (угоститеља) из Старчева -

15.000 динара и Асоцијација Д.А.К.-25.000 динара) 70.090 70.090

251 481
Међуопштинска организација глувих и наглувих 
Панчево 165.001 165.001

252 481
Међуопштинска организација слепих и  слабовидих 
Панчево 179.526 179.526

253 481 Општински ватрогасни савез Панчево 1.458.559 1.458.559

253.3 481
Општински ватрогасни савез Панчево-распоред салда 
из 2009. године 388.970 388.970

254 481 Комитет за бесплатну правну помоћ 1.098.771 1.098.771
255 481 Удружење просветних радника Панчево 581.819 581.819

255.4 481
Еколошко- образовни пројекат "Петница"-донација 
НИС-а а.д. Нови Сад 2.800.000 2.800.000

256 424 Туристичке манифестације 2.000.000 2.000.000

256.1 424
Годишња чланарина за 2010. Federation of European 
Carneval Cities-из текуће буџетске резерве 50.539 50.539

257 481
Подршка пројектима за развој предузетништва и 
туризма 8.505.000 8.505.000

258 481
Подршка пројектима за развој пољопривреде - 
Аграрни буџет 1.000.000 1.000.000
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    160
01 Приходи из буџета 17.400.257 17.400.257
08 Дотације од невладиних организација и појединаца 2.800.000 2.800.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 388.970 388.970

   160: 20.589.227 20.589.227

3.13
830    

 "  " 107.439.596 107.439.596

259 4511

ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - 

зараде са доприносима на терет послодавца 32.032.850 32.032.850

260 4511
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - 
остали трошкови пословања 18.809.596 18.809.596

260.1 4511

Набавка ENG опреме (камера и друга опрема за терен 
и видео тејпова у монтажи) давања из текуће буџетске 
резерве 347.150 347.150

261 4512

ЈРП "Радиотелевизија Панчево"-средства за адаптацију 

зграде-средства из кредита по Одлуци из 2010. године 55.000.000 55.000.000

262 421
Закуп за пословни простор ЈРП "Радиотелевизија 
Панчево" у Штапској згради 1.250.000 1.250.000

    218.875 218.875

263 424
НИУ "Либертатеа"- подршка пројекту од локалног 
значаја 218.875 218.875

    830
01 Приходи из буџета 52.658.471 52.658.471
10 Примања од домаћих задуживања 55.000.000 55.000.000

   830 107.658.471 107.658.471

3.14
    -

 

560
     

 
264 424 Животна средина-део програма 22.307.917 22.307.917

264.4 424
Животна средина-део програма из Фонда за заштиту 
животне средине РС 0 0

264.31 424
Животна средина-део програма - распоред салда из 
2009. године 10.236.944 10.236.944

264.32 424

Проширење система за контролни мониторинг имисије 

града Панчева и еколошки пројекти-донација НИС а.д. 

Нови Сад - распоред салда из 2009. године 0 0

264.33 424

Суфинансирање извођења радова на санацији 
одлагалишта отпада на територији Панчева-акција 
"Очистимо Србију"-средства АП Војводине - распоред 
салда из 2009. године 3.000.000 3.000.000

264.34 481

Подршка пројектима за развој предузетништва, 
пољопривреде и туризма - распоред салда из 2009. 
године 0 0

264.35 4512

Изградња пројектне документације за пројекат 
водоснабдевања северних села општине Панчево-
средства из АП Војовидне - распоред салда из 2009. 
године 11.757.412 11.757.412

264.36 424

Одржавање мерне станице за мониторинг квалитета 

ваздуха у Старчеву - Споразум о донацији Провинције 

Равена, Италија  3.200.000 3.200.000

264.37 424

Спровођење пројекта одржавања мерне станице за 
мониторинг квалитета ваздуха у Старчеву -  донација 
Провинције Равена, Италија  300.000 300.000
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264.51 512

Животна средина-део програма за набавку опреме за 
мониторинг система квалитета ваздуха града Панчева-
распоред салда из 2009. Године 6.200.000 6.200.000

264.52 512

Проширење система за контролни мониторинг имисије 

града Панчева и еколошки пројекти-донација НИС а.д. 

Нови Сад - распоред салда из 2009. године 5.000.000 5.000.000

264.53 424

Оперативни план одбране од поплава од унутрашњих 

вода за 2010. Годину града Панчева 500.000 500.000

265 423
Средства за покриће трошкова наплате таксе-
Рафинерија и Петрохемија 0 0

266 423 Третирање комараца 0 0
267 423 Сузбијање амброзије 2.836.620 2.836.620

267.4 423
Сузбијање амброзије-из Фонда за заштиту животне 
средине РС 0 0

 
     16.500.000 90.000.000 106.500.000

268 4632
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Јабука

0 0

268.3 4511
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Јабука

1.363.608 1.363.608

269 4632
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Глогоњ

0 0

269.3 4512
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Глогоњ

1.017.583 1.017.583

270 4632
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ 
Качарево 0 0

270.3 4512
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ 
Качарево 1.391.595 1.391.595

270.4 511 Реконструкција водоводне мреже у Качареву
10.000.000 10.000.000

270.51 511

Реконструкција водоводне мреже у Качареву-Средства 
буџета Републике Србије преко Фонда за развој 
Републике Србије 10.000.000 10.000.000

270.52 511

Реконструкција водоводне мреже у Качареву-Средства 

кредита преко Фонда за развој Републике Србије 80.000.000 80.000.000

271 4632
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ 
Банатско Ново Село 0 0

271.3 4511
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ 
Банатско Ново Село 1.363.607 1.363.607

272 4632
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Долово

0 0

272.3 4512
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Долово

1.363.607 1.363.607

273 4632 Средства за створене обавезе насељених места 4.000.000 4.000.000

273.1 424

Подршка међународним пројектима-део средстава за 
пројекте "Стоп амброзија" и "Степ 2" (Мере за заштиту 
реке Тамиш) 5.001.000 5.001.000

273.41 511
Суфинансирање санације депоније чврстог комуналног 
отпада у Старчеву 11.731.885 11.731.885

273.42 511

Суфинансирање санације депоније чврстог комуналног 
отпада у Старчеву - средства из Фонда за заштиту 
животне средине Републике Србије 7.821.257 7.821.257

    45.054.142 90.000.000 135.054.142

 " " 

 274 4511
Текуће субвенције-чишћење јавних површина са ПДВ-
ом 35.020.000 35.020.000

274.4 4511

Текуће субвенције-чишћење јавних површина са ПДВ-

ом-из Фонда за заштиту животне средине РС 0 0
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275 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада 72.310.000 72.310.000

275.4 4511
Текуће субвенције-средства за трошкове техничког 
прегледа објекта 972.530 972.530

276 4512 Набавка посуда за одлагање смећа 
4.000.000 4.000.000

276.4 4512
Набавка посуда за одлагање смећа - из Фонда за 
заштиту животне средине РС 0 0

277 4512

Пројекат за инсенератор-постројења за спаљивање 
анималног отпада са додатним инфраструктурним 
објектима 400.000 400.000

277.4 4512

Пројекат за инсенератор-постројења за спаљивање 
анималног отпада са додатним инфраструктурним 
објектима-из Фонда за заштиту животне средине РС 0 0

278 4512 Санација Старе депоније 400.000 400.000

278.4 4512
Санација Старе депоније-из Фонда за заштиту животне 
средине РС 0 0

279 4512 Пројекат санације сточног гробља 400.000 400.000

279.4 4512
Пројекат санације сточног гробља - из Фонда за 
заштиту животне средине РС 0 0

280 4512

Пројекат и изградња објекта за разврставање 
комуналног отпада-средства кредита по Одлуци из 
2009. године 10.000.000 10.000.000

280.5 4512

Суфинансирање припремне фазе "Пружање техничке 
помоћи у сектору комуналног отпада"-средства 
Министарства животне средине и просторног 
планирања Републике Србије 4.000.000 4.000.000

   " "    127.502.530 127.502.530

 " " 

281 4511
Tекуће субвенције-отплате главница кредита за 
измирење дуга за утрошени гас 48.500.000 48.500.000

282 4512

Израда техничке документације за оспособљавање 

топлана за алтернативни енергент 3.422.000 3.422.000

282.41 4512

Израда техничке документације за оспособљавање 

топлана за алтернативни енергент- из Фонда за 

заштиту животне средине РС 0 0

282.5 4512
Средства за чишћење и измештање цистерне са 
мазутом са парцеле бр. 16028/3 К.О. Панчево 955.500 955.500

282.42 4512 Средства за демонтажу котларнице 495.600 495.600
   " "  53.373.100 53.373.100

 " " 
283 4511 Текуће субвенције-одржавање Народне баште 2.750.164 2.750.164

283.4 4511
Текуће субвенције-одржавање Народне баште- из 
Фонда за заштиту животне средине РС 0 0

284 4511 Одржавање дечијих игралишта у граду 2.626.500 2.626.500

284.4 4511
Одржавање дечијих игралишта у граду-- из Фонда за 
заштиту животне средине РС 0 0

285 4511 Обавезе за остале расходе- ПДВ 5.690.750 5.690.750

286 4512
Проширење парка "Народне башта - Барутана"-
средства из кредита по Одлуци за 2010. годину 15.000.000 15.000.000

287 4512 Изградња павиљона у Народној башти 4.377.500 4.377.500

288 4512 Изградња паркинга код Народне баште 2.626.500 2.626.500

288.40 4512
Изградња паркинга код Народне баште-- из Фонда за 
заштиту животне средине РС 0 0

288.41 4512
Наставак реконструкције парка Народна башта - 
донација предузећа Е.Н.А.С. из Каљарија, Италија 3.966.764 3.966.764

288.42 4512
Реконструкција Железничког парка-донација НИС а.д. 
Нови Сад 5.000.000 5.000.000
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   " "  37.038.178 37.038.178

    
289 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 161.334.217 161.334.217

289.3 611
Отплата главнице домаћим кредиторима - распоред 
салда из 2009. године 19.621.667 19.621.667

289.4 441 Отплате домаћих камата по кредитима 10.058.600 10.058.600
    191.014.484 191.014.484

    560

01 Приходи из буџета 419.217.283 419.217.283

04 Сопствени приходи буџетских корисника 90.000.000 90.000.000

06 Донације од међународних организација 7.466.764 7.466.764

07 Донације од осталих нивоа власти 11.821.257 11.821.257

08 Дотације од невладиних организација и појединаца 5.000.000 5.000.000

10 Примања од домаћих задуживања 25.000.000 25.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 55.816.023 55.816.023
   560 524.321.327 90.000.000 614.321.327

3.15
 "      

"  
620  

290 411 Плате и додаци запослених 90.360.700 90.360.700

291 412 Социјални доприноси на терет послодавца 16.174.600 16.174.600

292 481 Допринос коморама 451.700 451.700

293 482 Обавезе за остале расходе- ПДВ 24.500.000 3.500.000 28.000.000
294 413 Накнаде у натури 0 200.000 200.000

295 414 Социјална давања запослених 3.229.540 1.700.000 4.929.540

296 415 Накнаде за запослене 2.964.600 2.964.600
297 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 5.288.800 5.288.800
298 421 Стални трошкови 78.597.360 300.000 78.897.360

299 422 Трошкови путовања 933.000 933.000
300 423 Услуге по уговору 18.103.114 5.100.000 23.203.114

300.3 423
Услуге по уговору-распоред салда из 2009. године

701.097 701.097
301 424 Специјализоване услуге 4.024.960 4.024.960

301.3 424
Специјализоване услуге-распоред салда из 2009. 
године 3.387.500 3.387.500

302 425 Текуће поправке и одржавање 157.354.480 5.200.000 162.554.480

302.3 425
Текуће поправке и одржавање-распоред салда из 2009. 
године 2.734.474 2.734.474

303 426 Материјал 6.895.800 5.830.000 12.725.800
304 431 Употреба основних средстава 0 600.000 600.000

304.4 463
Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом 

200.000 200.000

304.5 465
Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом 

300.000 300.000
305 481 Дотације невладиним организацијама 0 500.000 500.000
306 482 Остали порези, обавезе, таксе, царине и др. 4.427.960 170.000 4.597.960
307 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 1.200.000 1.200.000
308 511 Зграде и грађевински објекти 42.180.000 200.000 42.380.000

308.1 511
Зграде и грађевински објекти из текуће буџетске 
резерве 1.721.856 1.721.856

308.31 511
Зграде и грађевински објекти-распоред салда из 
2009.године 51.504.863 51.504.863

308.32 511
Припремни радови за мини пич терен у Основној 
школи "Мирослав Мика Антић" Панчево 680.510 680.510
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308.5 511

Изградња и опремање спортског мултифункционалног 

терена за кошарку и одбојку од синтетичког 

материјала у ул. Војводе Р. Путника бр. 15 у Панчеву-

средства из АП Војводине 3.000.000 3.000.000

309 511

Изградња и реконструкција фекалне канализационе 
мреже са израдом пројектне документације у  Панчеву 
и насељеним местима-средства Фонда за капитална 
улагања АП Војводине 0 417.850.273 417.850.273

310 511
Изградња дечјег вртића на Миси-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 0 7.306.531 7.306.531

311 511

Вишенаменска спортска хала -Багремар  - извођење 
радова-средства Фонда за капитална улагања АП 
Војводине 0 426.501.489 426.501.489

312 511
Санација и доградња моста у Иванову-средства Фонда 
за капитална улагања АП Војводине 0 14.817.828 14.817.828

313 511

Доградња коловоза у улицама Б. Кидрича и С. 
Ковачевића у Банатском Новом Селу-средства Фонда 
за капитална улагања АП Војводине 0 4.333.034 4.333.034

314 511
Изградња здравствене станице "Иваново" у Иванову-
средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 0 7.000.000 7.000.000

315 511

Изградња и доградња саобраћајнице са 
инфраструктуром у ул. Максима Горког у Панчеву-
средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 0 187.500.000 187.500.000

316 511
Асфалтирање улица у Банатском Новом Селу-средства 
Фонда за капитална улагања АП Војводине 0 5.000.000 5.000.000

316.41 511
Санација коловоза у улици Иве Курјачког -средства 
Фонда за капитална улагања АП Војводине 0 138.000.000 138.000.000

316.42 511
Санација коловоза у улици Марије Прите -средства 
Фонда за капитална улагања АП Војводине 0 7.000.000 7.000.000

317 511
Индустријска зона у Панчеву "Greenfield 2"-средства 
Фонда за капитална улагања АП Војводине 0 30.000.000 30.000.000

317.4 511 Пројекат затвореног пливачког базена 4.377.500 4.377.500

317.51 511

Светозара милетића 2 фаза од Светог Саве до 
Војвођанског Булевара-реконструкција и доградња 
улице са инфраструктуром-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 134.000.000 134.000.000

317.52 511
Иве Курјачког -кишна канализација-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 26.000.000 26.000.000

317.53 511

Карађорђева од Моше Пијаде до Браће Јовановића--
реконструкција и доградња улице са инфраструктуром-
средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 91.300.000 91.300.000

317.54 511

Змај Јовина -реконструкција и доградња улице са 
инфраструктуром-средства Фонда за капитална 
улагања АП Војводине 160.500.000 160.500.000

317.55 511

Доситејева улица -"Тамиш Капија" -реконструкција и 
доградња улице са инфраструктуром-средства Фонда 
за капитална улагања АП Војводине 82.000.000 82.000.000

318 512 Машине и опрема 6.000.000 6.000.000
318.3 512 Машине и опрема-распоред салда из 2009. године 5.000.000 5.000.000
319 523 Залихе за даљу продају 0 300.000 300.000
320 541 Земљиште 7.483.026 7.483.026

320.3 541 Земљиште-распоред салда из 2009. године 1.306.330 1.306.330
    620

01 Приходи из буџета 476.249.506 476.249.506
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.763.909.155 1.763.909.155
07 Донације од осталих нивоа власти 3.000.000 3.000.000
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 64.634.264 64.634.264
   620: 543.883.770 1.763.909.155 2.307.792.925

3.16   -
160    

  10.294.649 10.294.649
321 4631 Текући трансфери 0 0

321.31 421 Стални трошкови 350.000 350.000
321.32 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
321.33 423 Услуге по уговору 210.002 210.002
321.34 424 Специјализоване услуге 1.772.620 1.772.620
321.35 425 Текуће поправке и одржавање 65.127 65.127
321.36 426 Материјал 163.860 163.860
321.37 481 Дотације невладиним организацијама 964.164 964.164
321.38 512 Опрема 57.354 57.354

322 4632 Капитални трансфери 0 0

322.31 424
Специјализоване услуге-Израда пројеката и стучни 
надзор за инвестиције и изградњу 900.000 900.000

322.32 425

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева 

и стаза, реконструкција и изградња објеката 1.841.522 1.841.522
322.33 4512 Капиталне субвенције ЈКП "Комбрест" 3.950.000 3.950.000

   13.624.351 13.624.351
323 4631 Текући трансфери 0 0

323.31 421 Стални трошкови 245.000 245.000
323.32 423 Услуге по уговору 768.415 768.415
323.33 424 Специјализоване услуге 129.923 129.923

323.331 424 Специјализоване услуге из текуће буџетске резерве 80.000 80.000
323.34 425 Текуће поправке и одржавање 141.150 141.150
323.35 426 Материјал 587.035 587.035

323.36 4511
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама 1.044.000 1.044.000

323.37 481 Дотације невладиним организацијама 1.650.000 1.650.000
324 4632 Капитални трансфери 0 0

324.31 424
Специјализоване услуге-израда пројектне 
документације 800.000 800.000

324.32 425

Текуће поправке и одржавање (асфалтирање и 
реконструкција путне мреже 2.000.000 динара, 
инфраструктурно уређење ширег центра села 800.000 
динара и изградња и реконструкција спортских терена 
и набавка опреме 928.828 динара) 4.278.141 4.278.141

324.33 4512

Капиталне субвенције јавним нефининансијским 
корпорацијама (опремање ЈКП "БНС" 150.000 динара, 
бушење и ревитализација бунара пијаће воде 
1.500.000,00 и озелењавање, одржавање зелених 
површина, депонија, гробља, каналске мреже и 
површинских вода 2.300.000 динара) 3.400.687 3.400.687

324.5 425

МЗ Б.Н.Село-санација и адаптација кошаркашког 

игралишта у дворишту ОШ-средства из АП Војводине 500.000 500.000
 8.960.705 8.960.705

325 4631 Текући трансфери 0 0
325.31 421 Стални трошкови 113.170 113.170
325.32 423 Услуге по уговору 266.163 266.163
325.33 424 Специјализоване услуге 50.000 50.000
325.34 426 Материјал 261.914 261.914

325.35 4511 Субвенција Јавном предузећу ЈКП "Глогоњ" 700.000 700.000
325.36 481 Дотације верским и непрофинтим организацијама 1.045.000 1.045.000

326 4632 Капитални трансфери 0 0
326.31 511 Реконструкција водоводне мреже (замена цеви) 3.700.000 3.700.000

326.32 481
Пренос средстава Српској православној цркви за 
изградњу Храма 824.458 824.458
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326.5 511
Суфинансирање пројекта "Реконструкција водоводне 
мреже насеља Глогоњ" 2.000.000 2.000.000

 13.578.128 13.578.128
327 4631 Текући трансфери 0 0

327.31 421 Стални трошкови 400.000 400.000
327.32 423 Услуге по уговору 893.268 893.268
327.33 424 Специјализоване услуге 480.000 480.000
327.34 425 Текуће поправке и одржавање 6.000 6.000
327.35 426 Материјал 164.000 164.000
327.36 4511 Текуће субвенције ЈКП "Долови" 2.406.732 2.406.732
327.37 481 Дотације спортским омладинским организацијама 1.300.000 1.300.000
327.38 481 Дотације удружењима грађана 400.000 400.000
327.39 481 Дотације за културу и образовање 450.000 450.000

328 4632 Капитални трансфери 0 0
328.31 511 Асфалтирање улица 4.607.783 4.607.783

328.32 424
Пројекат-дуг из 2009. године за ул. Јона Балана и ул. 
Пут за песак 168.000 168.000

328.33 425
Санација крова и комплетне фасаде на згради Месне 
заједнице 1.000.000 1.000.000

328.34 424 Постављање видео надзора 0 0

328.35 424
Израда конкурсне и пројектне документације за 
уређење центра села 0 0

328.36 424
Израда пројекта и уређење дечијег игралишта и парка 
у ул. Трг Мите Вукосављева 0 0

328.37 424
Израда пројекта за регулацију саобраћаја и проширење 
дела улице Аксентије Максимовић 0 0

328.39 425
Санација дела тротоара и канала на углу улице Георге 
Димитрова и Лукреције Анкуцић 0 0

328.310 481 Дотација црквама 300.000 300.000

328.311 424
Радови на реконструкцији фудбалског и рукометног 
игралишта 200.000 200.000

328.312 425 Израда стаза и насипање улица шодером 99.451 99.451
328.313 425 Уређење и санација постојећих чесми у селу 0 0
328.314 424 Израда и постављање Грба и Заставе Долова 0 0

328.5 425

Периодично одржавање излазног пута од краја ул: 
Соње Маринковић према атару, кат.пар.2444, 8157/16, 
8157/17 и 2494 КО Долово 702.894 702.894

 5.386.904 1.305.136 6.692.040
329 411 Плате и додаци запослених 196.589 688.980 885.569
330 412 Социјални доприноси на терет послодавца 35.189 110.560 145.749

331 4631 Текући трансфери 0 0 0

331.31 421 Стални трошкови 346.432 255.052 601.484

331.32 422 Трошкови путовања 95.320 0 95.320

331.33 423 Услуге по уговору 505.528 250.544 756.072

331.34 424 Услуге информисања 259.474 259.474

331.34.1 424

Трошкови накнаде за промену намене пољопривредног 

у грађевинско земљиште на кат.пар.бр.457/1 у Иванову 

за изградњу приземног објекта Здравственог центра 

"Иваново" МЗ Иваново из текуће буџетске резерве 100.275 100.275

331.35 425 Текуће поправке и одржавање 126.125 126.125

331.36 426 Материјал 415.680 415.680
332 4632 Капитални трансфери 0 0

332.31 511 Изградња путева 2.000.000 2.000.000

332.311 511
Закуп парцела будуће фабрике за прераду отпадних 
вода у Иванову из текуће буџетске резерве 50.000 50.000

332.32 511 Капитално одржавање зграде 1.247.324 1.247.324

332.33 511
Средства из самодоприноса-распоред салда из 
2009.године 8.968 8.968

 13.760.000 0 13.760.000
333 4631 Текући трансфери 0 0
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333.31 421 Стални трошкови 1.269.450 1.269.450
333.32 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
333.33 423 Услуге по уговору 227.000 227.000
333.34 426 Материјал 40.000 40.000
333.35 4511 Субвеније ЈКП "Вод-ком" Јабука 1.320.000 1.320.000

333.36 481 Дотације спортским омладинским организацијама 950.000 950.000

333.37 481 Дотације осталим удружењима грађана 758.000 758.000
334 4632 Капитални трансфери 0 0

334.1 4632

Средства за радове на довођењу у функционално стање 

отворених кишних канала за одвођење атмосферских и 

површинских вода у насељеном месту Јабука у ул. 

Николе Тесле и ул. Качаревачка по налогу инспекције 

Града из текуће буџетске резерве 700.000 700.000

334.2 484

Средства за радове на довођењу у функционално стање 

отворених кишних канала за одвођење атмосферских и 

површинских вода у насељеном месту Јабука у ул. 

Николе Тесле и ул. Качаревачка по налогу инспекције 

Града из сталне буџетске резерве 533.000 533.000
334.31 511 Израда пројекта по плану за 2010. годину 1.142.550 1.142.550

334.32 425
Ревитализација дела кишне канализације по пројекту

4.000.000 4.000.000
334.33 425 Ревитализација тротоарске мреже 500.000 500.000
334.34 511 Изградња и уређење пијаце 2.300.000 2.300.000

 15.821.665 2.500.000 18.321.665
335 4631 Текући трансфери 0 0

335.31 421 Стални трошкови 500.000 500.000
335.32 422 Трошкови путовања 30.000 30.000
335.33 423 Услуге по уговору 700.000 700.000
335.34 425 Текуће поправке и одржавање 800.000 800.000
335.35 426 Материјал 300.000 300.000
335.36 4511 Текуће субвенције ЈКП "Качарево" 2.974.935 2.974.935
335.37 481 Дотације непрофитним организацијама 1.500.000 1.500.000

335.5 511

Наставак изградње дечијег вртића у Качареву - 

средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 2.500.000 2.500.000
336 4632 Капитални трансфери 0 0

336.31 511

Инфраструктура (асфaлтирање улица, реконструкција 
кишних канала, изградња паркинг простора, језеро, 
дечији вртић) 4.000.000 4.000.000

336.32 511 Реконструкција водоводне мреже 1.200.000 1.200.000

336.33 511 Капитално одржавање културних и версих објеката 500.000 500.000
336.34 511 Пројектно планирање 1.050.000 1.050.000
336.35 4512 Доопремање ЈКП "Качарево" 1.044.879 1.044.879
336.36 511 Уређење индустријске зоне 0 0
336.37 514 Вишегодишњи засади 700.000 700.000

336.4 511
Реконструкција водоводне мреже-средства за створене 
обавезе 521.851 521.851

 16.299.723 4.200.000 20.499.723
337 4631 Текући трансфери 0 0

337.1 4631 Текући трансфери из текуће буџетске резерве 15.000 15.000
337.31 421 Стални трошкови 470.000 470.000
337.32 422 Трошкови путовања 30.000 30.000
337.33 423 Услуге по уговору 143.494 143.494
337.34 424 Специјализоване услуге 608.388 608.388
337.35 425 Текуће поправке и одржавање 48.640 48.640
337.36 426 Материјал 169.360 169.360
337.37 4511 Текуће субвенције ЈКП "Омољица" 3.600.000 3.600.000

337.38 4511
Текуће субвенције ЈКП "Омољица"  - распоред салда 
из 2009.године 187.917 187.917

337.39 481 Дотације спортским омладинским организацијама 1.200.000 1.200.000
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337.310 481 Дотације осталим удружењима грађана 315.882 315.882
337.311 426 Спортски сусрети, Шунка фест и Бадњи дан 0 200.000 200.000

338 4632 Капитални трансфери 0 0
338.31 425 Одржавање путева у селу 500.000 500.000
338.32 511 Изградња спортског центра 100.000 100.000
338.33 425 Уређење кишних канала 166.664 166.664

338.34 425
Адаптација зграда месне канцеларије, месне заједнице 
и јавно комуналног предузећа 2.800.000 2.800.000

338.35 425
Одржавање јавних површина у селу, чишћење и 
одржавење дивљих депонија 2.333.336 2.333.336

338.36 4512 Капиталне субвенције ЈКП "Омољица" 1.500.000 1.500.000
338.37 511 Израда пројектне документације 231.280 231.280

338.38 511
Изградња паркинга, стаза и реконструкција стаза у 
селу 1.182.344 1.182.344

338.39 481
Адаптација Српске православне цркве и румунске 
Православне цркве 50.000 50.000

338.310 425
Одржавање јавне расвете и набавка уклопника јавног 
осветљења 250.000 250.000

338.311 425 Уређење изворне термалне воде 148.118 148.118
338.312 425 Санација дечијег игралишта 200.000 200.000
338.313 512 Набавка рачунара 49.300 49.300

338.314 425
Средста из АП Војводине-уређење атарских путева, 
уређење каналске мреже 0 4.000.000 4.000.000

 16.531.215 119.600.000 136.131.215
339 4631 Текући трансфери 0 0

339.31 421 Стални трошкови 705.000 705.000
339.32 422 Трошкови путовања 0 0
339.33 423 Услуге по уговору и остале услуге 1.248.068 1.248.068
339.34 424 Специјализоване услуге 1.225.000 1.225.000
339.35 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 100.000
339.36 426 Материјал 503.204 503.204

339.361 426

МЗ Старчево-трошкови горива изазвани последицама 

од елементарних непогода из текуће буџетске резерве 50.791 50.791
339.37 481 Дотације удружењима и клубовима 1.986.876 1.986.876

340 4632 Капитални трансфери 0 0
340.31 425 Реконструкција јавне расвете 712.276 712.276
340.32 4512 Комунално опремање и уређење села 5.572.040 100.000 5.672.040
340.33 511 Асфалтирање и рекoнструкција улица 1.000.000 1.000.000
340.34 511 Пројектна документација 650.000 650.000
340.35 511 Уређење центра села 2.150.000 2.150.000

340.4 511
Асфалтирање и рекoнструкција улица - обавезе из 
2009. 627.960 627.960

340.5 511
Изградња вртића у Старчеву-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 30.000.000 30.000.000

340.36 511

Инвестиције од капиталног значаја за село-Пречистач 

отпадних вода, изградња трибина на стадиону - 

средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 0 89.500.000 89.500.000
 33.382 8.700.000 8.733.382

340.37 425
МЗ Војловица-средства из самодоприноса-распоред 
салда из 2009.године 33.382 0 33.382

340.51 511
Санација Реформаторске црквеу  МЗ Војловица - 
средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 2.500.000 2.500.000

340.52 511
Санација Здравствене станице  у  МЗ Војловица - 
средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 6.200.000 6.200.000

    160
01 Приходи из буџета 111.560.455 111.560.455
04 Сопствени приходи буџетских корисника 136.305.136 136.305.136
07 Донације од осталих нивоа власти 2.500.000 2.500.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 230.267 230.267
   160: 114.290.722 136.305.136 250.595.858
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341 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада
90.000.000 90.000.000

341.5 4511
Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада-
распоред салда из 2009. године 30.000.000 30.000.000

342 4511
Текуће субвенције-средства за покриће трошкова 
пословања 65.696.003 65.696.003

342.51 4511
Текуће субвенције-средства за покриће трошкова 
пословања -распоред салда из 2009. Године 34.538.021 34.538.021

342.52 4511
Текуће субвенције-средства за покриће трошкова 
пословања 5.461.979 5.461.979

343 4511 Текуће субвенције 34.593.591 34.593.591
343.1 4511 Текуће субвенције из текуће буџетске резерве 685.818 685.818

344 4512

Капиталне субвенције-учешће за набавку аутобуса -

средства из кредита по Одлуци из 2010. године 40.000.000 40.000.000

345 4512
Капиталне субвенције-ограђивање аутобуске станице

5.253.000 5.253.000
    451

01 Приходи из буџета 201.690.391 201.690.391

10 Примања од домаћих задуживања 40.000.000 40.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 64.538.021 64.538.021
   451: 306.228.412 306.228.412

3.18  " " 
810    

346 4511 Текуће субвенције 48.639.249 48.639.249
347 4511 Текуће субвенције-потрошња воде на базену 7.943.750 7.943.750
348 4511 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2.353.685 2.353.685
349 4512 Пројекат затвореног пливачког базена 0 0

350 4512
Суфинансирање изградње мултифункционалног терена 
са вештачком травом 4.000.000 4.000.000

    810
01 Приходи из буџета 62.936.684 62.936.684

   810: 62.936.684 62.936.684

3.19
 "   " 

490
     

351 4512
Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи-

средства из кредита по Одлуци за 2010. године 25.000.000 25.000.000

352 4512

Наставак изградње фекалне канализације на 
Кудељарском насипу-средства из кредита по Одлуци 
за 2010. године 25.000.000 25.000.000

352.3 4512

Наставак изградње фекалне канализације на 
Кудељарском насипу и Миси-средства из кредита по 
Одлуци из 2008. године-распоред салда из 2009. 
године 2.878.827 2.878.827

352.4 4512

Изградња фекалне канализације на Кудељарском 

насипу у улицама: Скадарска, Борска и Кајмачаланска 14.000.000 14.000.000

353 4512
Обнављање и регенерација бунара-средства из кредита 
по Одлуци за 2010. године 20.000.000 20.000.000

354 4512
Изградња водоводне мреже-средства из кредита по 

Одлуци за 2010. године 7.000.000 7.000.000

355 4512
Изградња, реконструкција и одржавање блоковске 
канализације 4.377.500 4.377.500

356 4512
Изградња, реконструкција и одржавање кишне 
канализације 7.879.500 7.879.500
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356.2 484

Средства за радове на довођењу у функционално стање 
отворених кишних канала за одвођење атмосферских и 
површинских вода у Старчеву у ул. Утринска од бр. 27 
до ул. Жарка Зрењанина и ул. Иванички пут и дуж ул. 
Жарка Зрењанина по налогу инспекције Града из 
сталне буџетске резерве 2.000.000 2.000.000

357 4512

Програм за водоснабдевање у општинама средње 
величине у Србији-отворени поступак Kfw фаза I - 
средства из кредита по Одлуци из 2009. године 16.343.143 16.343.143

    490 0 0
01 Приходи из буџета 28.257.000 28.257.000
10 Примања од домаћих задуживања 93.343.143 93.343.143
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.878.827 2.878.827

   490: 124.478.970 124.478.970

3.20
    

110    
358 481 Плате, додаци и накнаде запослених лица 3.766.683 3.766.683
359 481 Социјални доприноси на терет послодавца 674.236 674.236
360 481 Средства за материјалне трошкове 424.344 424.344

    110
01 Приходи из буџета 4.865.263 4.865.263

   110: 4.865.263 4.865.263

3.21
  

473
361 411 Плате и додаци запослених 989.101 989.101
362 412 Социјални доприноси на терет послодавца 177.049 177.049
363 416 Комисије, награде, бонуси и остали расходи 525.300 525.300
364 421 Стални трошкови 422.725 422.725
365 422 Трошкови путовања 165.753 165.753

366 423 Услуге по уговору 1.086.364 1.086.364

366.1 423 Услуге по уговору из текуће буџетске резерве 114.542 114.542
367 424 Специјализоване услуге 1.341.080 1.341.080
368 425 Текуће поправке 62.406 62.406
369 426 Материјал 141.831 141.831

    473
01 Приходи из буџета 5.026.151 5.026.151

   473: 5.026.151 5.026.151

3.22   

330
370 411 Плате и додаци изабраних лица 3.040.315 3.040.315

371 412
Социјални  доприноси на терет послодавца изабраних  
лица 544.217 544.217

372 411 Плате и додаци запослених 850.824 850.824

373 412
Социјални доприноси на терет послодавца запослених 
лица 152.294 152.294

374 414 Социјална давања запосленима 87.550 87.550
375 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 129.127 129.127

376 416
Накнаде члановима комисија и остали посебни 
расходи 270.000 270.000

377 421 Стални трошкови 350.980 350.980
378 422 Трошкови путовања 5.149 5.149
379 423 Услуге по уговору 361.938 361.938
380 425 Текуће поправке и одржавање 17.639 17.639
381 426 Материјал 196.845 70.000 266.845
382 512 Основна средства 87.550 70.000 157.550

    330
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01 Приходи из буџета 6.094.428 6.094.428
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 140.000 140.000

   330: 6.094.428 140.000 6.234.428

3.23    
330

383 411 Плате и додаци изабраних лица 1.930.464 1.930.464

384 412
Социјални  доприноси на терет послодавца изабраних  
лица 345.553 345.553

385 411 Плате и додаци запослених 392.003 392.003

386 412
Социјални доприноси на терет послодавца запослених 
лица 70.169 70.169

387 416
Накнаде члановима комисија и остали посебни 
расходи 124.567 124.567

    330
01 Приходи из буџета 2.862.756 2.862.756

   330: 2.862.756 2.862.756

3.24
 "   "  

610  

388 411 Плате и додаци запослених 12.508.951 4.423.237 16.932.188
389 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.239.102 898.598 3.137.700
390 413 Накнаде у натури 0 250.000 250.000
391 414 Социјална давања запосленима 0 400.000 400.000

392 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 0 744.000 744.000

393 416 Награде запосленима и остали посебни расходи
0 2.500.000 2.500.000

394 421 Стални трошкови 1.313.250 2.200.000 3.513.250
395 422 Трошкови путовања 0 450.000 450.000
396 423 Услуге по уговору 1.313.250 5.000.000 6.313.250
397 424 Специјализоване услуге 0 800.000 800.000
398 425 Текуће поправке и одржавања 0 35.000.000 35.000.000
399 426 Материјал 0 3.000.000 3.000.000
400 431 Амортизација 0 1.000.000 1.000.000
401 441 Отплата домаћих камата 0 200.000 200.000
402 481 Дотације-обавезе према Меморандуму 0 2.000.000 2.000.000
403 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 2.500.000 2.500.000
404 511 Изградња доступног становања 0 10.175.595 10.175.595

404.5 511 Пословни простор 3.700.000 3.700.000

405 511
Одржавање и хитне интервенције општинских станова

4.000.000 4.000.000

405.3 511
Одржавање и хитне интервенције општинских станова-
распоред салда из 2009. године 10.687.151 10.687.151

406 511 Етажно одржавање 0 0
407 512 Опрема 0 1.000.000 1.000.000

407.5 515 Софтвери 300.000 300.000
408 613 Остали трошкови 0 300.000 300.000

    610
01 Приходи из буџета 21.374.553 21.374.553
04 Сопствени приходи буџетских корисника 76.841.430 76.841.430
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.687.151 10.687.151

    610 32.061.704 76.841.430 108.903.134

3.25

  ,   
  

421  

409 424 Специјализоване услуге-по Годишњем програму 60.000.000 60.000.000

409.31 424
Специјализоване услуге-по Годишњем програму-
распоред салда из 2009. године 106.347.452 106.347.452
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409.32 424

Суфинансирање радова на подизању пољозаштитних 
појасева на територији града Панчева-средства од АП 
Војводине-распоред салда из 2009. године 4.900.000 4.900.000

409.33 424

Израда пројекта "Мониторинг стања земљишта на 
подручју града Панчева"-средства од АП Војводине-
распоред салда из 2009. године 1.699.200 1.699.200

   
01 Приходи из буџета 60.000.000 60.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 112.946.652 112.946.652

   421: 172.946.652 172.946.652

3.26
     

  
451  

410 416 Рад Градског Комитета за безбедност саобраћаја 600.000 600.000

411 423
Превентивно промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја 1.200.000 1.200.000

412 424 Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 1.200.000 1.200.000

413 424
Научно- истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја 3.000.000 3.000.000

414 425
Унапређење саобраћајне инфраструктуре на 
територији Града 6.000.000 6.000.000

   0 0
01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000

   451: 12.000.000 12.000.000

 3
01 Приходи из буџета 2.875.369.974 2.875.369.974
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 2.158.231.721 2.158.231.721
06 Донације од међународних организација 7.466.764 7.466.764
07 Донације од осталих нивоа власти 53.016.165 53.016.165
08 Дотације од невладиних организација и појединаца 17.990.000 17.990.000
10 Примања од домаћих задуживања 245.043.143 245.043.143
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 329.268.595 329.268.595

  3 3.528.154.641 2.158.231.721 5.686.386.362

  
01 Приходи из буџета 2.968.588.015 2.968.588.015
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 2.158.231.721 2.158.231.721
06 Донације од међународних организација 12.604.845 12.604.845
07 Донације од осталих нивоа власти 53.016.165 53.016.165
08 Дотације од невладиних организација и појединаца 17.990.000 17.990.000
10 Примања од домаћих задуживања 245.043.143 245.043.143
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 329.268.595 329.268.595

15
Неутрошена средства донација из претходних година

650 650

               : 3.626.511.413 2.158.231.721 5.784.743.134

Члан 5.
У  Члану 21.  износ од «518.859.640» динара, замењује се износом од «469.469.640» динара.  

Члан 6.
Члан 22. мења се и гласи:
«Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта користиће се за реализацију 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној свијини 
у граду Панчеву за 2010. годину који је донела Скупштина града Панчева, а на који је Министарство 
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На основу чланова 20. став 1. тачка 26, 32. 
и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС” бр. 129/2007), чланова 3. став 2, 54. 
и 66. Закона о добробити животиња („Службени 
гласник РС” бр. 41/2009), члана 46. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник” РС бр. 
91/2005, 30/2010), члана 16. Закона о комуналној 
полицији (“Службени гласник РС” бр. 51/2009), 
члана 35. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС” бр. 101/2005, 116/2008 и 111/2009), 
члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС” бр. 16/1997 и 42/1998) и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/2008 и 
4/2009), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 29.10.2010. године донела је

О Д Л У К У
о држању домаћих животиња на територији 

града Панчева

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком се као комунална делатност 

одрећује држање, хватање и поступање са 
домаћим животињама на територији града 
Панчева, као и ближи услови за држање, добробит 

и заштиту, хватање, збрињавање и нешкодљиво 
уклањање угинулих животиња на територији 
града Панчева.

Домаћим животињама у смислу ове одлуке 
сматрају се животиње за друштво, крупна и ситна 
стока, живина, голубови и пчеле.

Животињама за друштво у смислу ове одлуке 
сматрају се пси, мачке и украсне и егзотичне 
птице.

Одредбе ове одлуке које се односе на број 
паса и мачака које се могу држати не примењују 
се на правна и физичка лица која су регистрована 
за обављање услуга у узгоју и чувању ових 
животиња.

Члан 2.
Држање животиње јесте смештај, чување, 

нега и брига о животињама.
Власник животиње јесте правно или физичко 

лице, односно предузетник, које има право чувања, 
држања, превоза, коришћења и продаје животиња 
и које је одговорно за живот, заштиту здравља и 
добробити животиња, у складу са законом.

Држалац животиња јесте правно или физичко 
лице, односно предузетник, које има право 
чувања, држања, превоза и коришћења животиња, 
као и право продаје животиња на основу писменог 
одобрења власника и које је одговорно за живот, 
заштиту здравља и добробити животиња.

Кућни љубимац јесте свака животиња која се 

пољопривреде, шумарства и водопривреде  дало сагласност.
Средства која се до краја године из оправданих разлога не могу искористити за намена из става 1. овог 

члана,  користиће се за друге  намене предвиђенe овом одлуком како би се избегли додатни трошкови у 
погледу задуживања и плаћање  камата за неблаговремено измирење обавеза, а имајући у виду принципе 
ефикасност,  економичности, ефективности, јавности, тачности и јединствене буџетске класификације 
који се поштују приликом припреме и извршења буџета.

Скупштина града Панчева,  се обавезује да ће у циљу рефундирања, Одлуком о буџету за наредну 
годину из осталих извора прихода, обезбедити средства која су у 2010. години коришћена за нaмене из 
става 2. овог члана.»

Члан 7.
У члану 25. Одлуке после става 2.додаје се став 3. који гласи:
 «Средства од продаје станова у државној својини у износу од 2.000.000,00 динара користиће се за 

сопствени развој у складу са чланом 27. Закона о становању («Службени гласник РС», бр. 50/92, 76/92, 
исправка 84/92, 33/93, 53/93, 46/94, исправка 47/94, 48/94,  49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-др. Закон).

Члан 8.
Ову одлуку  објавити у «Службеном листу града Панчева» и доставити Министарству финансија 

Републике Србије.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града  Панчева », 

а примењиваће се од 1. јануара 2010. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА               
БРОЈ: II-04-06-37/2010                                   
Панчево, 29. октобар 2010. год.

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р.
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држи ради дружења. 
Прихватилиште за животиње јесте објекат 

који служи за привремени или трајни смештај 
напуштених и изгубљених животиња и помоћ и 
бригу о напуштеним и изгубљеним животињама.

II 1. ПСИ И МАЧКЕ

Члан 3.
Власник, односно држалац пса и мачке је 

дужан да се о животињама за друштво брине, да 
их негује, храни, обезбеди им потребне санитарно-
хигијенске услове, редовну вакцинацију против 
беснила и лечење.

Власник, односно држалац пса је дужан 
да изврши упис и регистрацију пса на начин 
прописан законом.

Власник, односно држалац пса је дужан да 
пса старијег од четири месеца пријави надлежној 
ветеринарској служби ради регистрације.

Власник, односно држалац пса је дужан да 
изврши обележавање (микрочиповање) пса у 
складу са посебним прописима о обележавању 
паса и вођењу евиденције о обележеним псима.

Пас који се држи као кућни љубимац, а који 
може представљати опасност за околину ( у даљем 
тексту опасан пас ) може се држати под условима 
прописаним у важећим законским прописима.

Члан 4.
У индивидуалним стамбеним зградама у 

стану или дворишту могу се држати два пса и две 
мачке. Држање више од два пса или две мачке 
дозвољено је уколико власник односно држалац 
прибави акт надлежног органа о испуњености 
услова, у складу са законом.

У колективним стамбеним зградама са три 
или више стана, у стану се може држати само 
један пас или једна мачка.

Подмладак животиња из овог члана може се 
држати у стану или дворишту најдуже до 6 месеци 
старости.

Члан 5.
Пас који се држи у индивидуалном ограђеном 

дворишту не мора бити везан, уз услов да ограда 
висином и чврстином онемогућава пса да изађе из 
дворишта и обезбеђује сигурност пролазника.

У дворишту и заједничком дворишту 
колективне стамбене зграде пас се мора држати у 
ограђеном простору тако да не постоји могућност 
да напусти простор, односно двориште или да 
на други начин угрози или узнемири суседе и 
пролазнике.

У заједничком дворишту колективне стамбене 
зграде пас се може држати само ако постоји 
сагласност свих власника и корисника станова са 
заједничким двориштем.

На улазу у двориште и заједничко двориште 
колективних стамбених зграда, власник пса мора 
на видном месту да истакне натпис: “Чувај се 
пса”.

Власник, односно држалац пса не сме држати 
пса стално везаног на ланцу или на други сличан 
начин везаног, осим ако је везан на продужену 
водилицу или је смештен у свом боксу .

Члан 6.
Власник, односно држалац пса, дужни су да 

пса изводе на поводцу. 
Пас се може пуштати са поводца само на 

јавним и зеленим површинама које су одређене и 
обележене за ту сврху.

Пас се може пуштати са поводца само на 
јавним и зеленим површинама које су одређене и 
обележене за ту сврху.

Јавно комунално предузеће “Зеленило” 
Панчево (у даљем тексту ЈКП „Зеленило”) коме је 
поверено одржавање зелених површина, одредиће 
и обележити зелене површине на које се могу пси 
пуштати, посебним актом, на начин прописан 
овом одлуком. ЈКП “Зеленило” је дужно да акт 
објави у “Службеном листу града Панчева”.

Сваки власник или држалац је дужан да 
одговорно поступа уколико одлучи да свог пса 
пусти са поводца.

Извођење опасног пса обавезно је на поводцу 
и са заштитном корпом на њушци. 

Псе из претходног става могу да изводе само 
пунолетна лица.

Изузетно, ловачки пси за време лова, потраге 
за изгубљеним лицима и слично и овчарски пси 
за време чувања стоке, могу слободно да се крећу, 
под контролом власника или држаоца пса, без 
заштитне корпе на њушци.

 
Члан 7.

Пси и мачке могу се уводити у јавне објекте у 
којима је то јасно и видно назначено да је увођење 
љубимаца дозвољено. Дужност сваке јавне 
инситуције је да на улазу у објекат јасно и видно 
назначи да ли је увођење љубимаца дозвољено 
или није.

Пси се у јавне објекте могу уводити само на 
кратком поводцу, уз власника, односно држаоца, а 
сваки власник или држалац дужан је да пса држи 
под контролом и одговоран је за сваку евентуалну 
штету или инцидент који проузрокује његов пас.

Увођење паса и мачака у средства јавног 
саобраћаја дозвољено је под условима да се 
мачке морају сместити у транспортни кавез или 
адекватно транспортно средство из које се не могу 
ослободити док се пси могу уводити на кратком 
поводцу.

Власник, односно држалац пса или мачке 
је дужан да предузме неопходне мере да ове 
животиње не уједу или на други начин повреде 
треће лице.

Приликом извођења пса, власник, односно 
држалац је дужан да код себе има потврде о 
извршеном обележавању пса и о вакцинацији.

Члан 8.
Уколико пас приликом извођења и кретања 

запрља јавне површине, власник или држалац 
животиње је дужан да их без одлагања очисти.

Власник или држалац кућног љубимца дужан 
је да при сваком извођењу на јавну површину 
носи прибор за чишћење измета и да очисти сваку 
површину коју је његов љубимац запрљао.

Одлагање сакупљеног садржаја власник или 
држалац је дужан да одлаже у посебне канте 
које су постављене на јавним површинама за ту 
намену и које су видно обележене.
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Уколико пас или мачка при извођењу из 
стана запрља заједничко степениште или друге 
заједничке просторије, власник или држалац 
животиње је дужан да загађену површину очисти 
и опере а по потреби и дезинфикује.

Јавно комунално предузеће “Хигијена” 
Панчево (у даљем тексту ЈКП „Хигијена”) је дужно 
да постави специјалне канте на најпрометнијим 
јавним површинама, као и на местима која су 
одређена за слободно пуштање паса и да их 
редовно празни.

II 2. УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ПТИЦЕ

Члан 9.
У колективним стамбеним зградама, у 

становима, могу да се држе украсне и егзотичне 
птице у броју и на начин којим се станари не 
ометају у мирном коришћењу станова.

У колективним стамбеним зградама, у 
помоћним објектима или кавезима у заједничком 
дворишту, могу да се држе украсне и егзотичне 
птице под условом да не узнемиравају станаре, да 
се одржава хигијена и да постоји сагласност свих 
станара.

III СТОКА И ЖИВИНА

Члан 10.
Држање стоке и живине на подручју насељеног 

места Панчево дозвољено је у следећим зонама:
- у зони “Горњег града” оивиченој улицама: 

Светозара Шемића (страна са парним бројевима), 
Улицом Книћаниновом (страна са непарним 
бројевима од улице Јовице Безуљевића до краја) 
улицом Јовице Безуљевића (страна са непарним 
бројевима, од улице Книћанинове до Улице 
Иве Курјачког), делом улице Иве Курјачког (од 
улице Јовице Безуљевића до Улице Светог Саве-
страна са парним бројевима), Улицом Светог 
Саве (страна са парним бројевима, од Улице 
Иве Курјачког до улице Моше Пијаде), улицом 
Моше Пијаде (страна са непарним бројевима до 
улице Димитрија Туцовића) и улицом Димитрија 
Туцовића (страна са парним бројевима, од улице 
Моше Пијаде до улице Светозара Шемића).

- у зони “Војловице” оивиченој улицама: 
Спољностарчевачком (страна са непарним 
бројевима од улице 7. јула до улице Пољске), 
улицом Пољском, улицом Братства јединства 
до гробља, улицом Гробљанском од Братства 
јединства до Гробљанске парна и непарна страна) 
улицом Братства јединства и улицом 7. јула 
(страна са парним бројевима). 

Из зоне “Војловице” искључује се Трг 12. 
Војвођанске бригаде (на коме се налази спомен 
дом, здравствена станица, школа, комплекс цркава) 
где није дозвољено држање стоке и живине.

Члан 11.
У зони ширег центра насељеног места 

Панчево није дозвољено држање стоке и живине.
Зоном ширег центра сматра се зона оивичена 

улицама: Моше Пијаде, Светог Саве, Браће 
Јовановића, Ружином, Ослобођења, Милоша 
Требињца, Филипа Вишњића, Таковском, Георги 

Димитрова и Обала Тамиша до улице Моше 
Пијаде.

Члан 12.
Ван зона наведених у члановима 10. и 11. ове 

одлуке на територији насељеног места Панчево 
дозвољено је држање стоке и живине само у 
регистрованим пољопривредним домаћинствима.

Члан 13.
У зонама у којима је дозвољено држање стоке 

и живине на подручју насељеног места Панчево 
и у другим несељеним местима на територији 
града Панчева, стока и живина се могу држати 
под следећим условима:

- да се стаје, торови, свињци и живинарници 
налазе на удаљености која не може бити мања од 
15м од стамбених објеката а од 3 до 5 м од међне 
линије, као и да су опремљени свим потребним 
садржајима (посебни објекти за држање стоке, 
ограђен простор од мрежасте жице за држање 
живине, могућност лаког прилаза ради чишћења 
и др.) у циљу адекватног хигијенског одржавања.

- да се стаје, торови, свињци и живинарници 
редовно чисте, а ђубре избацује на депоније 
стајског смећа,

- да депоније стајског смећа буду непропусне, 
од бетона и покривене покретним капком, а 
постављене на удаљености која не може бити 
мања од 15 м. од стамбених објеката, а од 3 до 5 
м. од међне линије.

- да се стока и живина не пушта на јавне 
површине,

- да се стока не напаја на јавним чесмама 
бунарима и другим изворима пијаће воде.

IV ХВАТАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА НАПУ-
ШТЕНИМ ПСИМА И МАЧКАМА, И САКУ-
ПЉАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА ЖИВОТИЊ-
СКИМ ЛЕШЕВИМА

Члан 14.
Послове хватања, превоза и смештаја 

напуштених паса и мачака, и паса и мачака без 
надзора, као и послове прихватања одузетих 
паса и мачака од власника, односно држаоца, а 
по налогу надлежног инспектора, на подручју 
насељеног места Панчево врши ЈКП “Хигијена”, 
а на подручју других насељених места врши ЈКП 
“Хигијена” у сарадњи са јавним комуналним 
предузећима која су основале месне заједнице тих 
насељених места односно у сарадњи са месном 
заједницом уколико јавно комунално предузеће 
није основано.

Јавна комунална предузећа у насељеним 
местима, односно месне заједнице уколико јавно 
комунално предузеће није основано, дужни су 
да евидентирају локације на којима се налазе 
напуштени пси и мачке и о томе обавештавају 
ЈКП “Хигијена”.

Напуштени пас и мачка у смислу ове одлуке су 
необележени пси и мачке који се нађу на улицама, 
парковима или другим јавним површинама.

Обележени пас који се затекне без надзора на 
улици, парку или другим јавним површинама без 
присуства власника, односно држаоца, сматра се 
псом без надзора.
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Члан 15.
Ухваћени пси и мачке, из члана 14. одлуке 

смештају се у прихватилиште за животиње (у 
даљем тексту прихватилиште) којим управља ЈКП 
„Хигијена”, и са којима ће се поступати у складу 
са важећим прописима.

Ако се ухваћеној животињи најдуже у року 
од 30 дана од дана смештања у прихватилиште 
не пронађе власник, односно ако се не збрине 
на други начин, са животињом ће се поступати 
у складу са Програмом контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака ( у даљем 
тексту : Програм).

Програм из претходног става донеће 
Скупшина града Панчева у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 16.
Трошкови збрињавања напуштених животиња 

(хватања, превоза, смештаја, стерилисања, 
обележавања и других у вези са тим ) падају на 
терет власника, односно држаоца, а када је власник 
односно држалац животиње непознат, трошкове 
збрињавања животиње сноси ЈКП “Хигијена”, у 
складу са Одлуком о буџету града Панчева.

Власник, односно држалац који изгуби 
животињу дужан је да тај губитак без одлагања, 
а најкасније у року од три дана, од дана губитка 
животиње, пријави ЈКП “Хигијена” у насељеном 
месту Панчево, а на подручју других насељених 
места, јавним комуналним предузећима која 
су основале месне заједнице тих насељених 
места, односно месној заједници уколико јавно 
комунално предузеће није основано. 

Пријава из претходног става мора да садржи 
време и место нестанка пса или мачке, расу, 
физички опис и име несталог пса или мачке, као 
и потврду о извршеном обележавању и податке о 
извршеној вакцинацији.

Ако власник, односно држалац не пријави 
губитак животиње сматраће се да је напустио 
животињу.

Члан 17.
Уколико пас или мачка оболе у прихватилишту, 

морају да се сместе одвојено од осталих паса и 
мачака и да се предузму мере за њихово лечење, 
а ако оболе од заразних болести, начин лечења 
одређује ветеринарска служба.

Прихватилиште има обавезу да напуштеним 
животињама које су болесне или повређене 
обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, а да 
за неизлечиво болесне или повређене животиње 
обезбеди лишавање живота у складу са законом.

Уколико пас или мачка угину у прихватилишту, 
ветеринарска служба или надлежни институт 
утврђују узрок угинућа, а њихови лешеви 
уклањају се на нешкодљив начин, у складу са 
важећим прописима.

Члан 18.
Сакупљање и нешкодљиво уклањање живо-

тињских лешева на подручју насељеног места 
Панчево врши ЈКП “Хигијена”, а на подручју 
других насељених места, јавна комунална 
предузећа која су основале месне заједнице 

тих насељених места, односно месна заједница 
уколико јавно комунално предузеће није 
основано, у складу са планском документацијом, 
важећим прописима и прописаним стандардима 
или уништавањем у регистрованој и овлашћеној 
организацији за ову врсту делатности, на основу 
уговора.

Члан 19.
Власник, односно држалац животиње дужан 

је да одмах, а најкасније у року од 24 часа, пријави 
угинуће ЈКП “Хигијена” на подручју насељеног 
места Панчево а на подручју других насељених 
места јавним комуналним предузећима која су 
основале месне заједнице насељених места, 
односно месној заједници уколико јавно 
комунално предузеће није основано.

Леш угинуле животиње не сме се остављати 
на јавним површинама и не сме се закопавати од 
стране неовлашћеног лица.

V  ГОЛУБОВИ

Члан 20.
Голубови се могу држати у колективним 

стамбеним зградама у посебно изграћеним 
објектима или просторијама на проходном крову 
или тавану и уз претходно прибављену сагласност 
свих станара зграде и под условом да се не 
узнемиравају суседи и не прља околина.

Голубови се могу држати у породичним 
стамбеним зградама у посебно изграћеним 
објектима, на тавану или тераси, под условом да 
се не узнемиравају суседи и не прља околина.

Голубови се могу држати у дворишту 
породичне стамбене зграде, у посебно изграђеним 
објектима, под условом да су удаљени најмање 10 
метара од суседних стамбених објеката и објеката 
за снабдевање водом.

У заједничком дворишту стамбене зграде 
голубови се могу држати само уколико постоји 
сагласност свих власника и корисника станова са 
заједничким двориштем.

Члан 21.
За држање више од 10 голубова морају се 

користити за то наменски објекти (голубарници, 
односно волијери као и таван), а за држање до 10 
голубова могу се користити и преносни објекти, 
као што је кавез од дасака, жице или сличног 
материјала. Стални и привремени објекти за 
држање голубова морају бити ограђени.

Подови сталних и привремених објеката 
за држање голубова морају бити изграђени од 
непропусног материјала, морају се редовно 
чистити, у складу са општом-хигијенском праксом, 
а најмање два пута годишње, дезинфиковати, 
на начин којим се обезбеђује заштита животне 
средине.

Стални и привремени објекти за држање 
голубова морају бити изграђени од непропусног 
материјала, са нагибом према каналу за одвођење 
нечистоће и воде у канализацију или септичку 
јаму .
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VI ПЧЕЛЕ

Члан 22.
Постављање кошница дозвољено је на 

отвореном простору изван насељеног места, 
односно на удаљености најмање 100 метара од 
најближег стамбеног објекта, објекта за држање 
домаћих животиња и јавних путева, при чему 
улаз у кошнице не сме бити окренут према овим 
објектима.

Пчелињаци до 10 кошница могу се држати у 
дворишту породичне стамбене зграде, под условом 
да су удаљени најмање 50 метара од стамбених 
објеката, објеката за држање животиња и објеката 
за снабдевање водом.

Пчелињаци, на паши, морају имати видно 
истакнуто име и презиме и пуну адресу пчелара, а 
кошнице морају бити обележене редним бројем.

Пчелар је физичко или правно лице које се 
бави узгојем пчела ради добијања пчелињих 
производа.

Није дозвољено постављање кошница са 
пчелама у дворишту колективног стамбеног 
објекта и у зони ширег центра насељеног места 
Панчево из члана 11. ове одлуке.

VII ЗАБРАНЕ У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА, ХВА-
ТАЊА И ПОСТУПАЊА СА ДОМАЋИМ ЖИВО-
ТИЊАМА

Члан 23.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих 

животиња;
2. хватање домаћих животиња, осим од стране 

овлашћеног предузећа;
3. увођење домаћих животиња у дечја 

игралишта или на друга јавна места која су иста-
кла знак који указује да је забрањено увођење 
животиња;

4. шишање паса на јавним површинама;
5. појење домаћих животиња на јавним 

чесмама и бунарима намењеним за водоснабдевање 
грађана;

6. држање паса и мачака на ходницима и 
другим заједничким просторијама колективне 
стамбене зграде, балконима и терасама, као и на 
јавним површинама;

7. држање опасних паса у заједничком 
дворишту стамбене зграде;

8. хушкати једног пса на другог, хушкати пса 
на човека, као и организовати борбе паса;

9. држање голубова на терасама, балконима, 
лођама и заједничким терасама колективних 
стамбених зграда;

10. остављање леша угинуле животиње на 
јавним површинама или закопавање од стране 
неовлашћеног лица.

VIII НАДЗОР

Члан 24.
Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши организациона јединица Градске управе 
града Панчева надлежна за послове комуналних 
делатности.

Инспекцијски надзор над спровођењем 
одредаба врши организациона јединица Градске 
управе града Панчева надлежана за послове 
комуналне инспекције преко комуналних 
инспектора, у складу са законом, овом одлуком и 
другим актима града Панчева.

Надзор над одржавањем комуналног реда 
прописаним овом одлуком врши овлашћено лице 
организационе јединице Градске управе надлежне 
за послове комуналне полиције у складу са 
законом и другим актима града Панчева.

Члан 25.
Комунални инспектор има право и дужност 

да власнику односну држаоцу, који држи домаће 
животиње у деловима насељеног места Панчево у 
којима то није дозвољено, или је у броју већем од 
прописаног, или је на други начин у супротности 
са овом одлуком, решењем забрани држање 
домаћих животиња.

Члан 26.
Комунални инспектор је овлашћен да 

власнику односну држаоцу, који се не придржава 
услова за држање домаћих животиња прописаних 
овом одлуком, решењем наложи успостављање 
хигијенских и других услова прописаних за 
њихово држање, забрани држање животиња, или 
наложи уклањање животиња, као и да одреди рок 
за његово извршење.

 
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не одреди и не обележи зелене површине 

за пуштање паса односно не објави акт из члана 
6. став 4. одлуке

2. не врши послове из чланова 14, 15, 17. и 
18. одлуке

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

Члан 28.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. поступа супротно одредбама члана 3.
2. држи више паса и мачака, противно члану 

4, ставовима 1. и 2.
3. држи подмладак паса и мачака дуже од 6 

месеци старости, противно члану 4. став 3.
4. у индивидуалном дворишту држи невезаног 

пса без обезбеђења сигурности пролазника (члан 
5. став 1.)

5. у заједничком дворишту стамбене зграде 
држи пса на непрописан начин (члан 5. став 2.) 
или без сагласности свих власника или корисника 
заједничког дворишта (члан 5. став 3.),

6. не поступи по одредбама члана 5. став 4. 
и 5.

7. изводи пса без поводца и без заштитне 
корпе на њушци (члан 6. ставови 1. и 8.)

8. пушта пса да се слободно креће противно 
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одредбама члана 6. став 2.
9. доводи псе и мачке на јавна места, установе 

или средства јавног саобраћаја или на други начин 
поступа супротно одредбама члана 7.

10. не очисти јавне површине које пас запрља 
приликом извођења, односно не очисти и не 
опере, а по потреби, и не дезинфикује заједничко 
степениште или друге заједничке просторије које 
су пас и мачка запрљали (члан 8.)

11. држи украсне и егзотичне птице, противно 
члану 9.

12.држи стоку и живину у деловима насељеног 
места у којима то није дозвољено (члан 10. и члан 
11.)

13. држи стоку и живину супротно члану 12.
14. држи стоку и живину противно условима 

прописаним чланом 13.
15. не пријави угинуће животиње у 

прописаном року, односно са лешом угинуле 
животиње поступа супротно одредбама члана 19.

16. држи голубове, противно условима из 
чланова 20. и 21.

17. држи пчеле противно условима члана 22.
18. држи или поступа са домаћим животињама 

супротно члану 23.
19. не поступи по решењу надлежног 

инспектора (чланови 25. и 26.)
За прекршај из става 1. овог члана   казниће 

се новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара и 
одговорно лице у правном лицу.

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

За прекршај из става 1. овог члана  казниће 
се новчаном казном од 2500 до 25.000 динара 
физичко лице.

За прекршаје из става 1. тачке 7, 8, 9. и 10. 
овог члана казниће се физичко лице на лицу 
места, новчаном казном од 2.500 динара.

Новчану казну из претходног става наплаћује 
на лицу места комунални инспектор, односно 
комунални полицајац.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
Власници, односно држаоци животиња дужни 

су да држање животиња ускладе са одредбама ове 
одлуке у року од 6 (шест) месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 30.
ЈКП “Зеленило” дужно је да у року од 30 

(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке донесе и објави акт којим ће одредити 
зелене површине на које се пси могу пуштати 
на начин прописан у члану 6. ове одлуке и исте 
уредно обележи.

Члан31.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи о Одлука о држању домаћих животиња 
(“Службени лист општине Панчево” бр. 15/2000, 
4/2002 и 5/2004).

Члан 32.
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-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

357.

На основу чланова 34. и 97. став 1 тачка 
3. Закона о управљању отпадом („Службени 
гласник РС”бр. 36/09),чланова 20. и 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”бр. 
129/07), члана 16. Закона о комуналној полицији 
(„Службени гласник РС” број 51/09), члана 
35. Закона о прекршајима („Службени гласник 
РС”бр.101/05,116/2008 и 111/2009),чланова 39. и 
99.став 1.Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева”бр.8/08 и 4/09) Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 29. октобра 2010 
донела је:

О Д Л У К У
о одређивању локација за одлагање  

грађевинског отпада и отпада од рушења 
објеката на територији града Панчева

Члан 1.
Овом одлуком одређују се локације за 

одлагање грађевинског отпада и отпада од 
рушења (у даљем тексту: инертни грађевински 
отпад), локација за изградњу и рад постројења 
за складиштење, третман и одлагање инертног 
грађевинског отпада који обухвата армирани 
бетон и крупне комаде димензија преко 30 см, 
на територији града Панчева, као и транспорт и 
надзор.

Члан 2.
Под инертним грађевински отпадом, у смислу 

одредаба ове одлуке, подразумева се земља, шут, 
малтер, блокови, цигла, цреп, бетон и слично, који 
није опасан отпад.

Члан 3.
Врсте инертног грађевинског отпада : 

растресита земља, шут, малтер, блокови, цигла, 
цреп, неармирани бетон у комадима мањих 
димензија одлаже се на делу локације „Старе 
депоније” која се у природи налази у Панчеву, 
улица Димитрија Туцовића бр. 135-137 и то :

- на катастарској парцели број 285, уписана у 
Изводу из листа непокретности број 14671 К.О. 
Панчево - део 9, на којој је као носилац права 
својине на земљишту уписан град Панчево.
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Врсте инертног грађевинског отпада са 
стишљивим физичким својствима који се не мора 
уситњавати под механичким притиском (земља, 
малтер, издробљена опека) највише до 50 мЗ 
дневно који ће да служе за редовно одржавање 
депоније, одлаже се на локацији „Нове депоније” 
на доловачком путу на катастарској парцели број 
12709/2 уписаној у Изводу из листа непокретности 
15120 К.О. Панчево - део 5 на којој је као 
носилац права својине на земљишту уписан град 
Панчево.

Локација за изградњу и рад постројења за 
складиштење, третман и одлагање инертног 
грађевинског отпада који обухвата армирани 
бетон и крупне комаде димензија преко 30 см 
одредиће се планским документом.

До одређивања локације из претходног 
става, град Панчево може, уредити односе са 
заинтересованим лицем по чијем захтеву ће 
се дозволити изградња и рад постројења за 
складиштење, третман и одлагање у складу са 
наменом из постојећег планског документа, у 
складу са законом.

Члан 4.
Инертни грађевински отпад се, у зависности 

од његових карактеристика, транспортује до 
локација из члана 3. ове одлуке у затвореном 
возилу, контејнеру или на други одговарајући 
начин како би се спречило расипање или 
испадање отпада приликом транспорта, утовара 
или истовара.

У случају расипања или испадања инертног 
грађевиснког отпада приликом транспорта 
превозник отпада је одговоран за уклањање 
отпада и чишћење површине.

Члан 5.
Делатност сакупљања и транспорта инертног 

грађевинског отпада до локација за одлагање из 
члана 3. ове одлуке обављаће Јавно комунално 
предузеће „Хигијена” Панчево, (у даљем тексту: 
ЈКП „Хигијена”), као комерцијалну услугу по 
важећем акту предузећа којим су одређене цене, 
или друго правно лице, предузетник и физичко 
лице које испуњава услове у складу са законом.

Одлагање инертног грађевинског отпада 
обавља ЈКП „Хигијена”, као комерцијалну услугу 
по важећем акту предузећа којим су одређене 
цене.

Власник инертног грађевинског отпада сноси 
трошкове сакупљања, транспорта и одлагања 
отпада у складу са законом. Ове трошкове може 
да сноси и лице које ангажује ЈКП „Хигијена” за 
услуге превоза и управљања, као и лице које врши 
транспорт отпада, а која испуњавају законом 
прописане услове.

Члан 6.
Приликом рушења и реконструкције 

грађевинских објеката привредно друштво, 
односно друго правно лице или предузетник, који 
су уписани у одговарајући регистар за грађење 
објеката, односно извођење радова, може да врши 
разврставање инертног грађевинског отпада по 
врсти.

Лица из претходног става су дужна да по 
завршетку радова редовно врше уклањање 
инертног грађевинског отпада са површине јавне 
намене и да исту очисте.

Члан 7.
Пре отпочињања транспорта ЈКП “Хигијена” 

може на лицу места, у присуству власника, да 
утврди врсту отпада за транспотовање на одређену 
локацију из члана З.ове одлуке.

ЈКП „Хигијена” је у обавези да приликом 
пријема инертног грађевинског отпада на локацију 
за одлагање, проверава да ли врста отпада одговара 
прописаним условима за локације из ове одлуке.

Власник инертног грађевинског отпада 
односно лице које захтева одлагање инертног 
грађевинског отпада на одређену локацију из 
члана 3. ове одлуке, у обавези је да потпише 
изјаву, којом се обавезује да ће уколико врста 
отпада не одговара својствима из изјаве, преузети 
такав отпад у року од 24 часа, као и да је сагласан 
да сноси трошкове његовог уклањања уколико у 
предвиђеном року не преузме отпад.

Члан 8.
Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши организациона јединица Градске управе 
града Панчева надлежна за послове заштите 
животне средине.

Инспекцијски надзор над спровођењем 
одредаба одлуке врши организациона јединица 
Градске управе града Панчева надлежна за 
послове инспекције, у складу са законом, овом 
одлуком и другим актима града.

Надзор над одржавањем комуналног реда 
прописаним овом одлуком врши овлашћено 
луце организационе јединице Градске управе 
града Панчева надлежне за послове комуналне 
полиције у складу са законом, овом одлуком у 
другим актима града.

Члан 9.
Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице које 
транспортује инертни грађевински отпад, ако исти 
одложи супротно члану 3. Одлуке, а одговорно 
лице у правном лицу казниће се новчаном казном 
од 1.000,00 до 25.000,00 динара.

Новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 
динара казниће се предузетник који транспортује 
инертни грађевински отпад ако исти одложи 
супротно члану 3. Одлуке, а физичко лице за 
исти прекршај новчаном казном од 2.500,00 до 
25.000,00 динара.

 
Члан 10.

Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 
динара казниће се правно лице ако приликом 
транспорта дође до расипања или испадања 
инертног грађевинског отпада уколико га не 
уклони са површине и исту не очисти, а одговорно 
лице у правном лицу казниће се у износу од 
1.000,00 до 25.000,00 динара

Новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 
динара казниће се предузетник ако приликом 
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транспорта дође до расипања или испадања 
инертног грађевинског отпада уколико га не 
уклони са површине и исту не очисти, а физичко 
лице у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара.

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-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

358.

На основу члана 28. Закона о пољопривредном 
земљишту («Службени гласник Републике Срби-
је«, број: 62/2006, 65/2008-др.закон и 41/2009) и 
члана 20. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Србије”, број 129/2007) 
и члана 39. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева», број 8/2008 и 4/2009) 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29.10. .2010.године, донела је

ОДЛУКУ
о мерама заштите пољопривредног 

земљишта, пољских путева и канала од 
пољских штета и организовању пољочуварске 

службе на територији града Панчева

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
У циљу заштите пољопривредног земљишта 

и имања на територији града Панчева уређује се:
- заштита усева и засада на пољопривредном 

земљишту од пољске штете н номадске испаше,
- заштита пољопривредног земљишта, опреме 

и објеката на истом (система за наводњавање, 
противградне станице, грађевински објекти), 

- заштита пољских путева и канала за 
одводњавање и наводњавање од бацања 
комуналног и другог отпада,

- заштита пољопривредног земљишта, 
пољских путева и канала за одводњавање и 
наводњавање од неконтролисаног ширења корова, 
парложне траве и амброзије, 

- организација рада Пољочуварске службе,  
- накнада пољске штете, 
- надзор, казнене одредбе и
- друга питања од значаја за спровођење ове 

Одлуке.

Члан 2.
Предмет заштите, у смислу ове Одлуке су 

усеви и засади на пољопривредном земљишту, 
без обзира на облик својине, опрема и објекти на 
истом, пољопривредне механизације на истима, 
као и пољски путеви и канали за одводњавање и 
наводњавање.

Члан 3.
У овој Одлуци користе се значење појмова из 

Закона о пољопривредном земљишту («Службени 
гласник Републике Србије«, број: 62/2006, 
65/2008-др.закон и 41/2009).

Под пољопривредним земљиштем у смислу 
ове Одлуке сматрају се њиве, вртови, повртњаци, 
воћњаци, ливаде, пашњаци, трстици и мочваре, 
без обзира на облик својине на подручју града и 
земљиште које је одговарајућим планским актом 
намењено за пољопривредну производњу до 
привођења намени.

Под плодним земљиштем подразумева се 
способност земљишта да истовремено задовољи 
потребе биљака за водом, хранљивим материјама, 
ваздухом, топлотом, простором за коренов систем, 
као и повољним биохемијским режимом.

Под заштитом пољопривредног земљишта 
у смислу ове Одлуке које обухвата мере и 
активности које се предузимају у циљу трајног 
обезбеђења природних функција земљишта 
коришћења земљишта у складу са његовом 
наменом, очувања и унапређивања наменског 
коришћења земљишта.

Под уређењем пољопривредног земљишта 
подразумевају се мере којима се реализују 
просторно-плански документи (просторни 
и урбанистички планови и основе) кроз 
поступак комасације и мелиорације у циљу 
побољшања природних и еколошких услова на 
пољопривредном земљишту.

Под усевима у смислу ове Одлуке 
подразумевају се засејане пољопривредне 
културе намењене за људску и сточну исхрану и 
индустријску прераду.

Под засадима у смислу ове Одлуке 
подразумевају се воћњаци и виногради који се 
налазе ван граница грађевинског подручја града.

Под пољским путевима подразумевају се 
некатегорисани путеви који повезују парцеле 
пољопривредног земљишта изван граница 
грађевинског подручја града.

Под каналима за наводњавање и одводњавање 
подразумевају се канали који се граниче са 
парцелама и пољским путевима и служе за 
прилив, односно одлив воде, а у циљу унапређења 
пољопривредне производње.

Под опремом и објектима подразумевају 
се рибњаци, грађевински објекти у функцији 
пољопривредне производње, системи за 
наводњавање и одводњавање, бунари, црпне 
станице и противградне станице а налазе се на 
пољопривредном земљишту.

Под наводњавањем подразумева се изградња, 
коришћење и одржавање објеката и уређаја којима 
се благовремено и континуирано доводи вода 
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у пољопривредно земљиште у циљу добијања 
високих и стабилних приноса пољопривредних 
култура.

Под одводњавањем подразумева се изградња, 
коришћење и одржавање објеката и уређаја којима 
се врши одвођење сувишних површинских и 
подземних вода са пољопривредног земљишта и 
редовна примена одређених мера које омогућавају 
непрекидно ефикасан рад свих објеката и уређаја 
у одвођењу сувишних вода.

Под опасним и штетним материјама 
подразумевају се групе неорганских и органских 
једињења која обухватају токсичне, корозивне, 
запаљиве, самозапањиве и радиоактивне 
производе и отпад у чврстом, течном или 
гасовитом агрегатном стању и која имају опасне 
и штетне утицаје на земљиште.

Под Пољочуваром у смислу ове Одлуке 
подразумева се лице које има својство службеног 
лица који спроводи мере, врши непосредну 
заштиту пољопривредног земљишта, усева, 
засада, пољских путева, канала за наводњавање и 
одводњавање од пољске штете, опрему и објекте 
на пољопривредном земљишту.

II МЕРЕ ЗАШТИТЕ УСЕВА И ЗАСАДА, 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ 
ПУТЕВА И КАНАЛА

Члан 4.
У циљу заштите усева и засада пољопривре-

дног земљишта, опреме и објеката на истом, 
пољских путева и канала од пољске штете, 
забрањено је:

1. Присвајати, кидати, чупати и брати туђе 
пољопривредне усеве и засаде;

2. Ломити, сећи, кидати, хемијским или 
биолошким путем, као и на други начин оштетити 
туђе усеве, засаде и остало дрвеће;

3. Палити остатке усева и засада на сопственом 
и туђем пољопривредном земљишту;

4. Прелазити трактором, запрежним колима и 
другим средствима преко туђег пољопривредног 
земљишта, усева и засада, уколико на овим 
пољопривредним површинама не постоји право 
службености;

5. Пуштати на испашу и терати стоку и 
живину преко туђих усева и засада;

6. Износити и бацати разне биљне остатке, 
хемијска средства, отпад, шут, амбалажу, лешеве 
животиња и друто смеће на сопственом и туђем 
пољопривредном земљишту, пољским путевима, 
каналима за одводњавање и наводњавање као и у 
бунаре и рибњаке;

7. Испуштати фекалије и осочни отпад на 
туђе пољопривредно земљиште као и у канале за 
наводњавање и одводњавање, бунаре и рибњаке;

8. Вршити прикупљање остатака пољопри-
вредних плодова без писмене сагласности 
власника имања;

9. Присвојити, кидати, ломити и вршити 
оштећења на било који други начин у 
рибњацима, грађевинским објектима у функцији 
пољопривредне производње, системима за 
наводњавање и одводњавање, бунарима, црпним 
станицама и противградним станицама које се 
налазе на пољопривредном земљишту;

10. Прогонити стоку пољским путевима 
и путевима који воде поред пољопривредних 
имања;

11. Преоравати, сужавати, прекопавати, 
засипати и затрпавати пољске путеве, пашњаке, 
утрине, стазе, насипе, јарке или канале у пољу;

12. Прелазити тешком механизацијом у време 
кишног периода и повећаног воденог талога у 
атару пољским путевима;

13. Кварити пољске путеве неблаговременим 
искључивањем елемената пољопривредних 
машина.

Усеви уживају физичко обезбеђење и заштиту 
у свим фазама вегетације и скинути род док се 
налази на пољопривредном земљишту, као и 
средства за пољопривредну производњу.

 
Члан 5.

Власници, односно закупци пољопривредног 
земљишта могу напасати властиту стоку на 
својим имањима, под условом да обезбеде превоз 
стоке од објекта до њиве и назад, и да за све време 
испаше обезбеде чување стоке тако да се обезбеди 
заштита усева и засада на суседним парцелама.

Члан 6.
Власници, односно закупци обрадивог 

пољопривредног земљишта (државна, задружна, 
деоничарска и мешовита привредна друштва) 
дужни су да земљиште редовно обрађују, као и 
да врше систематско уклањање парложне траве и 
амброзије на истом.

Члан 7.
Ради очувања како величине тако и стања 

проходности путева забрањено је одоравање 
површине пута као и на било који начин 
спречавање проходности путева.

Сваки грађанин има једнако право коришћења 
и обавезу очувања пољских путева. 

Пољске путеве одржавају власници, односно 
закупци пољопривредног земљишта.

Члан 8.
У циљу враћања оштећених и одораних 

пољских путева и затрпаних канала у првобитно 
стање, на иницијативу пољочувара, власника, 
односно закупца пољопривредног земљишта 
или представника Месне заједнице, руководилац 
Пољочуварске службе може да нареди поновни 
премер пољског пута или поправку оштећеног 
пута, односно отрпавање канала.

Сви трошкови премера и уређења пута, као о 
отрпавање канала падају на терет починиоца.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПОЉОЧУВАР-
СКЕ СЛУЖБЕ

Члан 9.
Ради обезбеђења организоване заштите у 

смислу ове Одлуке, на територији града Панчева 
организује се Пољочуварска служба.

Послови Пољочуварске службе су:
- да путем пољочувара врши непосредну 

заштиту усева и засада на пољопривредном 
земљишту од пољске штете и заштиту пољских 
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путева и канала;
-   да путем пољочувара поља спречи спаљи-

вање органских остатака после жетве усева на 
пољопривредном земљишту;

- да  путем   пољочувара  поља  спречи   испа-
шу  стоке   на  обрадивом пољопривредном земљи-
шту;

- да за сваку недозвољену радњу којом је 
причињена пољска штета утврди ближе обележје 
радње, прикупи податке о пољопривредном 
земљишту, атарском путу или каналу на којем 
је штета учињена и његовом власнику, односно 
закупцу, прикупи податке о извршиоцу и 
сведоцима уколико их има и о свему томе сачини 
записник;

- да о причињеној штети благовремено оба-
вести пољопривредног инспектора и власника, 
односно закупца пољопривредног земљишта коме 
је штета причињена;

- да заприми захтев оштећеног лица за про-
цену пољске штете и поступа по истом на начин 
уређен овом Одлуком;

- да врши административне и техничке 
послове за потребе Комисије за процену пољске 
штете.

Члан 10.
За вршење послова Пољочуварске службе 

град Панчево ће ангажовати предузеће, преду-
зетника или друго правно лице које буде изабрано 
у поступку јавне набавке.Предузеће, предузетник 
или правно лице које је изабрано за вршење 
послова Пољочуварске службе дужно је да за 
обављање послова пољочувара ангажује лица 
која имају стално пребивалиште на територији 
града Панчева. 

Однос између града и предузећа, предузетника 
или другог правног лица које је изабрано за 
вршење послова Пољочуварске службе регулисаће 
се уговором. 

Организацију рада и руковођење радом 
Пољочуварске службе врши руководилац 
Пољочуварске службе-лице одређено од стране 
предузећа, предузетника или другог правног лица 
које је изабрано за вршење послова Пољочуварске 
службе.

Члан 11.
Средства за рад Пољочуварске службе 

обезбедиће се у буцету града Панчева у складу 
са Годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта и из 
других извора прихода.

Члан 12.
Пољочувар има службену легитимацију у 

којој је поред личних података назначено његово 
својство, као и подручје на којем врши дужност 
пољочувара. 

За време обављања послова пољочувар поља 
мора носити службену униформу и јасно видљиву 
ознаку о свом својству.

Ознака на одећи садржи назив предузећа, 
предузетника или другог правног лица и број 
службене легитимације.

Члан 13.
У обављању послова заштите пољочувар има 

права и дужности да:
1.  Редовно обилази пољопривредно земљи-

ште, пољске путеве и канале за наводњавање и 
одводњавање на подручју на којем врши дужност 
пољочувара;

2. Спречава све радње којима се наноси 
пољска штета на пољопривредним усевима и 
засадима, на пољопривредном земљишту и на 
пољским путевима и каналима;

3. Спречава наношење штете механизацији 
на пољопривредним имањима;

4. Проналази починиоце пољске штете;
5. Утврђује идентитет власника односно за-

купца пољопривредног земљишта којем је нанета 
штета;

6. Од лица затечених у радњи извршења 
прекршаја одузима све присвојене плодове и 
предмете, и уз потврду их предаје оштећеном 
власнику односно закупцу пољопривредног 
земљишта, а у случају да је исти непознат, одузете 
плодове и предмете, предаје одговорном лицу у 
Месној заједници;

7. Упозори власника односно закупца пољо-
привредног земљишта и канала за наводњавање 
и одводњавање да изврши уклањање корова , 
парложне траве и амброзије;

8. Стоку откривену у штети, без чувара или 
чији је власник непознат, спроведе и преда на 
место чувања;

9. Поднесе потребну документацију руко-
водиоцу Пољочуварске службе о учињеној 
штети ради покретања прекршајног и кривичног 
поступка;

10. Обавести надлежно комунално предузеће 
да изврши уклањање лешева животиња;

11. Врши и друге послове које наложи 
руководилац службе.

Члан 14.
Пољочувар је дужан да приликом откривања 

пољске штете сачини записник који садржи: 
време и место на коме је штета причињена, опис 
причињене штете, идентитет лица затеченог у 
радњи извршења штете (име, презиме, адреса и 
ЈМБГ) и његову изјаву, изјаве сведока (уколико 
их има), изјаву оштећеног лица-власника односно 
закупца уколико је познат.

Пољочувар је дужан да приликом откривања 
пољске штете фотографише пољопривредно 
земљиште на којем је штета учињена и остало 
што је битно за утврђивање обележја радње, као и 
да сачува пронађене предмете са лица места. 

Записник са доказима (фотографије, 
пронађени предмети), пољочувар је дужан да 
достави руководиоцу Пољочуварске службе 
у року од три дана од дана откривања пољске 
штете.

Члан 15.
Уколико власник односно закупац пољо-

привредног земљишта утврди да му је штета 
причињена а пољочувар то није уочио, исти 
ће штету пријавити Пољочуварској служби 
најкасније у року од три дана од дана сазнања за 
причињену штету.  
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Приликом пријаве штете власник, односно 
закупац пољопривредног земљишта, којем је 
штета причињена, дужан је у писаној форми дати 
све податке који се односе на пољопривредно 
земљиште, време и радњу којом је штета 
причињена и друге чињенице и околности које 
могу бити од значаја за утврђивање висине 
почињење штете и починиоца.

 
Члан 16.

Пољочувар је овлашћен да за свако лице 
затечено у чињењу пољске штете или номадске 
испаше, које није у стању да идентификује или 
ако лице одбија сарадњу са пољочуварем, затражи 
помоћ Полицијске управе након чега ће уз помоћ 
овлашћених лица извршити идентификацију на 
лицу места.

Члан 17.
Руководилац Пољочуварске службе на основу 

примљеног записника са доказима о недозвољеној 
радњи којом је причињена штета, дужан је да 
одмах а најкасније у року од седам дана обавести 
и достави примерак записника власнику односно 
закупцу пољопривредног земљишта коме је штета 
причињена. 

Руководилац Пољочуварске службе дужан је 
да примерак записника са доказом о недозвољеној 
радњи којом је причињена штета достави 
Републичком пољопривредном инспектору, 
ради предузимања мера у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту.

Члан 18.
Месне заједнице на територији града Панчева 

су дужне да обезбеде одговарајући простор за 
чување и смештај одузетих предмета и плодова 
до предаје власнику односно држаоцу а најдуже 
48 часова од тренутка предаје на чување. 

Запослени у Месној заједници су дужни да 
помогну и олакшају рад Пољочуварске службе 
на њиховој територији пружањем релевантних 
информација везаних за конкретне случајеве 
наношења штете, идентификације власника усева 
или починиоца, прихватањем напуштене стоке, 
чувања и предаје исте и слично.

 Месна заједница је у обавези, да у складу са 
овом Одлуком, одреди лице које ће бити задужено 
да координира рад са руководиоцем Пољочуварске 
службе.

Члан 19.
Уколико пољочувар затекне стоку у пољској 

штети, без чувара или чији је власник непознат, 
исту спроводи и предаје на одређено место за 
чување које је одредила Месна заједница.

Пољочувар је дужан да, у сарадњи са Месном 
заједницом на чијем подручју је затечена стока 
у пољској штети, организује превоз и смештај 
стоке, о чему саставља извештај и исти доставља 
руководиоцу Пољочуварске службе и Месној 
заједници.

На основу извештаја из предходног става, по 
истеку 48 часова и уколико се власник односно 
држалац се не јави пољочуварској служби,а ако се 
власник, односно држалац јави у одређеном року 

и докаже да је стока његова, стока му се предаје, 
након измирења трошкова превоза, исхране и 
чувања.

Члан 20.
Када се власник односно држалац стоке 

не јави у року или одбије да преузме стоку 
под условима из члана 19. став 3. ове Одлуке, 
Пољочуварска служба ће спровести поступак 
путем јавног надметања у року од 7 (седам) 
дана од дана обавештавања, а добијена новчана 
средства по одбијању трошкова превоза и чувања, 
положити у депозит.

Ако се власник односно држалац стоке не јави 
у року од 6 (шест) месеци или не покрене судски 
спор, депонована средства ће се искористити за 
изградњу, доградњу, адаптацију и одржавање 
објеката за смештај стоке.

IV ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОЉСКЕ 
ШТЕТЕ

Члан 21.
На захтев оштећеног лица врши се процена 

пољске штете.
Захтев за процену пољске штете подноси 

се Пољочуварској служби, а руководилац 
Пољочуварске службе прослећује Комисији 
за процену пољске штете (у даљем тексту: 
Комисија).

Комисија се састоји од четири члана 
различитог профила пољопривредне струке 
(ратарства и повртарства, сточарства, заштите 
биља, воћарства и виноградарства и слично) и 
једног променљивог члана, представника Савета 
Месне заједнице на чијем је подручју причињена 
штета, који ће учествовати у раду Комисије према 
месној надлежности.

Чланове Комисије именује Градско веће града 
Панчева на период од четири године.

Актом о именовању чланова Комисије 
одрећује се висина накнаде за њен рад.

Члан 22.
Комисија је дужна да у складу са поднетим 

захтевом за процену пољске штете изађе на место 
настанка штете и о томе сачини записник.

Власник односно закупац пољопривредног 
земљишта којем је штета причињена дужан је 
да присуствује раду Комисије, као и лице које је 
одговорно за учињену штету.

Записник о процени штете садржи: време, 
место и начин извршења радње, затим стручну 
процену настале штете исказану вредносно или 
количински. 

Записник садржи и доказе о начину вршења 
процене штете (фотографије, прорачуне и 
слично).

Комисија доставља записник о процени 
пољске штете руководиоцу Пољочуварске службе, 
а руководилац Пољочуварске службе оштећеном 
лицу и надлежним органима у сарадњи са 
Републичким пољопривредним инспектором.
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Члан 23.
Руководилац Пољочуварске службе има 

следећу обавезу:
- распоређује пољочуваре у складу са 

потребема и плановима заједничких акција на 
територији града;

- да планира и спроводи контролне акције 
рада пољочувара на територији града;

- да на основу записника Комисије о причи-
њеној штети покрене прекршајни поступак;

- да обавести Републичког пољопривредног 
инспектора о предузимању мера из оквира своје 
надлежности;

- да поднесе потребну документацију 
станици Полицијске управе ради покретања 
кривичног поступка у сарадњи са Републичким 
пољопривредним инспектором;

- да о предузетим радњама писмено обавести 
Секретаријат за привреду и економски развој 
Градске управе града Панчева;

- да врши и друге послове неопходне за 
функционисање службе у складу са уговором

Члан 24.
Власници односно корисници пољо-

привредног земљишта могу само судским путем 
остварити право на накнаду штете.

За накнаду пољске штете и штете учињене 
номадском испашом одговара лично учинилац 
прекршаја, у складу са Законом о облигационим 
односима. 

Изузетно, ако се накнада штете не може 
наплатити од учиниоца прекршаја за накнаду 
штете одговарају:

1. Родитељи, стараоци са своју малолетну 
децу, односно штићенике који су учинили 
прекршај.

2. Власници стоке и други послодавци 
(физичка и правна лица), за своје раднике када 
ови вршећи послове по налогу или за рачун својих 
послодаваца учине пољску штету.

Члан 25.
Ако два или више лица учине заједнички 

прекршај за накнаду штете одговарају 
солидарно.

V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26.
Новчаном казном од 5.000,00 динара до 

50.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако учини неку од радњи из чланова 4. и 
7.став 1 .ове Одлуке.

Новчаном казном за прекршај казниће се и 
правно лице као и одговорно лице у правном лицу 
ако учине неку од радњи из чланова 4.и 7.став 1. 
ове Одлуке:

- правно лице новчаном казном од 10.000,00 
динара до 100.000,00 динара, 

- одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 динара.

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Предузеће, предузетник или правно лице коме 

буде поверено вршење послова Пољочуварске 
службе у обавези је да два пута годишње доставља 
извештај о с вом раду Градском већу града Панчева 
и Секретаријату за привреду и економски развој 
Градске управе града Панчева.

 
Члан 28.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о заштити пољопривредног 
земљишта,усева и засада од пољских штета и 
организовању пољочуварске службе („Службени 
лист општине Панчево”, број: 7/1995, 6/1996 ,и „ 
Службени лист града Панчева” број:22/2009).

Члан 29.
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-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 144. и 145. става 2. Закона о 
енергетици („Службени гласник РС” број 84/04), 
чланова 8. и 13. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС” бр. 16/97 и 42/98), 
члана 18. и 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/07), 
члана 42. Закона о облигационим односима („ 
Службеним лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85,45/89-
Одлука УСЈ и 57/89 и („Службени лист СРЈ” бр. 
31/93 и „Службени лист СЦГ” бр.1/2003-уставна 
повеља) и члана 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 29. октобра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о условима и начину 

снабдевања топлотном енергијом купаца на 
подручју града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину снабдевања 

топлотном енергијом купаца на подручју града 
Панчева („Службени лист града Панчева”број 
15/2010.године) у члану 25. додају се ставови 6. 
и 7.који гласе:
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„Да би се стекли услови за поделу трошкова 
према појединачном уделу утрошених kWh сваког 
купца у односу на укупно измерене утрошене 
kWh на мерном уређају, или према делитељима 
топлотне енергије, неопходно је извршити угра-
дњу одговарајуће опреме.За уградњу опреме и 
стицања услова за расподелу трошкова, неопходно 
је да одлуку донесе више од 50% власника грејане 
површине на заједничком предајном месту.

Купцима са заједничког предајног места из 
претходног става, који се нису определили за 
уградњу опреме, приликом обрачуна утрошене 
топлотне енергије, примењиваће се коефицијент 
1,5 на просечну потрошњу (kWh/м2) измерену на 
заједничком мерном месту.”

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-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 87. Закона о заштити животне 
средине (“Сл.гласник РС” бр. 135/2004 и 36/2009), 
32. и чл. 66. Закона о локалној самоуправи (“Сл. 
гласник РС” бр. 129/2007), чланова 2. и 3. Уредбе о 
критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту 
и унапређивање животне средине и највишег 
износа накнаде („Сл. гласник РС” бр. 111/2009), 
члана 2. Уредбе о одређивању активности чије 
обављање утиче на животну средину („Сл. 
гласник РС” бр. 109/2009 и 8/2010) и члана 39. и 
99. став 1. Статута града Панчева (“Сл.лист града 
Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29.10. 2010. године 
донела је

О Д Л У К У
о изменама одлуке о посебној накнади за 

заштиту и унапређивање животне средине

Члан 1.
У Прилогу 1. Одлуке о посебној накнади за 

заштиту и унапређивање животне средине („Сл. 
лист града Панчева” бр. 6/2010, 8/2010-исправка 
и 15/2010), „Листа активности које се обављају на 
територији града Панчева дефинисане Уредбом о 
одређивању активности чије обављање утиче на 
животну средину („Сл. гласник РС” бр. 109/2009 
и 8/2010)”, у тачки I. „Пројекти за које је обавезна 

процена утицаја на животну средину”, брише се 
подтачка 2.

У истој тачки, подтачка 3. постаје подтачка 2.
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-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 52. ст. 2. Закона о изменама и 
допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији (“Службени гласник РС”, 
бр. 53/2010), члана 60. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 
62/06) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева”бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
дана29 .октобра 2010. године, донела је

О Д Л У К У 
о отпису камате на доспеле обавезе по основу 

одређених изворних јавних прихода града 
Панчева

Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови, обим и 

поступак отписа обрачунате а неплаћене камате 
на обавезе које су доспеле за плаћање до 31. де-
цембра 2009. године, (у даљем тексту: камата) по 
основу изворних јавних прихода града Панчева и 
то:

1. пореза на имовину ( осим на земљиште, 
акције и уделе ) правних лица ;

2. пореза на имовину ( осим на земљиште, 
акције и уделе) физичких лица;

3. локалне комуналне таксе и
4. накнаде за коришћење грађевинског земљи-

шта.

Члан 2.
Право на отпис камате на обавезе по основу 

изворних јавних прихода из члана 1. ове одлуке 
(у даљем тексту: обавезе) оставарује се на основу 
захтева обвезника, односно лица одговорног за 
испуњење обавезе обвезника (у даљем тексту : 
подносилац захтева), који се подноси по испуњењу 
услова прописаних овим чланом, најкасније до 
31.12.2010. године.

Уз захтев се подноси документација из које 
произилази да су испуњени прописани услови за 
отпис камате (доказ о уплати по основу обавеза на 
прописаним уплатним рачунима изворних јавних 



       29. октобар 2010 . године           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                Број   21  --   Страна   43   

прихода).
Захтев се подноси за сваку врсту обавеза из 

члана 1. ове одлуке, Секретаријату за утврћивање, 
контролу и наплату изворних прихода градске 
управе града Панчева .

Отпис камате обрачунате, а неплаћене до 
31.12.2009. године у складу са овом одлуком, врши 
се подносиоцу захтева - резиденту Републике 
Србије, који је:

1) на прописане уплатне рачуне локалних 
јавних прихода уплатио главни дуг по основу 
обавеза из члана 1. ове одлуке за које подноси 
захтев за отпис камате и споредна пореска давања 
по основу тих обавеза осим камате, доспелих за 
плаћање до 31. децембра 2009. године;

2) на прописане уплатне рачуне локадних 
јавних прихода уплатио главни дуг по основу 
обавеза из члана 1. ове одлуке за које подноси 
захтев за отпис камате и споредна пореска давања 
по основу тих обавеза, доспелих за плаћање од 
1. јануара 2010. године до 31. децембра 2010. 
године (обавезе за 2010. годину са припадајућом 
каматом).

 
Члан 3.

Подносиоцу захтева који је испунио услове из 
члана 2. ове одлуке отписаће се камата по основу 
обавезе коју је уплатио, и то :

I) 100% камате. ако је уплату у складу са 
чланом 2. став 4. ове одлуке извршио најкасније 
до 31. децембра 2010. године;

Члан 4.
Право на отпис камате утврђује се решењем 

надлежног пореског органа, у складу са законом.
Секретаријат за утврђивање, контролу и 

наплату изворних прихода води еведенцију о 
оставривању права у складу са овом одлуком и 
стара се о спровођењу ове одлуке.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу   наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева” и примењује се до 31. децембра 2010.
године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:   II-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 52. Закона о планирању 
и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09 
и 81/09 - 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 («Сп.лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), 

Скупштина града Панчева на седници одржаној 
дана 29.10.    2010.године, донела је

О Д Л У К У 
о образовању Комисије за планове

Члан 1.
Овом одлуком образује се Комисија за 

планове,(у даљем тексту: Комисија), утврђује се 
број чланова, начин рада, састав и друга питања 
од значаја за рад Комисије.

Члан 2.
Комисију чине председник, заменик 

председника и седам чланова који се именују из 
реда стручњака за област просторног планирања 
и урбанизма и других области које су од значаја за 
обављање стручних послова у области планирања, 
уређења простора и изградње, са одговарајућом 
лиценцом.

Председника, заменика председника и 
четири члана Комисије именује Скупштина града 
Панчева, на предлог Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе.

Три члана Комисије именује Скупштина града 
Панчева на предлог Покрајинског секретаријата 
за урбанизам, архитектуру и градитељство у 
Новом Саду.

Мандат Комисије траје четири године, с тим 
да исто лице не може бити именовано више од два 
пута.

Члан 3.
Комисија се образује ради обављања 

стручних послова у поступку израде и спровођења 
урбанистичких планова, као и давања стручног 
мишљења по захтеву надлежних органа Градске 
управе града Панчева.

Поред обавеза из претходног става, Комисија 
има задатак да у року утврђеном Законом о 
планирању и изградњи («Службени гласник 
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), учествује у 
усклађивању Просторног плана општине - града 
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 
19/09) и Генералног плана Панчева («Службени 
лист општине Панчево» бр. 14/08 и 16/08-
исправка) са одредбама овог закона.

Члан 4.
Комисија о свом раду сачињава извештај.
Комисија одлучује на седницама већином 

гласова од укупног броја чланова.
 

Члан 5.
Председнику Комисије припада месечна нето 

накнада у висини од 15% од плате председника 
Скупштине града Панчева, без пореза и доприноса 
и без додатака на плату за време проведено у 
радном односу (минули рад) и сваком члану 
Комисије припада месечна нето накнада у висини 
од 10% од плате председника Скупштине града 
Панчева, без пореза и доприноса и без додатка 
на плату за време проведено у радном односу 
(минули рад).

Заменик председника Комисије или члан 
Комисије, када мења председника Комисије у 
месецу за који се врши исплата, остварује право 
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на месечну накнаду у висини од 15% од плате 
председника Скупштине града Панчева, без 
пореза и доприноса и без додатка на плату за 
време проведено у радном односу (минули рад).

Накнада из ставова 1. и 2. овог члана 
обрачунава се и исплаћује према учешћу 
председника,заменика председника, односно 
чланова Комисије у раду Комисије, на основу 
евиденције за месец за који се врши исплата 
накнаде.

Ако је председник, заменик председника, 
односно члан Комисије одсуствовао макар и са 
једне седнице Комисије у току месеца за који се 
врши исплата накнаде, у случајевима службеног 
пута или боловања и другим оправданим 
случајевима, припада му једна половина накнаде 
из ставова 1. и 2. овог члана, под условом да 
изостанак оправда налогом за службени пут 
или потврдом лекара, најкасније до 2.(другог) у 
месецу за претходни месец.

За месец у коме се не одржи седница 
Комисије, председнику, заменику председника и 
члану Комисије припада једна половина накнаде 
из ставова 1. и 2. овог члана.

Председнику, заменику председника, односно 
члану Комисије не припада накнада из ставова 1. и 
2. овог члана уколико је неоправдано одсуствовао 
макар и са једне седнице Комисије у месецу за 
који се врши исплата.

Члановима Комисије који су ван територије 
града Панчева припада накнада за превоз 
приликом њиховог доласка на седнице Комисије 
у висини превозне карте.

Накнада из ставова 1, 2. и 7. исплаћује се на 
терет средстава буџета града Панчева.

Члан 6.
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за Комисију обавља 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа у сарадњи са 
Секретаријатом за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева.

Члан 7.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје 

да важи Одлука о образовању Комисије за планове 
(«Службени лист општине Панчево» бр. 9/03, 
11/05 и 17/07).

 
Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
примењиваће се почев од исплате за месец 
октобар 2010.године и објавиће се у «Службеном 
листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:   II-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 77. Закона о спорту 
(«Службени гласник РС» број 52/96) и чланова 39. 
и 99. став 1. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној дана 29. 
октобра 2010.године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допуни одлуке о условима и 
начину финансирања потреба у области 

спорта и физичке културе

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину финансирања 

потреба у области спорта и физичке културе 
(«Службени лист општине Панчево» број 12/2003, 
2/2005 и 16/2005 и „Службени лист града Панчева” 
број 12/2009), члан 2. мења се и гласи:

„ Послови из члана 1. ове одлуке су 
послови којима се обезбеђује задовољавање 
одређених потреба грађана у области спорта и 
физичке културе у Граду, и то према следећим 
приоритетима:

1. школски спорт
2. спортска рекреација грађана
3. такмичарски спорт
4. такмичарски спорт- I група
5. спорт особа са посебним потребама
6. спорт у насељеним местима
7. финансирање спортских стручњака (тре-

нера) и младих спортских талената
8. финансирање олимпијских нада “.

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„1. Школски спорт обухвата: организовање 

школских лигашких такмичења према плану 
министарстава надлежних за просвету и спорт, 
организовање лигашких такмичења ученика 
основних школа, а посебно петих и шестих 
разреда и ученика средњих школа, обука 
пливања ученика других разреда основне 
школе, организовање спортских такмичења 
нижих разреда основне школе, анимирање и 
организовање систематског вежбања и такмичења 
деце предшколског и школског узраста; праћење 
стања психофизичке способности деце и 
откривање и отклањање уочених деформитета; 
откривање посебних спортских надарености деце 
и њихово укључивање у све облике такмичарског 
спорта; формирање базе података; промотивне 
активности; анимирање васпитно-образовних 
установа у реализацији школског спорта.

2. Спортска рекреација грађана обухвата: 
стварање инфраструктурних услова; обезбеђивање 
стручног рада и надзора; подизање нивоа понуде; 
пропагандне и промотивне активности.

 3. Такмичарски спорт обухвата: обезбеђивање 
инфраструктурних и материјално-техничких 
услова; подизање нивоа стручности кадрова; 
спровођење поступка иницијалне и етапне 
селекције, усмеравање младих спортских талената, 
рад са младим спортистима; спровођење поступка 
тестирања спортиста, проширење квалитетне 
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спортске базе; подизање естетског и културног 
нивоа на манифестацијама такмичарског спорта 
- за 25 спортских организација.

4. Такмичарски спорт - I група: обухвата 
приоритете из тачке 3. овог члана - за три најбоље 
спортске организације у области колективних 
спортова и једну спортску организацију у области 
индивидуалних спортова.

5. Спорт особа са посебним потребама 
обухвата: стварање материјално-техничких 
услова; подстицање удруживања по основу 
интереса особа са посебним потребама; подизање 
нивоа стручности у планирању и спровођењу 
спортско-рекреативних активности; организовање 
систематског бављења спортско-рекреативним 
активностима.

6. Спорт у насељеним местима обухвата 
подршку програмима спортских и других 
организација који доприносе подизању нивоа 
живљења и осећања припадности локалној 
заједници.

7. Спортски стручњаци (тренери) су лица 
која имају најмање средње образовање у области 
спорта, односно физичке културе, а која су 
као такмичари или тренери освојила златну, 
сребрну или бронзану медаљу на олимпијским 
играма за Републику Србију, Србију и Црну 
Гору, односно Савезну Републику Југославију 
или Социјалистичку Федеративну Републику 
Југославију ( у даљем тексту: РС, СЦГ, СРЈ, или 
СФРЈ) или златну, сребрну или бронзану медаљу 
на аматерском светском или европском првенству 
за РС, СЦГ, СРЈ или СФРЈ.

Млади спортски таленти су лица која су 
као чланови репрезентације РС у категорији 
кадета, јуниора или сениора у текућој години 
учествовали на олимпијским играма, светском 
првентству, универзијади, европском првенству, 
медитеранским играма или балканском првенству 
или су освојили прво место у РС у кадетској, 
јуниорској или сениорској категорији.»

8. Финансирање Олимпијских нада обухвата 
финансирање лица, односно спортиста са листе 
кандидата за олимпијске игре Олимпијског 
комитета Републике Србије .”

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Корисници средстава из члана 4.ове одлуке 

су организације спорта, спортске организације, 
васпитно-образовне установе, удружења грађана 
и друга правна и физичка лица (у даљем тексту: 
корисници средстава).

Спортски стручњаци (тренери) из члана 
3. тачка 7. ове одлуке су корисници средстава 
ако имају пребивалиште на територији Града, 
односно да су у периоду од најмање пет година 
пре стицања својства корисника средстава имали 
пребивалиште на територији Града, и ако по 
било ком основу обављају послове у спортској 
организацији која је члан Спортског савеза Града 
(у даљем тексту: Спортски савез) или у Гранском 
савезу који је члан Спортског савеза или у 
Спортском савезу.

Лицима из става 2. овог члана, за време док 
обављају послове тренера у спортској организаци-
ји месечно се обезбеђују средства из буџета Града 

у висини просечне нето зараде у ванпривреди 
Републике Србије, према последњем објављеном 
податаку Републичког завода за статистику.

Млади спортски таленти из члана 3. тачка 
7. ове Одлуке су корисници средстава ако су 
регистровани у спортској организацији са 
територије Града и ако немају више од 21 годину.

Лицима из тачке 4. овог члана средства се 
обезбеђују из буџета Града, у виду једнократне 
новчане помоћи, а у складу са Одлуком о буџету 
Града.

Олимпијске наде из члана 3. тачка 8. ове одлуке 
су корисници средстава ако имају пребивалиште 
на територији Града, односно да су у периоду 
од најмање пет година пре стицања својства 
корисника средстава имали пребивалиште на 
територији Града.

О финансирању спортских стручњака 
(тренера) и младих спортских талената и 
олимпијских нада одлучује градоначелник Града, 
у складу са уловима прописаним овом одлуком, 
на предлог комисије коју образује градоначелник 
Града посебним актом.

Комисија из става 7. овог члана има председни-
ка и четири члана, од чега три представника Града 
и два представника Спортског савеза.

Актом из става 7. овог члана утврђује се 
надлежност и начин рада Комисије.”

Члан 4.
После члана 10. додаје се члан 10 а. који 

гласи:
„10 а.

Спортске организације којима су из буџета 
Града додељена средства у оквиру такмичарског 
спорта - I група, као и спортске организације које 
се у потпуности финансирају из буџета Града могу 
се финансирати само ако не наплаћују чланарину 
деци млађој од 14 година.

Спортске организације које се налазе у 
финансијској блокади не могу се финансирати из 
буџета Града.”.

Члан 5.
Члан 11. мења се и гласи:
„ Организацијама спорта, спортским орга-

низацијама, васпитно-образовним установама, 
удружењима грађана и другим правним и 
физичким лицима средства за финансирање 
њихових програма додељују се путем јавног 
конкурса, који расписује градоначелник Града, 
у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о 
буџету Града.”

 
Члан 6.

Члан 12. мења се и гласи:
„Јавни конкурс из члана I 1. ове одлуке 

објављује се уједном од недељних листова.
Јавни конкурс садржи приниципе на којима 

треба да се заснивају програми корисника 
средстава, критеријуме за њихово вредновање, 
као и друге елементе утврђене у члану 7. ове 
одлуке.”

Члан 7.
У члану 13. став 1. мења се и гласи:
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„Градоначелник Града врши избор програма 
у области спорта и физичке културе, на предлог 
Комисије из члана 5. став 7. ове одлуке.”

Члан 8.
У члану 15. став 1. мења се и гласи:
„Изузетно од рока и поступка утврђених 

у члану 11. ове одлуке програми организација 
спорта, спортских организација, васпитно-обра-
зовних установа, удружења грађана и других 
правних и физичких лица од посебног значаја за 
Град могу се подносити градоначелнику Града и 
по истеку рока из члана 11. ове одлуке.”

Члан 9.
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-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

364.

Скупштина града Панчева, на основу чланова 
27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 - 
исправка), Генералног плана Панчева («Сл. лист 
општине Панчево» бр. 14/08 и 16/08-исправка), 
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(«Сл.гласник РС» бр. 129/07) и чланова 39. и 
99. став 1. Статута града Панчева («Сл.лист 
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), уз прибављено 
Мишљење Комисије за планове бр.V-сл./2010 од 
20.07.2010.године, на седници одржаној дана 29. 
новембра 2010. године донела је

О Д Л У К У 
о изради плана детаљне регулације 

приступног пута за нову градску депонију 
града Панчева

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

приступног пута за нову градску депонију града 
Панчева (у даљем тексту: План).

Члан 2.
Циљ израде Плана је стварање планског 

основа за спровођење поступка експропријације за 
потребе изградње приступног пута за нову градску 
депонију града Панчева са свом припадајућом 
инфраструктуром.

Члан 3.
Приступни пут се одваја од општинског пута 

Панчево-Долово, на петом километру тог пута 
од одвајања од магистралног пута М-24 према 
Долову.

Граница Плана обухвата појас у ширини од 
20м од осовине приступног пута са леве и десне 
сгране целом његовом дужином, као и појас 
ширине ЗОм од осовине покалног пута Панчево-
Долово у дужини од 160м према Панчеву и 200м 
према Долову зд спајања приступног пута са 
локалним путем Панчево-Долово. Овом границом 
Плана обухваћен је приступни пут, као и локални 
пут Панчево-Долово у делу на којем може доћи до 
промена услед израде наведеног Плана детаљне 
регулације.

Дужина обухвата Плана износи око 2000м.

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 повр-

шина  и грађевинске линије са елементима за обе-
лежавање 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 урба-
нисгичког пројекта,

 - графички део,
-  као и друге елементе одређене Законом о 

планирању и изградњи («Спужбени гласник РС» 
бр. 72/09 и 81/09 - исправка), (у даљем тексту: 
Закон).

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.

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

дана доношења ове одлуке. 
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради Концепта Плана у складу са чланом 48. 
Закона.

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.
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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 
поспове 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 «Службен листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:   II-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

 
365.

На основу члана 9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на 
територији града Панчева (пречишћен текст) 
(„Службени лист града Панчева” број 4/10), 
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”број 129/07 ) и чланова 
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09). Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. 10. 2010. 
године. донела је

ОДЛУКУ
о постављању спомен плоче покојном Срђану 

Алексићу из Требиња

Члан 1.
Покојном Срђану Алексићу из Требиња 

поставља се спомен плоча у Панчеву, у пешачком 
прелазу између улице Петра Драпшина и сокачета, 
односно између зграде Градске управе града 
Панчева и суседних објеката, на згради Градске 
управе града Панчева.

Члан 2.
Средства за постављање спомен плоче из 

члана 1. ове одлуке обезбедиће се у буџету града 
Панчева за 2010. годину.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија 

за подизање споменика и одређивање назива 
улица и тргова Скупштине града Панчева.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у “Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:   II-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

 

366.

На основу чланова З9.и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 29.10. 2010.године, донела је

О Д Л У К А
о престанку важења одлуке о одрећивању 

делатности одржавања одређених спортско-
рекреативних објеката као комуналне 

делатности заједничке комуналне потрошње 
и о поверавању ове делатности друштвеном 
предузећу за извоћење завршних занатских 
радова при изградњи нових и одржавању 
постојећих спортских објеката и терена 

„Младост” Панчево

I
Престаје да важи Одлука о одређивању 

делатности одржавања одређених спортско-
рекреативних објеката као комуналне делатности 
заједничке комуналне потрошње и о поверавању 
ове делатности Друштвеном предузећу за извођење 
завршних занатских радова при изградњи нових и 
одржавању постојећих спортских објеката и терена 



„Младост” Панчево („Сл. лист општина Панчево, Ковин 
и Опово” бр. 2/90).

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:   II-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

367.

На основу члана 11. Одлуке о објављивању аката 
у Службеном листу града Панчева („Службени лист 
општине Панчево”, бр. 16/05 и „Службени лист града 
Панчева”, бр. 13/09 и 25/09) и члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике Србије», бр. 
129/07) и члана 39. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева», број 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, дана 29. 10.2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврћивању цене услуга «Службеног листа града 

Панчева» за 2010. годину

I
Утврђује се цена услуга “Службеног листа града 

Панчева” за 2010. годину и то:

Р.
бр

ој О П И С Јед. 
мере

И з н о с Напомена

1 2 3 4 5
1. П о ј е д и н а ч н и 

примерак листа
по једном табаку (4 
стране) без ПДВ-а табак 39,70

За  тексто-
ве који обу-
хватају 1/2 
или 1/4 ‘
стране цена 
сеизводи по 
1 страници

2. Аконтација го-
дишње претпла-
те (без ПДВ ) 11.195,40

3. Накнада за обја-
вљивање  аката,   
других   текстова   
и огласа јавних 
предузећа и ус-
танова,   као   и   дру-
гих корисника

1
страна
текста 1.290,30

4. Накнада    за    објав-
љивање малих огла 
са и других мањих 
текстова

1 куцан
ред 25,81

II
Саставни део овог решења је ценовник «Службеног 

листа града Панчева» за 2010. годину.

III
Ово решење ступа на снагу наредног   дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:   II-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

368.

На основу члана 66. став 1. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС», бр. 
129/2007) и чланова 39. став 1. тачка 21. и 99. 
став 1. Статута Града Панчева («Службени лист 
града Панчева«, бр. 8/2008 ), Скупштина Града 
Панчева, на седници одржаној дана   29.октобра 
2010.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени решења о образовању стручне 
Комисије за израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта

I
У Решењу Скупштине града Панчева,од 

28.09.2010.године,број II-04-06-35/2010 о образо-
вању стручне Комисије за израду годишњег 
програма заштите,уређења и коришћења пољо-
привредног земљишта (у даљем тексту : Комисија), ме-
ња се члан IV који сада гласи:

« Председнику, и сваком члану Комисије 
припада месечна надокнада у висини од 15% нето 
зараде председника Скупштине Града Панчева. 
Месечна надокнада ће се исплатити сразмерно 
учешћу председника, и сваког члана Комисије у 
раду, о чему ће председник Комисије сачинити 
извештај.»

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

примењиваће се почев од исплате за месец 
октобар 2010.године и објавиће се у «Службеном 
листу Града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:   II-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

369.

На основу члана 66. став 1. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС», бр. 
129/2007) и чланова 39. став 1. тачка 21. и 99. став 
1. Статута Града Панчева («Службени лист града 

     Страна    48 --  Број   21          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                      29. октобар 2010 . године



Панчева», бр. 8/2008 ), Скупштина Града Панчева, 
на седници одржаној дана   29. октобра 2010. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени решења о оснивању Комисије 
за спровоћење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 

својини

I
У Решењу Скупштине града Панчева, 

од 18.12.2008.године, број I- 01-06-98/2008 о 
оснивању Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, Решењу Скупштине града 
Панчева, од 25.02.2010.године, број II- 04-
06-16/2010 о разрешењу и именовању члана 
Комисије за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини и 
Решењу Скупштине града Панчева, од 25.05.2010.
године, број II- 04-06-26/2010 о разрешењу 
и именовању члана Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини (у даљем тексту : 
Комисија), мења се тачка IV која сада гласи:

« Сваком члану Комисије припада месечна 
надокнада у висини од 15% нето зараде председни-
ка Скупштине Града Панчева. Месечна надокнада 
ће се исплатити сразмерно учешћу сваког члана 
Комисије у раду, о чему ће председник Комисије 
сачинити извештај. За обављање појединих 
стручних послова за потребе Комисије, могу се 
ангажовати друга правна или физичка, домаћа 
или страна лица.»

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

примењиваће се почев од исплате за месец 
октобар 2010.године и објавиће се у «Службеном 
листу Града Панчева«.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:   II-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

370.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007), 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града (“Сл.
лист града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009) и члана 
12. став 2. Одлуке о заштити парка природе 
„Поњавица” („Сл. лист општине Панчево” бр. 
3/95, 5/95, 4/97, 8/99,7/2002 и „Сл. лист града 
Панчева” бр. 13/09), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној29.10. 2010. године донела 
је

3 А К Љ У Ч А К
о давању сагласности на Годишњи програм 
управљања за Парк природе „Поњавица”за 

2010. годину

I
Скупштина града Панчева даје сагласност на 

Годишњи програм управљања за Парк природе 
„Поњавица” за 2010. годину.

II
Друштвено водопривредно предузеће 

„Тамиш-Дунав” из Панчева је у обавези да достави 
Извештај о остваривању Годишњег програма 
управљања за Парк природе „Поњавица” за 2010. 
годину до 15. децембра 2010. године.

III
Годишњи програм управљања за Парк 

природе „Поњавица” за 2010. годину, финансираће 
се средствима планираним Годишњим програмом 
Фонда за заштиту животне средине за 2010. 
годину, у износу од 1.500.000,00 динара.

IV
Закључак објавити у Службеном листу града 

Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:   II-04-06-37/2010
Панчево,   29. октобар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

371.

На основу члана 44. Пословника Скупштине 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
број 11/08), Комисија за прописе Скупштине града 
Панчева на седници одржаној 27. октобра 2010. 
године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о 
трошковима техничког прегледа објекта.

Пречишћен текст Одлуке о о трошковима 
техничког прегледа објекта обухвата: Одлуку о 
трошковима техничког прегледа објекта (“Службени 
лист општине Панчево” бр. 15/03) и Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о трошковима 
техничког прегледа објекта(“Службени лист 
општине Панчево” бр.21 /04, 19/05, 27/05, 30/06 и 
19/07), и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
трошковима техничког прегледа објекта (“Службени 
лист града Панчева” бр.16 /08 и 26/09) у којима је 
утврђен дан њиховог ступања на снагу.

ОДЛУКА
о трошковима техничког прегледа објекта

(Пречишћен текст) 

Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин утврђивања 

трошкова и техничког прегледа објеката за које 
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одобрење за изградњу издаје Градска управа-
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-
комуналне послове и саобраћај.

Трошковима техничких прегледа објеката у 
смислу ове одлуке, сматрају се накнаде, награде и 
остали трошкови.

Овом одлуком прописује се и начин утврђивања 
трошкова техничког прегледа изведених радова 
на периодичном одржавању јавног пута, према 
техничкој документацији која се израђује у складу са 
Законом о јавним путевима, техничким прописима и 
стандардима.

Члан 2.
Висина трошкова техничког прегледа објекта 

одређује се на основу предрачунске вредности 
грађевинских радова (грађевинска вредност објекта) 
приказаних пројектном документацијом.

У вредност радова из става 1. не рачуна се 
вредност грађевинског земљишта, вредност објекта 
који се руши, изградња новог, вредност пројекта, 
елаборат и вредност припремних радова.

Грађевинска вредност из става 1. за објекат или 
део објекта, не може бити мања од :

- 29.160,00 по м2 за стамбени објекат;
- 19.440,00 по м2 за помоћни објекат уз 

стамбени;
- 38.880,00 по м2 за пословни простор и 

пословни објекат;
- 19.440,00 по м2 за производни објекат.
За реконструкцију објекта вредност из става 3. 

се умањује за 30%. 
Висина трошкова техничког прегледа изведених 

радова на јавном путу, износи 24.084,00 динара

Члан 3.
Висина трошкова техничког прегледа објекта на 

основицу износи:
- 17.257,00 динара за грађевинске објекте 

вредности до 1.176.000,00 динара
- 1,5% од грађевинске вредности објекта за 

објекте чија је грађевинска вредност од 1.176.000,00 
до 1.960.000,00 динара

- 0,5% +      1.960.000,00     % од грађевинске 
вредности објекта

(грађевинска вредност објекта из чл. 2.)
за објекте грађевинске вредности преко 

1.960.000,00 динара.

Члан 4.
Уколико је инвестициона вредност објекта 

утврђена као најнижа грађевинска вредност сходно 
члану 3. став 1. алинеја 1. ове одлуке, у том случају 
инвеститор на име трошкова техничког прегледа 
унутрашње инсталације објекта, плаћа износ у 
висини од 40% од најнижег утврђеног износа 
основице.

Од средстава остварених од техничког прегледа 
унутрашњих инсталација објекта Комисији за 
технички преглед објекта припада до 70% остварених 
средстава. Средства која припадају Комисији за 
један технички преглед представљају бруто износ за 
исплату појединачних накнада и награда члановима 
Комисије.

Члан 5.
Од средстава остварених од техничког прегледа 

објеката, Комисија за технички преглед објеката 
припада:

- до 50% остварених средстава
Средства из претходног става која припадају 

Комисији за један технички преглед представљају 
бруто износ за исплату појединачних накнада и 
награда члановима Комисије, која не може бити 
мања од 1.500,00 динара по члану (бруто).

Члан 6.
Када је инвеститор Град Панчево, Месна 

заједница, установа, јавно и јавно-комунално 
предузеће чији је оснивач град Панчево, уплаћује се 
накнада, награда и остали трошкови за рад Комисији 
за технички преглед објекта, у висини од 50% од 
обрачунатог износа, сходно члану 2. и 3. ове одлуке.

Члан 7.
Висина трошкова техничког прегледа утврђе-

на овом одлуком мења се једном годишње, и то 
у поступку утврђивања буџета града за наредну 
годину.

Изузетно, висина трошкова техничког пре-
гледа утврђена овом одлуком, може се изменити и 
у случају доношења, односно измене закона или 
другог прописа којим се утврђују изворни приходи 
јединице локалне самоуправе.

Члан 8.
Средства остварена од техничког прегледа 

објеката, као приход својом делатношћу оствари 
Градска управа града Панчева су приходи Буџета 
града Панчева.

Иневститор је дужан да трошкове техничког 
прегледа објеката уплати пре почетка рада Коми-
сије за технички преглед, објеката на рачун број 840-
742351843-94 „Приходи органа градске управе” са 
позивом на број одобрења модел 97 02-226 (сврха 
дознаке : технички преглед објекта).

Члан 9.
Технички преглед објеката врши Комисија за 

технички преглед објеката коју образује Градкса 
управа - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, са списка 
стручних лица који утврди Градско веће града 
Панчева, на предлог овог секретаријата.

Након извршеног техничког прегледа објеката, 
председник Комисије доставља Секретаријату из 
става 1. овог члана записник о техничком прегледу 
објеката на основу кога ће се донети употребна 
дозвола и решење о исплати накнаде и награде 
члановима Комисије.

Технички преглед изведених радова на 
јавном путу, врши Комсија за технички преглед 
изведених радова на јавном путу, коју образује 
Градска управа града Панчева - Секретаријат за 
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне 
послове и саобраћај, из редова запослених у овом 
секретаријату, коју чине председник, секретар и 
највише два члана.

Председнику, секретару и члановима Комисије 
припада накнада за рад у Комисији, чија се висина 
одређује решењем Секретаријата за урбанизам, 
грађевинске, стамбено-комуналне послове и 
саобраћај уз одобрење градоначелника града 
Панчева, чија се појединачна висина утврђује у 
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оквиру средстава уплаћених за вршење техничког 
прегледа.

 
Члан 10.

Технички преглед објекта, поред Комисије из 
члана 9. ове одлуке, може вршити и друго правно 
лице коме се повери вршење тих послова, у складу 
са позитивним законским прописима.

Члан 11.
Посебним актом Секретаријат за урбанизам, 

грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај 
уз одобрење градоначелника града Панчева, Секретар 
секретаријата утврђује појединачну средину накнаде 
сваком члану Комисије за технички преглед објекта, 
у складу са критеријумима, утврђеним овим актом, а 
у оквиру средстава предвиђених за ову намену.

Висина накнаде из претходног става утврђује 
се према обиму и сложености послова, уложеног 
труда и утрошеном времену, с тим да вредност бруто 
износа не буде већа од 30.000 динара. Председнику 
Комисије на име накнаде може припасти до 30% више 
од највећег износа обрачунатог за члана Комисије.

Члан 12.
Трошкови техничког прегледа објеката по 

захтевима за издавање употребне дозволе поднетим 
пре ступања на снагу ове одлуке, одредиће се по 
прописима који су важили до ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 13.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о трошковима трехничког прегледа 
објекта, објављена у „Службеном листу општине 
Панчево”. број 10/95.

Члан 14.
За захтеве на име техничког прегледа унутрашње 

инсталације објекта, који су поднети а нерешени 
до ступања на снагу ове одлуке, обрачун трошкова 
вршиће се по овој одлуци.

 
Члан 15.

Овај пречишћен текст Одлуке о трошковима 
техничког прeгледа објекта ће бити објављен у 
„Службеном листу града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
Број: II-04-06-1/2010-71
Панчево, 27. октобар 2010. године 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Милан Јованов, с.р.

372.

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 135/2004), 
члана 14. став 9. и члана 34. став 1. Одлуке о 

градској управи града Панчева-пречишћен текст 
(«Службени лист града Панчева бр. 19/10), а у 
складу са Закључком о одређивању надлежности 
за доношење Одлуке о изради стратешке процене, 
Скупштине града Панчево бр. I-01-06-52/2005 од 
20.07.2005.године, Секретаријат за урбанизам, 
грађевинске, стамбено-комуналне послове и 
саобраћај Градске управе града Панчева, дана 
28.10.2010.године, донео је

О Д Л У КУ
о неприступању изради стратешке процене 

утицаја плана детаљне регулације за део 
града «Градски стадион» у Панчеву

на животну средину

Члан 1.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне 

регулације за део града «Градски стадион» у 
Панчеву на животну средину , не израђује се.

Члан 2.
План детаљне регулације за део града 

«Градски стадион» у Панчеву (у даљем тек-
сту:План) требало би да обезбеди унапређење 
стања у простору, што подразумева дефинисање 
саобраћајне матрице унутар подручја и простора 
за нову градњу, планирање и опремање подручја 
свом потребном инфраструктуром као и стварање 
услова за развијање пратећих садржаја и сл.

Члан 3.
Основни разлог због којег није потребна 

израда стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину је тај да је за Генерални план 
Панчева («Службени лист општине Панчево» 
бр. 14/08 и 16/08-исправка) урађена Стратешка 
процена утицаја на животну средину, а 
Секретаријат за заштиту животне средине је дао 
сагласност на Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину («Сл. лист општине 
Панчево» бр. 14/08), као и то што је обухваћено 
подручје изграђено и планирано за изградњу 
стамбених објеката и објеката пословања које је 
компатибилно са становањем.

Планом обухваћени простор је подељен на два 
блока и то : блок у коме је у постојећем стању као и у 
Плану предвиђено становање као најзаступљенија 
намена и блок у коме су поред постојећих и 
планираних стамбених објеката присутне у већој 
мери него у суседном блоку за који се израђује 
План и друге ванстамбене намене: пословање 
са становањем, комплекс спортских површина 
и објеката спортског клуба «Динамо», комплекс 
објеката МУП-а као и комплекс и објекат основне 
школе «Ђура Јакшић». У стамбеној подзони у 
приземним деловима објеката препорука је да се 
граде пословни простори из области терцијалних 
и квартарних делатности који су компатибилни са 
становањем (трговина, угоститељство, услужно 
занатство итд.), односно који својим утицајем 
задовољавају критеријуме заштите животне 
средине.

 Члан 4.
Разматрајући следеће критеријуме за 

одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја Плана на животну средину, сходно члану 
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6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину(«Службени гласник Републике Србије» бр. 
135/2004):

- значај Плана за заштиту животне средине и 
одрживи развој; 

- основни проблеми заштите животне средине 
Плана

- могућност утицаја Плана на ваздух, воде, 
земљиште,микро,биљни и животињски свет, 
биодивезитет и станишта;

- утицај Плана на становништво и здравље 
житеља града Панчева и околних насеља ;

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

- констатовано је да реализацијом предложених 
решења неће доћи до значајнијих утицаја на животну 
средину. Од културних добара треба споменути 
комплекс старог дела Вајферт пиваре, који је 
тренутно у процесу стављања под заштиту. Ближе 
услове заштите и статус старог дела пиваре требало 
би да одреди надлежни Завод за заштиту споменика 
културе.

Заштита животне средине претпоставља 
потпуну комуналну опремљеност подручја Плана. 
На побољшање квалитета ваздуха и смањење 
нивоа буке могу да утичу активне мере у области 
регулације саобраћаја, нарочито моторизованог, 
и пасивне мере заштите, у смислу смањивања 
последица деловања загађења. Ове мере треба да 
буду део мера које Град спроводи, а од којих је, 
за предметно подручје, најзначајнија коришћење 
других, еколошки прихватљивих, врста горива у 
котларницама и индивидуалним домаћинствима, 
уместо чврстог горива, пре свега, угља.

По питању следећег критеријума:
-кумулативна и синергијска природа утицаја, 

обзиром да је преовлађујућа намена простора 
становање сматра се да је кумулативна и синергијска 
природа утицаја овог плана занемарљива.

Што се тиче следећих критеријума:
- прекогранична природа утицаја - сматра се да 

их неће бити;
- могућност утицаја на заштићена природна 

добра - не разматрају се, јер на подручју обухвата 
плана иста не егзистирају.

Члан 5.
Ово одлука чини саставни део Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације за део града «Градски 
стадион» у Панчеву и објављује се у „Службеном 
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Панчево, 28. октобар 2010. године

                                   С Е К Р Е Т А Р
Јасмина Панарин-Петровић дипл.инж.грађ.

373.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину («Службени гласник 
Републике Србије» бр. 135/04), члана 14. став 9. и 
члана 34. став 1. Одлуке о градској управи града 
Панчева-пречишћен текст («Службени лист града 
Панчево бр. 19/10), а у складу са Закључком о 
одређивању надлежности за доношење Одлуке 
о изради стратешке процене, Скупштине града 
Панчево бр. I-01-06-52/2005 од 20.07.2005.године, 
Секретаријат за заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске 
управе града Панчева, дана 29.октобра 2010. године, 
донео је

О Д Л У К У
о неприступању изради стратешке процене 
утицаја плана детаљне регулација насеља 

«Тесла» Панчево на животну средину

Члан 1.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне 

регулације насеља «Тесла» Панчево на животну 
средину,  не израђује се.

Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације 

насеља «Тесла» Панчево (У даљем тексту: План) 
је заокруживање саобраћајне матрице насеља, 
опремање насеља свом потребном инфраструктуром, 
дефинисање грађевинског фонда, т.ј. простора 
за евентуалну нову градњу, стварање услова за 
развијање пратећих садржаја становања (трговина, 
услуге, угоститељство и сл.) и дефинисање зелених 
површина дуж саобраћајница, као и унутар блокова.

Члан 3.
Основни разлог због којег није потребна израда 

стратешке процене утицаја Плана на животну 
средину је тај да је за Генерални план Панчева 
(«Службени лист општине Панчево» бр. 14/08 и 
16/08-исправка) урађена Стратешка процена утицаја 
на животну средину, а Секретаријат за заштиту 
животне средине је дао сагласност на Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(«Сл. лист општине Панчево» бр. 14/08), као и то 
што је насеље «Тесла» подељено на четири зоне:зону 
вишепородичног становања, зону породичног 
становања, зону централних садржаја, где се осим 
становања и пратећих садржаја дозвољава и развој 
заната и осталих услужних делатности примерених 
стамбеној зони, а у складу са условима заштите 
животне средине, и зону индустријског комплекса 
која се дефинише као простор где је могућа градња 
привредних/индустријских објеката који својим 
утицајем задовољавају критеријуме заштите животне 
средине и где се не дозвољава изградња погона који 
загађују животну средину.

Члан 4.
Разматрају се следећи критеријуми за 

одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја Плана на животну средину, сходно члану 
6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину («Службени гласник Републике Србије» бр. 
135/2004 ):
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-   значај Плана за заштиту животне средине 
и одрживи развој;

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

- утицај Плана на становништво и здравље 
житеља Панчева ; 

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

У вези наведених критеријума констатује се да 
су планска решења у свим областима интегрисана 
са заштитом животне средине и да реализацијом 
предложених решења неће доћи до значајнијих 
негативних утицаја на животну средину. 
Напротив, активности на гасификацији насеља 
и повећању броја корисника овог енергента, 
смањење конфликата између коришћења 
енергетских ресурса и заштите животне животне 
средине (насеља, становништво, земљиште итд.) 
и предузимање одговарајућих мера за санирање 
негативних последица, као приоритети развоја 
термоенергетике у насељу «Тесла» у Панчеву, 
имаће позитивне ефекте на стање животне 
средине. Један од почетних предуслова заштите 
животне средине је развијена комунална 
инфраструктура. Пошто се Планом предвиђа 
комплетно комунално опремање системом за 
одвођење атмосферских вода и гасном мрежом 
за индивидуална домаћинства, то ће такође имати 
позитивне ефекте на заштиту животне средине.

- могућности утицаја на заштићена природна 
добра - не разматрају се, јер на подручју обухвата 
плана иста не постоје.

- прекогранична природа утицаја - сматра се 
да их неће бити;

- кумулативна и синергијска природа утицаја 
- сматра се да ће бити занемарљива, обзиром да је 
преовађујућа намена простора у обухвату плана 
становање.

Члан 5.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације насеља «Тесла» 
Панчево («Сл. листу града Панчева» бр. 27/09).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Панчево, 29. октобар 2010. године

 
С Е К Р Е Т А Р

Јасмина Панарин-Петровић дипл.инж.грађ. 

374.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС” број 41/2009 и 53/10), 
члана 19 б. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 
11/08, 8/09, 23/09, 27/09 и 10/10), чланова 113, 
192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ” број 
33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” број 30/10), 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ТЕХНИЧКОЈ РЕГУЛАЦИЈИ 

САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ МАЈКЕ 
ЈУГОВИЋА У

ПАНЧЕВУ
Одређује се забрана заустављања и паркирања 

на левој страни улице у улици Мајке Југовића од 
улице Топлице Милана према слепом крају.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става 1. диспозитива овог решења,

- да постављену саобраћајну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 13.12. 2010. 
године.

Ово решење објавити у “Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-643/2010-3 
Панчево, 13. октобар 2010. године

Д И Р Е К Т О Р
Ранко Марчетић, с.р. 

 
 
375.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС” број 41/2009 и 53/10), 
члана 19 б. Одлуке о Градској управи града Пан-
чева („Службени лист града Панчева” бр. 11/08, 
8/09, 23/09, 27/09 и 10/10), чланова 113, 192. и 196. 
ЗУП-а („Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и 
„Службени гласник РС” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о заштити јавне саобраћајне површине - 

пешачке стазе испред стамбеног објеката у 
улици Стевана Шупљикца између бројева 149 

и 159  у Панчеву

Одређује се постављање комуналне заштитне 
опреме (стубића) на јавној саобраћајној површини 
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- пешачкој стази испред стамбеног објеката у 
улици Стевана Шупљикца између бројева 149 и 
159.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева”, Панчево да 
изврши техничку регулацију саобраћаја из става 
1. диспозитива овог решења, на основу техничке 
информације на коју ће сагласност дати ова 
Агенција.

Рок за извршење овогрешењаје 13.12.2010. 
године.

Ово решење објавити у “Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-643/2010-4 
Панчево, 13. октобар 2010. године

Д И Р Е К Т О Р
Ранко Марчетић, с.р. 

 
 
 
376.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС” број 41/2009 и 53/10), 
члана 19 б. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 
11/08, 8/09, 23/09, 27/09 и 10/10), чланова 113, 
192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ” број 
33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” број 30/10), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о техничкој регулацији саобраћаја у улици 

Змај Јовиној у Панчеву

Одређује се забрана заустављања и паркирања 
у улици у Змај Јовиној од улице Карађорђеве до 
Трга Краља Петра I.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става 1. диспозитива овог решења,

- да постављену саобраћајну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 13.12. 2010. 
године.

Ово решење објавити у “Службеном листу 
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-643/2010-5 
Панчево, 13. октобар 2010. године

Д И Р Е К Т О Р
Ранко Марчетић, с.р. 

 377.
 
Агенција за саобраћај Градске управе града 

Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник РС” број 41/09 и 53/10), члана 19 
б. Одлуке о Градској управи града Панчева („Сл. 
лист града Панчева” бр. 11/08, 8/09, 23/09, 27/09 
и 10/10), члана 113, 192. и 196. ЗУП-а („Сл. лист 
СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС” 
број 30/10), члана 10. Одлуке о јавном превозу 
путника на територији града Панчева („Сл. 
лист града Панчева” број 16/09, 22/09 и 27/09), 
доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

I Одређује се привремена примена летњег 
реда вожње на линијама јавног градског превоза 
путника на територији града Панчева број

• 2 Аеродром - Тесла - Ново Гробље
• 3 Фабрика авиона - Тесла - Ново Гробље
• 4 Центар - МЗ „Младост” - Минел
• 5 Минел - МЗ „Младост” - Тесла - Стрелиште 

- Рафинерија
• 5а МЗ „Младост” - Центар - Рафинерија
• 6 Центар - Стрелиште - Војловица
• 6а Тесла - Стрелиште - Рафинерија
• 12 Тесла - Центар - Рафинерија
• 14 Котеж 2 - Центар - Рафинерија.
II Летњи ред вожње из тачке I овог решења 

примењиваће се од 7. октобра 2010. године.
III Укидање летњег реда вожње из тачке I овог 

решења одредиће Агенција за саобраћај својим 
решењем. ,

IV Ово решење објавиће се у „Службеном 
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ V-17-344-497/2010-23
Панчево, 6. октобра 2010. године 

Д И Р Е К Т О Р
Ранко Марчетић, с.р. 
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Ц Е Н О В Н И К
“Службеног листа града Пнчева”

за 2010. годину

1 2 3 4 5
1. Појединачни примерак листа

по једном табаку (4 стране) без 
ПДВ-а табак 39,70

2. Аконтација годишње претплате 
(без ПДВ ) 11.195,40

3. Накнада за објављивање  аката,   
других   текстова   и огласа јавних 
предузећа и установа,   као   и   дру-
гих корисника

1
страна
текста 1.290,30

За  текстове који 
обухватају 1/2 или 1/4 
стране цена сеизводи 
по 1 страници

4. Накнада    за    објав-љивањемалих 
огласа и других мањих текстова

1 куцан
ред 25,81
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