
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  25   ГОДИНА III           ПАНЧЕВО,   29. ДЕЦЕМБАР  2010. Аконтација претплате 11.195,40

   Цена овог примерка      715,00

       461.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09 и 
73/10),  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. децембра  2010. године,  донела  је

ОДЛУКУ   O
БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2011. ГОДИНУ

I.  ОПШТИ  ДЕО

Члан 1.
Примања и издаци буџета града  Панчева за 2011. 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  3.395.942.131
ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 7 3.390.942.131
1.Порески приходи 71 2.153.019.978
   1.1. Порез на доходак, добит   
          и капиталне  добитке 711 1.226.829.236
    1.2. Порез на имовину 713 351.258.770
    1.3. Порез на добра и услуге 714 505.096.740
    1.4. Остали порески приходи 716 69.835.232
2.Непорески приходи, од чега: 74 718.818.226
    - наплаћене  камате 7411 46.640.262
    - закуп непроизводне имовине 7415 400.234.823
   - продаја добара и услуга 742 239.315.082
   - новчане казне 743 14.175.580
  - добровољни трансфери од правних лица 744 0
   - мешовити и неодређени приходи 745 18.452.479
    меморандумске ставке 771  
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3. Примања од  продаје нефинансијске 
имовине

8 5.000.000

4.Донације 732 27.783.745
5. Трансфери 733 491.320.182
II   ИЗДАЦИ  3.296.122.017
ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 4 3.001.653.835
1. Расходи за запослене 41 824.293.359
2. Коришћење роба и услуга 42 900.919.992
3.Отплата камата  и трошкова кредита 44 48.002.015
4. Субвенције 45 589.080.737
5.Остале текуће дотације   
6. Накнаде из буџета 47 166.972.345
7. Остали расходи 48+49 113.149.406
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641+465 295.689.754
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 294.468.182
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 63.546.227
   
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ   
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ   
ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ   
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ   
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ( IV-V) 92-62 0
   
III  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ( БУЏЕТСКИ 
ДЕФИЦИТ) (I-II)

(7+8)-(4+5) 99.820.114

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)   
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА   
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ   
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋ.КАМАТЕ) (7-7411+8)-(4-44+5) 101.181.867
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)  99.820.114
   
Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ   
ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО   
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   
   
 IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ   
ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈА   
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92  
   
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
ПОЗАЈМИЦА

  

И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62  
   
В.ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА   
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VII.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 136.173.318
1.Задуживање код домаћих кредитора 91 136.173.318
VIII ОТПЛАТА ДУГА 61 248.193.432
   
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ  -12.200.000
(III+VI+VII-VIII)  -12.200.000
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX)=-
III

 -99.820.114

Члан 2.
 Буџет града за 2011. годину састоји се од:

1. примања у износу од 3.395.942.131   динара;
2. издатака у износу од 3.296.122.017    динара;
3.   буџетског суфицита  у износу од 99.820.114   динара.

Буџетски суфицит у износу од 99.820.114  динара, примања од задуживања код кредитора у износу 
од 136.173.318 динара и део неутрошених средстава из претходне године у износу од 12.200.000 динара,  
користиће се за  повраћај кредита (отплату главнице) у износу од 248.193.432 динара.
 

Члан 3.
         
 На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од                        
2.000.000,00  динара.
 Коришћење средстава сталне буџетске резерве врши се у складу са чланом 70. Закона о 
буџетском систему.
 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник Града на 
предлог надлежних секретаријата.

Члан 4.

 На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 10.000.000,00 
динара.
Коришћење средстава текуће буџетске резерве врши се у складу са чланом 69. Закона о 
буџетском систему.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник Града на предлог 
надлежних секретаријата. 

II.  ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

Средства  буџета у износу од 3.544.315.449 динара и средства од прихода из изворних активности 
директних и индиректних корисника буџета у износу од   2.103.780.781   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 5.473.507 5.473.507

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 979.758 979.758
3 413 Превоз на посао и са посла (маркице) 107.701 107.701
4 414 Социјална давања запосленима 100.000 100.000

5 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 16.766 16.766
6 416 Комисије, награде, бонуси и остали расходи 6.882.529 6.882.529
7 416 Комисија за издавање у закуп пољопривредног земљишта 2.500.000 2.500.000
8 416 Награде за Дан града 300.000 300.000

9 417 Посланички додатак и накнаде волонтерима 18.561.395 18.561.395

10 421 Стални трошкови 149.153 149.153
11 422 Трошкови путовања 243.080 243.080
12 423 Услуге по уговору 222.282 222.282

13 423
Средства за спровођење одлука о сарадњи града Панчева

200.000 200.000

14 423

Услуге по Уговору о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу "Агенција за економски развој града Панчева" 
Панчево 5.000.000 5.000.000

15 481 Финансирање политичких странака 2.583.592 2.583.592
16 482 Обавезе за порез на додату вредност 502.850 502.850

17 482

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

18 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.200 150.200
    110

01 Приходи из буџета 44.022.813 44.022.813
   110: 44.022.813 44.022.813

  1 44.022.813 44.022.813

2    

110    

19 411 Плате и додаци запослених 20.070.603 20.070.603
20 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.592.638 3.592.638
21 413 Превоз на посао и са посла (маркице) 255.830 255.830
22 414 Социјална давања запосленима 174.374 174.374

23 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 100.000 100.000

24 416 Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи 16.525.468 16.525.468
25 417 Накнаде волонтерима 3.837.867 3.837.867
26 421 Стални трошкови 970.027 970.027
27 422 Трошкови путовања 1.000.381 1.000.381
28 423 Услуге по уговору 3.241.977 3.241.977
29 424 Специјализоване услуге-промотивне активности Града 6.847.448 6.847.448
30 426 Материјал 504.578 504.578

31 472

Део средстава за реализацију мера из Програма рада Савета 
за запошљавање града Панчева за 2010. годину и 2011. 
годину 9.920.000 9.920.000

32 499 Стална резерва 2.000.000 2.000.000
33 499 Текућа резерва 10.000.000 10.000.000

    110
01 Приходи из буџета 79.041.191 79.041.191

   110: 79.041.191 79.041.191

2.1
 "      - 

 2"
530  

34 421 Стални трошкови 233.200 233.200

 

 

 

 

   
 

  
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

35 422 Трошкови путовања 392.865 392.865
36 423 Услуге по уговору 3.411.870 3.411.870
37 424 Специјализоване услуге 79.860 79.860
38 426 Материјал 132.000 132.000
39 512 Машине и опрема 297.550 297.550

    530
06 Донације од међународних организација 4.547.345 4.547.345

   530: 4.547.345 4.547.345

2.2.

    
   

AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.SPP."  
!"

560
      

40 421 Стални трошкови 800.000 800.000
41 422 Трошкови путовања 2.310.000 2.310.000
42 423 Услуге по уговору 5.196.400 5.196.400
43 426 Материјал 520.000 520.000
44 512 Машине и опрема 8.800.000 8.800.000

    560

06 Донације од међународних организација 17.626.400 17.626.400
   560: 17.626.400 17.626.400

2.3.
 "   

   "
474   

45 423 Услуге по уговору 5.610.000 5.610.000
    474

06 Донације од међународних организација 5.610.000 5.610.000

   474: 5.610.000 5.610.000

  2 106.824.936 106.824.936

3  
130  

46 411 Плате и додаци запослених 172.093.249 172.093.249
47 412 Социјални доприноси на терет послодавца 30.804.777 30.804.777
48 413 Накнаде у натури 6.463.832 6.463.832
49 414 Социјална давања запосленима 7.409.635 7.409.635
50 414 Редовне отпремнине 2.000.000 2.000.000

51 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 1.100.500 1.100.500
52 416 Накнада члановима комисија и остали посебни расходи 56.004.835 56.004.835
53 421 Стални трошкови 56.438.088 56.438.088

54 421
Накнада  по решењу Јавног водопривредног предузећа "Воде 
Војводине" Нови Сад 9.836.629 9.836.629

55 422 Трошкови путовања 1.665.882 1.665.882
56 423 Услуге по уговору 31.487.106 31.487.106

57 423
Услуге по уговору-одржавање хигијене зграде (спремачице)

15.528.739 15.528.739

58 423
Средства за покриће трошкова наплате таксе-Рафинерија и 
Петрохемија 2.037.814 2.037.814

59 423 Третирање комараца 13.894.185 13.894.185

60 424

Специјализоване услуге (средства за послове из надлежности 
Секретаријата за инспекцијске послове и Секретаријата за 
заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове) 8.788.537 8.788.537

61 424 Специјализоване услуге-заштита биља          373.498 373.498

62 424 Здравствене услуге 1.000.000 1.000.000
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Средства за покриће трошкова наплате таксе-Рафинерија и 
Петрохемија 2.037.814 2.037.814

59 423 Третирање комараца 13.894.185 13.894.185

60 424

Специјализоване услуге (средства за послове из надлежности 
Секретаријата за инспекцијске послове и Секретаријата за 
заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове) 8.788.537 8.788.537

61 424 Специјализоване услуге-заштита биља          373.498 373.498

62 424 Здравствене услуге 1.000.000 1.000.000
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63 424

Трошкови конверзије права коришћења грађевинског 
земљишта града Панчева у складу са Законом о планирању и 
изградњи 1.389.419 1.389.419

64 425 Адаптација сервер сале 3.485.000 3.485.000
65 425 Текуће поправке и одржавање зграде 9.492.000 9.492.000
66 425 Текуће поправке и одржавање опреме 12.532.000 12.532.000
67 426 Материјал 25.823.087 25.823.087

68 465
Oстале текуће дотације по Закону- Учешће у финансирању 
зарада особа са инвалидитетом 2.426.960 2.426.960

69 482 Порези, обавезне таксе и казне 576.978 576.978
70 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 294.168 294.168
71 512 Основна средства -машине и опрема 14.035.000 14.035.000
72 515 Нематеријална имовина -софтвер 3.080.000 3.080.000

    130
01 Приходи из буџета 490.061.918 490.061.918

   130: 490.061.918 490.061.918

3.1     
170   

73 441 Отплате домаћих камата 20.073.770 20.073.770
74 444 Пратећи трошкови задуживања 1.528.693 1.528.693
75 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 108.386.072 108.386.072

    170
01 Приходи из буџета 129.988.535 129.988.535

   170: 129.988.535 129.988.535

3.2  
912  

      
130.773.035 130.773.035

76 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови 79.320.600 79.320.600
Трошкови грејања основних школа:

77 4631 ОШ "Васа Живковић" Панчево-трошкови грејања 1.300.991 1.300.991
78 4631 ОШ " Јован Јовановић Змај" Панчево-трошкови грејања 4.017.065 4.017.065
79 4631 ОШ "С.Јовановић" Панчево-трошкови грејања 3.242.965 3.242.965
80 4631 ОШ "Ђура Јакшић" Панчево-трошкови грејања 990.333 990.333
81 4631 ОШ " И. Секулић" Панчево-трошкови грејања 4.498.460 4.498.460
82 4631 ОШ "Б. Радичевић" Панчево-трошкови грејања 1.641.758 1.641.758
83 4631 ОШ "Свети Сава" Панчево-трошкови грејања 2.615.222 2.615.222
84 4631 ОШ "М.Антић Мика" Панчево-трошкови грејања 7.164.216 7.164.216
85 4631 ОШ "Б.П. Браца" Панчево-трошкови грејања 1.582.916 1.582.916
86 4631 ОШ "Братство јединство" Панчево-трошкови грејања 1.806.194 1.806.194
87 4631 ОШ "Вук С. Караџић" Старчево-трошкови грејања 1.893.906 1.893.906
88 4631 ОШ "Д. Обрадовић" Омољица-трошкови грејања 2.421.364 2.421.364
89 4631 ОШ "Моша Пијаде" Иваново-трошкови грејања 908.000 908.000
90 4631 ОШ "Олга Петров" Б.Брестовац-трошкови грејања 787.343 787.343
91 4631 ОШ "Гоце Делчев" Јабука-трошкови грејања 1.636.513 1.636.513
92 4631 ОШ "4.октобар" Глогоњ-трошкови грејања 740.055 740.055
93 4631 ОШ "Ж. Зрењанин" Качарево-трошкови грејања 2.320.151 2.320.151
94 4631 ОШ "Ж. Зрењанин" Б.Н. Село-трошкови грејања 1.132.900 1.132.900
95 4631 ОШ "А. Максимовић" Долово-трошкови грејања 1.226.073 1.226.073
96 4631 ШОСО "М.Мандић" Панчево-трошкови грејања 592.118 592.118
97 4631 ОБШ "Д.Парлић" Панчево-трошкови грејања 598.530 598.530
98 4631 Трошкови легализације 500.000 500.000

99 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
солидарне помоћи 400.000 400.000

100 4631 Повећани материјални трошкови за коришћење сале 3.433.711 3.433.711

101 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.750.000 1.750.000

102 4631
ОШ "Ј.Ј.Змај"-трошкови грејања и остали материјални 
трошкови за фискултурну салу 556.818 556.818

103 4631
ОШ "Жарко Зрењанин" БНС-трошкови грејања и остали 
материјални трошкови за фискултурну салу 795.212 795.212
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104 4631 Трошкови превоза деце и ученика ОШ са Старог Тамиша 649.621 649.621

105 4631
Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу 
Интерресорне комисије 250.000 250.000

      
  : 4.001.623 4.001.623

106 4632 ОШ "Васа Живковић" Панчево-прозори у делу зграде 2.000.000 2.000.000

107 4632
ОШ "Стевица Јовановић " Панчево-Поправка крова изнад 
улаза и хола школе 1.057.000 1.057.000

108 4632

Део средства из кредита по Одлуци из 2010. године за 
санацију електроинсталација у две основне школе и 
измештање инсталација за грејање из пода у једној основној 
школи 944.623 944.623

    912
01 Приходи из буџета 133.830.035 133.830.035
10 Примања од домаћих задуживања 944.623 944.623

   912: 134.774.658 134.774.658

3.3  
920  

      
70.072.153 70.072.153

109 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови 42.187.641 42.187.641
Трошкови грејања средњих школa:

110 4631 Гимназија "У. Предић" Панчево-трошкови грејања 2.665.756 2.665.756

111 4631
Медицинска школа "С. Јовановић" Панчево-трошкови 
грејања 1.160.496 1.160.496

112 4631
Економско-трговиска школа "П.Маргановић" Панчево-
трошкови грејања 3.898.661 3.898.661

113 4631
Електротехничка школа "Н.Тесла" Панчево-трошкови 

грејања 2.174.083 2.174.083

114 4631 Техничка школа "23.мај" Панчево-трошкови грејања 3.449.857 3.449.857

115 4631 Машинска школа "Панчево " Панчево-трошкови грејања 5.223.545 5.223.545

116 4631 Пољопривредна школа "Ј. Панчић" Панчево-трошкови 
грејања 3.032.084 3.032.084

117 4631 Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-трошкови грејања 1.785.989 1.785.989
118 4631 Трошкови легализације 100.000 100.000

119 4631

Текуће донације и трансфери осталим ниовима власти-

солидарне помоћи 350.000 350.000

120 4631 Повећани материјални трошкови за коришћење сале 910.720 910.720

121 4631
Медицинска школа-трошкови грејања и остали трошкови 
сале 649.621 649.621

122 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-

накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 1.400.000 1.400.000

123 4631
Једнократна помоћ ''Вуковцима'' и ученицима генерације 
средњих школа за упис на факултете 683.700 683.700

124 4631 Дан просветних радника 400.000 400.000
      

  : 10.834.604 10.834.604

125 4632
Економско трговинска школа ‘’П.Маргановић’’ Панчево-
санација тоалета 3.000.000 3.000.000

126 4632
Електротехничка школа "’Никола Тесла" Панчево-
снегобрани са олуцима 684.000 684.000

127 4632
Део средства из кредита по Одлуци из 2010. године за 
санацију електроинсталација у четири средње школе 7.150.604 7.150.604

    920
01 Приходи из буџета 73.756.153 73.756.153
10 Примања од домаћих задуживања 7.150.604 7.150.604

   920: 80.906.757 80.906.757
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63 424

Трошкови конверзије права коришћења грађевинског 
земљишта града Панчева у складу са Законом о планирању и 
изградњи 1.389.419 1.389.419

64 425 Адаптација сервер сале 3.485.000 3.485.000
65 425 Текуће поправке и одржавање зграде 9.492.000 9.492.000
66 425 Текуће поправке и одржавање опреме 12.532.000 12.532.000
67 426 Материјал 25.823.087 25.823.087

68 465
Oстале текуће дотације по Закону- Учешће у финансирању 
зарада особа са инвалидитетом 2.426.960 2.426.960

69 482 Порези, обавезне таксе и казне 576.978 576.978
70 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 294.168 294.168
71 512 Основна средства -машине и опрема 14.035.000 14.035.000
72 515 Нематеријална имовина -софтвер 3.080.000 3.080.000

    130
01 Приходи из буџета 490.061.918 490.061.918

   130: 490.061.918 490.061.918

3.1     
170   

73 441 Отплате домаћих камата 20.073.770 20.073.770
74 444 Пратећи трошкови задуживања 1.528.693 1.528.693
75 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 108.386.072 108.386.072

    170
01 Приходи из буџета 129.988.535 129.988.535

   170: 129.988.535 129.988.535

3.2  
912  

      
130.773.035 130.773.035

76 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови 79.320.600 79.320.600
Трошкови грејања основних школа:

77 4631 ОШ "Васа Живковић" Панчево-трошкови грејања 1.300.991 1.300.991
78 4631 ОШ " Јован Јовановић Змај" Панчево-трошкови грејања 4.017.065 4.017.065
79 4631 ОШ "С.Јовановић" Панчево-трошкови грејања 3.242.965 3.242.965
80 4631 ОШ "Ђура Јакшић" Панчево-трошкови грејања 990.333 990.333
81 4631 ОШ " И. Секулић" Панчево-трошкови грејања 4.498.460 4.498.460
82 4631 ОШ "Б. Радичевић" Панчево-трошкови грејања 1.641.758 1.641.758
83 4631 ОШ "Свети Сава" Панчево-трошкови грејања 2.615.222 2.615.222
84 4631 ОШ "М.Антић Мика" Панчево-трошкови грејања 7.164.216 7.164.216
85 4631 ОШ "Б.П. Браца" Панчево-трошкови грејања 1.582.916 1.582.916
86 4631 ОШ "Братство јединство" Панчево-трошкови грејања 1.806.194 1.806.194
87 4631 ОШ "Вук С. Караџић" Старчево-трошкови грејања 1.893.906 1.893.906
88 4631 ОШ "Д. Обрадовић" Омољица-трошкови грејања 2.421.364 2.421.364
89 4631 ОШ "Моша Пијаде" Иваново-трошкови грејања 908.000 908.000
90 4631 ОШ "Олга Петров" Б.Брестовац-трошкови грејања 787.343 787.343
91 4631 ОШ "Гоце Делчев" Јабука-трошкови грејања 1.636.513 1.636.513
92 4631 ОШ "4.октобар" Глогоњ-трошкови грејања 740.055 740.055
93 4631 ОШ "Ж. Зрењанин" Качарево-трошкови грејања 2.320.151 2.320.151
94 4631 ОШ "Ж. Зрењанин" Б.Н. Село-трошкови грејања 1.132.900 1.132.900
95 4631 ОШ "А. Максимовић" Долово-трошкови грејања 1.226.073 1.226.073
96 4631 ШОСО "М.Мандић" Панчево-трошкови грејања 592.118 592.118
97 4631 ОБШ "Д.Парлић" Панчево-трошкови грејања 598.530 598.530
98 4631 Трошкови легализације 500.000 500.000

99 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
солидарне помоћи 400.000 400.000

100 4631 Повећани материјални трошкови за коришћење сале 3.433.711 3.433.711

101 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.750.000 1.750.000

102 4631
ОШ "Ј.Ј.Змај"-трошкови грејања и остали материјални 
трошкови за фискултурну салу 556.818 556.818

103 4631
ОШ "Жарко Зрењанин" БНС-трошкови грејања и остали 
материјални трошкови за фискултурну салу 795.212 795.212
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104 4631 Трошкови превоза деце и ученика ОШ са Старог Тамиша 649.621 649.621

105 4631
Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу 
Интерресорне комисије 250.000 250.000

      
  : 4.001.623 4.001.623

106 4632 ОШ "Васа Живковић" Панчево-прозори у делу зграде 2.000.000 2.000.000

107 4632
ОШ "Стевица Јовановић " Панчево-Поправка крова изнад 
улаза и хола школе 1.057.000 1.057.000

108 4632

Део средства из кредита по Одлуци из 2010. године за 
санацију електроинсталација у две основне школе и 
измештање инсталација за грејање из пода у једној основној 
школи 944.623 944.623

    912
01 Приходи из буџета 133.830.035 133.830.035
10 Примања од домаћих задуживања 944.623 944.623

   912: 134.774.658 134.774.658

3.3  
920  

      
70.072.153 70.072.153

109 4631
Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-
материјални трошкови 42.187.641 42.187.641
Трошкови грејања средњих школa:

110 4631 Гимназија "У. Предић" Панчево-трошкови грејања 2.665.756 2.665.756

111 4631
Медицинска школа "С. Јовановић" Панчево-трошкови 
грејања 1.160.496 1.160.496

112 4631
Економско-трговиска школа "П.Маргановић" Панчево-
трошкови грејања 3.898.661 3.898.661

113 4631
Електротехничка школа "Н.Тесла" Панчево-трошкови 

грејања 2.174.083 2.174.083

114 4631 Техничка школа "23.мај" Панчево-трошкови грејања 3.449.857 3.449.857

115 4631 Машинска школа "Панчево " Панчево-трошкови грејања 5.223.545 5.223.545

116 4631 Пољопривредна школа "Ј. Панчић" Панчево-трошкови 
грејања 3.032.084 3.032.084

117 4631 Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-трошкови грејања 1.785.989 1.785.989
118 4631 Трошкови легализације 100.000 100.000

119 4631

Текуће донације и трансфери осталим ниовима власти-

солидарне помоћи 350.000 350.000

120 4631 Повећани материјални трошкови за коришћење сале 910.720 910.720

121 4631
Медицинска школа-трошкови грејања и остали трошкови 
сале 649.621 649.621

122 4631

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-

накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 1.400.000 1.400.000

123 4631
Једнократна помоћ ''Вуковцима'' и ученицима генерације 
средњих школа за упис на факултете 683.700 683.700

124 4631 Дан просветних радника 400.000 400.000
      

  : 10.834.604 10.834.604

125 4632
Економско трговинска школа ‘’П.Маргановић’’ Панчево-
санација тоалета 3.000.000 3.000.000

126 4632
Електротехничка школа "’Никола Тесла" Панчево-
снегобрани са олуцима 684.000 684.000

127 4632
Део средства из кредита по Одлуци из 2010. године за 
санацију електроинсталација у четири средње школе 7.150.604 7.150.604

    920
01 Приходи из буџета 73.756.153 73.756.153
10 Примања од домаћих задуживања 7.150.604 7.150.604

   920: 80.906.757 80.906.757
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.4
      

    
960    

128 4631 Регрес за превоз ученика из АП Војводине 4.986.933 4.986.933
129 4631 Регрес за превоз студената из АП Војводине 7.015.794 7.015.794

    960
07 Донације од осталих нивоа власти 12.002.727 12.002.727

   960: 12.002.727 12.002.727

3.5    
912  

      

130 4631 Плате, додаци и накнаде запослених лица    1.490.256 1.490.256
131 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 266.707 266.707
132 4631 Материјални и програмски трошкови 3.219.645 3.219.645
133 4631 Филмска колонија "Делиблатска пешчара" 125.801 125.801
134 4631 Награде и признања 98.371 98.371

    912
01 Приходи из буџета 5.200.780 5.200.780

   912: 5.200.780 5.200.780

3.6

760     

135 4631
Дом здравља Панчево-утврђивање времена и узрока смрти 
ван здравствене установе 900.000 900.000

136 4631 Накнада из буџета за здравство 500.000 500.000

137 4631

Завод за јавно здравље-Програм јавно-здравствене контроле 
предшколских и школских установа и то: ПУ "Дечја радост", 
основне школе и средње школе 4.200.000 4.200.000

138 4631

Учешће града Панчева у Пројекту "Пружање унапређених 
услуга на локалном нивоу" (ДИЛС)-реализација 
информационо-комуникационе мреже у свим објектима 
домова здравља 500.000 500.000

139 4632 Разна опрема за Дом здравља Панчево 1.000.000 1.000.000

140 4631

Имплементација електронског картона за Дом здравља 
Панчево (умрежавање организационих јединица, набавка 
хадвера, софтвера и одржавања софтвера) 3.500.000 3.500.000

141 4631
Подршка Међународој хируршкој радионици у организацији 

Опште болнице Панчево 800.000 800.000

142 4632 Возило за дијализу за Дом здравља 2.500.000 2.500.000
143 4632 Набавка ултразвучног апарата за Дом здравља 4.000.000 4.000.000

   (  
) 0

144 4632 Израда крова на згради АТД 1.760.000 1.760.000

145 4632
Изградња амбуланте у Иванову преко ЈП "Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева" 9.000.000 9.000.000

146 4632
Реконструкција амбуланте у Глогоњу - 2. фаза преко ЈП 
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева" 9.700.000 9.700.000

    760
01 Приходи из буџета 38.360.000 38.360.000

   760: 38.360.000 38.360.000

3.7  
820  

147 411 Плате и додаци запослених 104.088.416 3.479.000 107.567.416
148 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.630.324 621.000 19.251.324
149 414  Социјална давања запосленима 2.400.000 50.000 2.450.000
150 415  Накнаде за превоз запослених 4.000.000 20.000 4.020.000
151 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 85.000 85.000
152 421  Стални трошкови 23.500.000 5.196.000 28.696.000
153 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.276.002 1.276.002

 

 

 

 

   
 

  
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

154 422  Трошкови путовања 26.000 1.157.000 1.183.000
155 423 Услуге по уговору 6.004.000 6.004.000
156 423 Компјутерске услуге 500.000 500.000
157 423 Услуге образовања и усавршавања запослених 500.000 500.000
158 423 Стручне услуге 800.000 800.000
159 423 Репрезентација, поклони и награде 400.000 400.000

160 423

Услуге по уговору за ДК Старчево, ДК Глогоњ, ДК Иваново, 

ДК Банатски Брестовац, ДК Качарево и Народни музеј 1.200.000 1.200.000
161 425  Текуће поправке 1.300.000 1.509.000 2.809.000
162 426  Материјал 2.400.000 9.271.000 11.671.000
163 431 Амортизација некретнина и опреме 250.000 250.000
164 465 Учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом 1.250.000 1.250.000
165 482 Порези, обавезне таксе и казне 150.000 150.000

  -  23.871.000 23.871.000
166 424  Градска библиотека 466.400 466.400
167 424  Дом омладине Панчево 530.000 530.000
168 424  Завод за заштиту споменика културе 307.400 307.400

169 424
Завод за заштиту споменика културе-Заштита културне 
баштине 430.000 430.000

170 424  Историјски архив Панчево 572.400 572.400
171 424  Народни музеј Панчево 351.200 351.200
172 424 Културни центар Панчева 4.300.000 4.300.000
173 424 Програми Домова културе у насељеним местима 2.000.000 2.000.000
174 424 Аматеризам-учешће на смотрама 696.634 696.634
175 424 Уметничка удружења-сусрети и трибине 200.000 200.000

 
176 424 Гашини акорди-Креативни културни центар 45.856 45.856
177 424 Распевано пролеће-Музички центар 91.711 91.711
178 424 Фестивал подводног филма - Клуб подводних активности 43.000 43.000
179 424 Рукописи -Дом омладине 183.422 183.422
180 424 Мајски дани књиге-Градска библиотека 256.774 256.774
181 424 Дани природе-КФФА Банатски  Брестовац 45.856 45.856
182 424 Ex teatar fest-Дом омладине 183.422 183.422
183 424 Реге фестивал-Дом омладине 100.000 100.000
184 424 Жисел-ДК Омољица 275.134 275.134
185 424 Рок фестивал-Дом омладине 275.134 275.134
186 424 Etno com fest-Културни центар Панчева 175.000 175.000
187 424 12. Старчевачка тамбурица-ДК Старчево 183.422 183.422
188 424 Етно глас-Дом омладине 91.711 91.711
189 424 42. Салон Панчева (изложба)-Културни центар Панчева 137.567 137.567
190 424 Дани духовне музике-Српска православна црква 137.567 137.567
191 424 Бијенале српског цртежа-Историјски архив 91.711 91.711
192 424 14. Jazz фестивал-Културни центар Панчева 894.567 894.567
193 424 "Танцуј танцуј"-МЗ Војловица 500.000 500.000
194 424 Међународни дан матерњег језика-IN MEDIAS RES 100.000 100.000

      

195
472 Акциони план за имплементацију Стратегије културног 

развоја града Панчева за 2011. годину-конкурс 6.980.000 6.980.000

196
472 Учешће Града у суфинсирању пројеката одобрених од другог 

нивоа власти и других институција 100.000 100.000
   

197 421 Закуп пословног простора за Галерију и депо КПЗ 2.500.000 2.500.000
 4.433.000 4.433.000

198 511
Јавна расвета на Стратишту преко ЈП "Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева" 2.500.000 2.500.000

199 511
Израда техничке документације за реконструкцију фасаде на 
Великој (Доњој) Цркви у Долову 300.000 300.000

200 511 Куповина згада и објеката 100.000 100.000
  1.825.000 1.825.000

201 512  Градска библиотека (набавка књига) 1.060.000 1.060.000
202 512  Градска библиотека-клима уређаји 250.000 250.000
203 515 Нематеријална имовина 130.000 130.000
204 613 Остали расходи 1.360.000 1.360.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.4
      

    
960    

128 4631 Регрес за превоз ученика из АП Војводине 4.986.933 4.986.933
129 4631 Регрес за превоз студената из АП Војводине 7.015.794 7.015.794

    960
07 Донације од осталих нивоа власти 12.002.727 12.002.727

   960: 12.002.727 12.002.727

3.5    
912  

      

130 4631 Плате, додаци и накнаде запослених лица    1.490.256 1.490.256
131 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 266.707 266.707
132 4631 Материјални и програмски трошкови 3.219.645 3.219.645
133 4631 Филмска колонија "Делиблатска пешчара" 125.801 125.801
134 4631 Награде и признања 98.371 98.371

    912
01 Приходи из буџета 5.200.780 5.200.780

   912: 5.200.780 5.200.780

3.6

760     

135 4631
Дом здравља Панчево-утврђивање времена и узрока смрти 
ван здравствене установе 900.000 900.000

136 4631 Накнада из буџета за здравство 500.000 500.000

137 4631

Завод за јавно здравље-Програм јавно-здравствене контроле 
предшколских и школских установа и то: ПУ "Дечја радост", 
основне школе и средње школе 4.200.000 4.200.000

138 4631

Учешће града Панчева у Пројекту "Пружање унапређених 
услуга на локалном нивоу" (ДИЛС)-реализација 
информационо-комуникационе мреже у свим објектима 
домова здравља 500.000 500.000

139 4632 Разна опрема за Дом здравља Панчево 1.000.000 1.000.000

140 4631

Имплементација електронског картона за Дом здравља 
Панчево (умрежавање организационих јединица, набавка 
хадвера, софтвера и одржавања софтвера) 3.500.000 3.500.000

141 4631
Подршка Међународој хируршкој радионици у организацији 

Опште болнице Панчево 800.000 800.000

142 4632 Возило за дијализу за Дом здравља 2.500.000 2.500.000
143 4632 Набавка ултразвучног апарата за Дом здравља 4.000.000 4.000.000

   (  
) 0

144 4632 Израда крова на згради АТД 1.760.000 1.760.000

145 4632
Изградња амбуланте у Иванову преко ЈП "Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева" 9.000.000 9.000.000

146 4632
Реконструкција амбуланте у Глогоњу - 2. фаза преко ЈП 
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева" 9.700.000 9.700.000

    760
01 Приходи из буџета 38.360.000 38.360.000

   760: 38.360.000 38.360.000

3.7  
820  

147 411 Плате и додаци запослених 104.088.416 3.479.000 107.567.416
148 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.630.324 621.000 19.251.324
149 414  Социјална давања запосленима 2.400.000 50.000 2.450.000
150 415  Накнаде за превоз запослених 4.000.000 20.000 4.020.000
151 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 85.000 85.000
152 421  Стални трошкови 23.500.000 5.196.000 28.696.000
153 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1.276.002 1.276.002

 

 

 

 

   
 

  
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

154 422  Трошкови путовања 26.000 1.157.000 1.183.000
155 423 Услуге по уговору 6.004.000 6.004.000
156 423 Компјутерске услуге 500.000 500.000
157 423 Услуге образовања и усавршавања запослених 500.000 500.000
158 423 Стручне услуге 800.000 800.000
159 423 Репрезентација, поклони и награде 400.000 400.000

160 423

Услуге по уговору за ДК Старчево, ДК Глогоњ, ДК Иваново, 

ДК Банатски Брестовац, ДК Качарево и Народни музеј 1.200.000 1.200.000
161 425  Текуће поправке 1.300.000 1.509.000 2.809.000
162 426  Материјал 2.400.000 9.271.000 11.671.000
163 431 Амортизација некретнина и опреме 250.000 250.000
164 465 Учешће у финасирању зарада особа са инвалидитетом 1.250.000 1.250.000
165 482 Порези, обавезне таксе и казне 150.000 150.000

  -  23.871.000 23.871.000
166 424  Градска библиотека 466.400 466.400
167 424  Дом омладине Панчево 530.000 530.000
168 424  Завод за заштиту споменика културе 307.400 307.400

169 424
Завод за заштиту споменика културе-Заштита културне 
баштине 430.000 430.000

170 424  Историјски архив Панчево 572.400 572.400
171 424  Народни музеј Панчево 351.200 351.200
172 424 Културни центар Панчева 4.300.000 4.300.000
173 424 Програми Домова културе у насељеним местима 2.000.000 2.000.000
174 424 Аматеризам-учешће на смотрама 696.634 696.634
175 424 Уметничка удружења-сусрети и трибине 200.000 200.000

 
176 424 Гашини акорди-Креативни културни центар 45.856 45.856
177 424 Распевано пролеће-Музички центар 91.711 91.711
178 424 Фестивал подводног филма - Клуб подводних активности 43.000 43.000
179 424 Рукописи -Дом омладине 183.422 183.422
180 424 Мајски дани књиге-Градска библиотека 256.774 256.774
181 424 Дани природе-КФФА Банатски  Брестовац 45.856 45.856
182 424 Ex teatar fest-Дом омладине 183.422 183.422
183 424 Реге фестивал-Дом омладине 100.000 100.000
184 424 Жисел-ДК Омољица 275.134 275.134
185 424 Рок фестивал-Дом омладине 275.134 275.134
186 424 Etno com fest-Културни центар Панчева 175.000 175.000
187 424 12. Старчевачка тамбурица-ДК Старчево 183.422 183.422
188 424 Етно глас-Дом омладине 91.711 91.711
189 424 42. Салон Панчева (изложба)-Културни центар Панчева 137.567 137.567
190 424 Дани духовне музике-Српска православна црква 137.567 137.567
191 424 Бијенале српског цртежа-Историјски архив 91.711 91.711
192 424 14. Jazz фестивал-Културни центар Панчева 894.567 894.567
193 424 "Танцуј танцуј"-МЗ Војловица 500.000 500.000
194 424 Међународни дан матерњег језика-IN MEDIAS RES 100.000 100.000

      

195
472 Акциони план за имплементацију Стратегије културног 

развоја града Панчева за 2011. годину-конкурс 6.980.000 6.980.000

196
472 Учешће Града у суфинсирању пројеката одобрених од другог 

нивоа власти и других институција 100.000 100.000
   

197 421 Закуп пословног простора за Галерију и депо КПЗ 2.500.000 2.500.000
 4.433.000 4.433.000

198 511
Јавна расвета на Стратишту преко ЈП "Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева" 2.500.000 2.500.000

199 511
Израда техничке документације за реконструкцију фасаде на 
Великој (Доњој) Цркви у Долову 300.000 300.000

200 511 Куповина згада и објеката 100.000 100.000
  1.825.000 1.825.000

201 512  Градска библиотека (набавка књига) 1.060.000 1.060.000
202 512  Градска библиотека-клима уређаји 250.000 250.000
203 515 Нематеријална имовина 130.000 130.000
204 613 Остали расходи 1.360.000 1.360.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

    820

01 Приходи из буџета 189.626.630 189.626.630
04 Сопствени приходи буџетских корисника 59.511.000 59.511.000

   820: 189.626.630 59.511.000 249.137.630

3.8  
810    

205 481 Плате и додаци запослених 8.106.915 8.106.915
206 481 Социјални доприноси на терет послодавца 1.450.872 1.450.872
207 481 Социјална давања запосленима 50.000 50.000

208 4511
Текуће субвенције ЈКП "Младост" за повећане трошкове 
коришћења спортских објеката 3.000.930 3.000.930

209 472
Накнаде из буџета за спорт-финансирање спортских 
стручњака 2.429.000 2.429.000

210 472 Олимпијске наде и млади таленти 1.700.000 1.700.000
211 472 Средства за развој спорта 500.000 500.000

 -  
212 481 Такмичарски спорт 1. група и "Тренирај бесплатно" 16.433.321 16.433.321
213 481 Такмичарски спорт 10.500.000 10.500.000
214 481 Спорт у насељеним местима 1.900.000 1.900.000
215 481 Рекреација 200.000 200.000
216 481 Спорт особа са посебним потребама 500.000 500.000
217 481 Школски спорт 1.300.000 1.300.000
218 481 Спортске манифестације 300.000 300.000

    810
01 Приходи из буџета 48.371.038 48.371.038

   810: 48.371.038 48.371.038

3.9  

090
     

219 4631 Плате и додаци запослених 28.015.028 28.015.028
220 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 5.013.771 5.013.771
221 4631 Социјална давања запосленима 636.000 636.000

222 4631 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 12.720 12.720
  -     

       ,   

223 4631 Материјални трошкови 2.756.000 2.756.000
224 4631 Огрев 53.000 53.000
225 4631 Регресирање услуга-дневни боравак и помоћ у кући 4.346.000 4.346.000
226 4631 Oстали програмски трошкови 742.000 742.000

227 4631
Геронтолошки центар-трошкови суфинансирања грејања и 
воде 3.200.000 3.200.000

228 4632

Изградња прихватне станице и прихватилишта за одрасла и 
стара лица преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева" 5.000.000 5.000.000

229 4632 Опрема за раднике 200.000 200.000

230 4632

Реконструкција таванског простора Клуба за одрасла и стара 
лица у Карађорђевој 25 преко ЈП "Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева" 5.000.000 5.000.000

   
231 4631 Материјални трошкови 1.580.000 1.580.000

232 4631
Материјални трошкови за спровођење програма помоћи 
социјално угроженим грађанима 487.600 487.600

233 4631 Услуге по уговору 789.520 789.520
234 4631 Огрев 308.460 308.460
235 4631 Текуће одржавање објекта 424.000 424.000
236 4632 Опрема 350.000 350.000

. . "  "-  
237 4631 Материјални трошкови 1.400.000 1.400.000
238 4632 Услуге по уговору 200.000 200.000
239 4632 Опрема, књиге и школски прибор за ученике 200.000 200.000
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240 4631 Ужина за ученике школе "Мара Мандић" 1.000.000 1.000.000
241 4631 Хипотерапија деце и ученика 100.000 100.000

242 4631
Организација превоза деце са инвалидитетом до дневног 
боравка "Невен" 500.000 500.000

-    

243 4631
Материјални трошкови за прихватну станицу и 
прихватилиште 2.200.000 2.200.000

244 4632 Опрема за децу 300.000 300.000
   ''   '' -  

245 4631 Материјални трошкови 1.600.000 1.600.000

246 4632
Изградња објекта за реализацију програма "Становање уз 
подршку" 2.500.000 2.500.000

     :
247 4729 Једнократне помоћи 13.500.000 13.500.000
248 4726 Погребни трошкови 1.200.000 1.200.000
249 4723 Разне помоћи 3.000.000 3.000.000

250 4729
Накнаде за ургентно хранитељство преко Центра за социјлни 
рад "Солидарност" 600.000 600.000

251 4729
Накнаде за жртве насиља преко Центра за социјални рад 
"Солидарност" 400.000 400.000

  

252 472
Средства за финансирање развојних пројеката из социјалне 
политике 3.500.000 3.500.000

253 472 Пројекат сарадње са British Council-om 5.000.000 5.000.000

254 481
Средства за рад удружења грађана тешких хроничних 
болесника и инвалидних особа-конкурс 1.400.000 1.400.000

255 4631

Израда компјутерског програма за обједињавање базе 
података за удружења грађана из области здравства и 
социјалне политике 200.000 200.000

256 472
Реализација програма "Кућа на пола пута" - преко Споменка

1.400.000 1.400.000

257 472
Социјално становање у заштићеним условима-Центар за 
социјални рад 1.503.252 1.503.252

258 472

Становање уз подршку-Центар за социјални рад (120.000,00 

динара) и УГ ''На пола пута'' (1.200.000,00 динара) 1.320.000 1.320.000

259 472
Интегрисана социјално здравствена заштита-Програм 
геронтодоктор-Геронтолошки центар Панчево 1.000.000 1.000.000

260 472

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

261 472
Регресирање трошкова социјалног становања корисника 
МОП-а преко ЈП "ГСА" 1.000.000 1.000.000

262 4631
Дом слепих "Збрињавање" Панчево-комунално опремање 
нових монтажних кућа 3.000.000 3.000.000

263 4632 Постављање семафора за слепа лица 300.000 300.000
       

       2009-2013. 

264 472 Подршка локалном акционом плану 3.000.000 3.000.000
     

  2009-2012

265 472 Унапређење становања и легализација ромских насеља 200.000 200.000

266 472
Унапређење социјалне политике и здравља Рома у граду 

Панчеву 100.000

267 472
Унапређење предшколског, основног и средњег образовања 
Рома 2.100.000 2.100.000

268 472
Унапређивање културе информисања и развоја цивилног 
сектора Рома 100.000 100.000

269 472 Народна кухиња 17.000.000 17.000.000
    090

01 Приходи из буџета 136.737.351 136.737.351
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

    820

01 Приходи из буџета 189.626.630 189.626.630
04 Сопствени приходи буџетских корисника 59.511.000 59.511.000

   820: 189.626.630 59.511.000 249.137.630

3.8  
810    

205 481 Плате и додаци запослених 8.106.915 8.106.915
206 481 Социјални доприноси на терет послодавца 1.450.872 1.450.872
207 481 Социјална давања запосленима 50.000 50.000

208 4511
Текуће субвенције ЈКП "Младост" за повећане трошкове 
коришћења спортских објеката 3.000.930 3.000.930

209 472
Накнаде из буџета за спорт-финансирање спортских 
стручњака 2.429.000 2.429.000

210 472 Олимпијске наде и млади таленти 1.700.000 1.700.000
211 472 Средства за развој спорта 500.000 500.000

 -  
212 481 Такмичарски спорт 1. група и "Тренирај бесплатно" 16.433.321 16.433.321
213 481 Такмичарски спорт 10.500.000 10.500.000
214 481 Спорт у насељеним местима 1.900.000 1.900.000
215 481 Рекреација 200.000 200.000
216 481 Спорт особа са посебним потребама 500.000 500.000
217 481 Школски спорт 1.300.000 1.300.000
218 481 Спортске манифестације 300.000 300.000

    810
01 Приходи из буџета 48.371.038 48.371.038

   810: 48.371.038 48.371.038

3.9  

090
     

219 4631 Плате и додаци запослених 28.015.028 28.015.028
220 4631 Социјални доприноси на терет послодавца 5.013.771 5.013.771
221 4631 Социјална давања запосленима 636.000 636.000

222 4631 Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 12.720 12.720
  -     

       ,   

223 4631 Материјални трошкови 2.756.000 2.756.000
224 4631 Огрев 53.000 53.000
225 4631 Регресирање услуга-дневни боравак и помоћ у кући 4.346.000 4.346.000
226 4631 Oстали програмски трошкови 742.000 742.000

227 4631
Геронтолошки центар-трошкови суфинансирања грејања и 
воде 3.200.000 3.200.000

228 4632

Изградња прихватне станице и прихватилишта за одрасла и 
стара лица преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева" 5.000.000 5.000.000

229 4632 Опрема за раднике 200.000 200.000

230 4632

Реконструкција таванског простора Клуба за одрасла и стара 
лица у Карађорђевој 25 преко ЈП "Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева" 5.000.000 5.000.000

   
231 4631 Материјални трошкови 1.580.000 1.580.000

232 4631
Материјални трошкови за спровођење програма помоћи 
социјално угроженим грађанима 487.600 487.600

233 4631 Услуге по уговору 789.520 789.520
234 4631 Огрев 308.460 308.460
235 4631 Текуће одржавање објекта 424.000 424.000
236 4632 Опрема 350.000 350.000

. . "  "-  
237 4631 Материјални трошкови 1.400.000 1.400.000
238 4632 Услуге по уговору 200.000 200.000
239 4632 Опрема, књиге и школски прибор за ученике 200.000 200.000
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240 4631 Ужина за ученике школе "Мара Мандић" 1.000.000 1.000.000
241 4631 Хипотерапија деце и ученика 100.000 100.000

242 4631
Организација превоза деце са инвалидитетом до дневног 
боравка "Невен" 500.000 500.000

-    

243 4631
Материјални трошкови за прихватну станицу и 
прихватилиште 2.200.000 2.200.000

244 4632 Опрема за децу 300.000 300.000
   ''   '' -  

245 4631 Материјални трошкови 1.600.000 1.600.000

246 4632
Изградња објекта за реализацију програма "Становање уз 
подршку" 2.500.000 2.500.000

     :
247 4729 Једнократне помоћи 13.500.000 13.500.000
248 4726 Погребни трошкови 1.200.000 1.200.000
249 4723 Разне помоћи 3.000.000 3.000.000

250 4729
Накнаде за ургентно хранитељство преко Центра за социјлни 
рад "Солидарност" 600.000 600.000

251 4729
Накнаде за жртве насиља преко Центра за социјални рад 
"Солидарност" 400.000 400.000

  

252 472
Средства за финансирање развојних пројеката из социјалне 
политике 3.500.000 3.500.000

253 472 Пројекат сарадње са British Council-om 5.000.000 5.000.000

254 481
Средства за рад удружења грађана тешких хроничних 
болесника и инвалидних особа-конкурс 1.400.000 1.400.000

255 4631

Израда компјутерског програма за обједињавање базе 
података за удружења грађана из области здравства и 
социјалне политике 200.000 200.000

256 472
Реализација програма "Кућа на пола пута" - преко Споменка

1.400.000 1.400.000

257 472
Социјално становање у заштићеним условима-Центар за 
социјални рад 1.503.252 1.503.252

258 472

Становање уз подршку-Центар за социјални рад (120.000,00 

динара) и УГ ''На пола пута'' (1.200.000,00 динара) 1.320.000 1.320.000

259 472
Интегрисана социјално здравствена заштита-Програм 
геронтодоктор-Геронтолошки центар Панчево 1.000.000 1.000.000

260 472

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

261 472
Регресирање трошкова социјалног становања корисника 
МОП-а преко ЈП "ГСА" 1.000.000 1.000.000

262 4631
Дом слепих "Збрињавање" Панчево-комунално опремање 
нових монтажних кућа 3.000.000 3.000.000

263 4632 Постављање семафора за слепа лица 300.000 300.000
       

       2009-2013. 

264 472 Подршка локалном акционом плану 3.000.000 3.000.000
     

  2009-2012

265 472 Унапређење становања и легализација ромских насеља 200.000 200.000

266 472
Унапређење социјалне политике и здравља Рома у граду 

Панчеву 100.000

267 472
Унапређење предшколског, основног и средњег образовања 
Рома 2.100.000 2.100.000

268 472
Унапређивање културе информисања и развоја цивилног 
сектора Рома 100.000 100.000

269 472 Народна кухиња 17.000.000 17.000.000
    090

01 Приходи из буџета 136.737.351 136.737.351
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   090: 136.737.351 136.737.351

3.10
    -  

  
911  

270 411 Плате и додаци запослених 158.352.360 39.421.000 197.773.360
271 412 Социјални доприноси на терет послодавца 28.340.279 7.092.000 35.432.279

272 414

Социјална давања ("Дечја радост" Панчево-1.500.000 и 
васпитачи у основним школама у насељеним местима-
500.000) 2.000.000 1.227.000 3.227.000

. .  "  "
273 415 Накнаде за превоз за запослене 3.600.000 1.206.000 4.806.000
274 416 Награде запосленима и остали расходи 267.000 267.000
275 421 Стални трошкови 17.000.000 7.374.000 24.374.000
276 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 950.000 950.000
277 422 Трошкови путовања 233.028 2.300.000 2.533.028
278 423 Услуге по уговору 1.606.932 3.230.000 4.836.932
279 425 Текуће поправке и одржавање 4.000.000 1.400.000 5.400.000
280 426 Материјал 46.200.000 14.056.000 60.256.000
281 431 Амортизација и употреба основних средстава за рад 1.823.000 1.823.000
282 441 Отплата камата 1.000 1.000
283 482 Порези, обавезне таксе и казне 84.000 84.000
284 512 Капитално одржавање зграде и објеката 3.600.000 438.000 4.038.000
285 512 Машине и опрема 500.000 500.000

    

286 4631
Стални трошкови:О.Ш. Јабука , О.Ш. Омољица , О.Ш. 
Старчево и О.Ш. Качарево 4.300.000 4.300.000

287 4631 Услуге по уговору 200.000 200.000

288 4727

Регресирана исхрана деце и ученика у продуженим 
боравцима у основним школама (преко основних школа и ПУ 
''Дечја радост'') 3.500.000 3.500.000

289 4632
ОШ " Моша Пијаде" Иваново-санација крова на згради 
забавишта 700.000 700.000

290 4632 ОШ "Гоце Делчев" Јабука-санација крова на вртићу 2.000.000 2.000.000

291 4632 Разна опрема у вртићима у насељеним местима 500.000 500.000
       

292 4723 Накнада за прворођено дете 15.000.000 15.000.000

293 4723

Регресирана исхрана деце у ПУ ''Дечја радост'' и вртићима у 
насељеним местима по Одлуци о финансијској подршци 
породици са децом 4.000.000 4.000.000

294 472
Подршка програму за образовање деце и васпитавање деце са 
тешкоћама у развоју преко ПУ "Дечја радост" 4.800.000 4.800.000

295 4723
Накнада за бесплатан боравак трећег детата у вртићима и 
забавиштима од АП Војводине 16.000.000 16.000.000

296 4723
Пакет за новорођенчад преко "Апотеке Панчево" Панчево

6.500.000 6.500.000
297 4723 Накнада за рођење тројки и већег броја деце 600.000 600.000
298 4723 Једнократна помоћ незапосленим породиљама 9.000.000 9.000.000

299 4723
ЈП Дирекција -Дивчибаре-учешће у трошковима боравка деце

22.500.000 22.500.000
300 511 ЈП Дирекција -Дивчибаре-капитално одржавање 500.000 500.000
301 512 ЈП Дирекција -Дивчибаре - опрема 500.000 500.000

    911
01 Приходи из буџета 340.982.599 340.982.599
04 Сопствени приходи буџетских корисника 79.919.000 79.919.000
07 Донације од осталих нивоа власти 16.000.000 16.000.000

   911: 356.982.599 79.919.000 436.901.599

3.11
810    

 

 

 

 

   
 

  
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

302 424
Конкурс за реализацију акционог плана бриге о младима за 
2011. годину 1.400.000 1.400.000

303 424 Активности канцеларије за младе 400.000 400.000
304 424 Aктивности ресурсног центра за младе града Панчева 600.000 600.000

305 472
Накнаде за образовање-једнократне помоћи најбољим 
студентима за постигнуте резултате 700.000 700.000

306 472 Матурантска парада 2011. године 200.093 200.093
    

01 Приходи из буџета 3.300.093 3.300.093
   810: 3.300.093 3.300.093

3.12
  

160
       

307 481 Стална конференција градова и општина 800.000 800.000

308 481

Средства за рад удружења грађана (конкурс за редовно 
месечно финансирање програма и једнократно давање за 
пројекте) 1.674.832 1.674.832

309 481 Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево 205.648 205.648

310 481
Међуопштинска организација слепих и  слабовидих Панчево

219.995 219.995
311 481 Општински ватрогасни савез Панчево 1.550.111 1.550.111
312 481 Комитет за бесплатну правну помоћ 1.050.974 1.050.974
313 481 Удружење просветних радника 556.510 556.510

314 481
Подршка пројектима за развој предузетништва и туризма

8.000.110 8.000.110

315 481
Подршка пројектима за развој пољопривреде - Аграрни буџет

956.500 956.500
    160

01 Приходи из буџета 15.014.680 15.014.680
   160: 15.014.680 15.014.680

3.13
830    

 "  " 

316 4511
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - зараде 
са доприносима на терет послодавца 33.564.020 33.564.020

317 4511
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - остали 
трошкови пословања 16.422.594 16.422.594

318 4511
Набавка oпреме за ЈРП "Радиотелевизија Панчево" Панчево

2.000.000 2.000.000

319 4512
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" -средства за адаптацију 

зграде-средства из кредита по Одлуци из 2010. године 24.154.257 24.154.257
    830

01 Приходи из буџета 51.986.614 51.986.614
10 Примања од домаћих задуживања 24.154.257 24.154.257

   830 76.140.871 76.140.871

3.14
    -  

560
      

320 424
Животна средина-део програма

25.347.250 25.347.250

321 423 Сузбијање амброзије 956.500 956.500
 

     

322 451 Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Јабука 1.363.608 1.363.608

323 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Глогоњ

1.017.583 1.017.583

324 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Качарево

1.391.595 1.391.595
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   090: 136.737.351 136.737.351

3.10
    -  

  
911  

270 411 Плате и додаци запослених 158.352.360 39.421.000 197.773.360
271 412 Социјални доприноси на терет послодавца 28.340.279 7.092.000 35.432.279

272 414

Социјална давања ("Дечја радост" Панчево-1.500.000 и 
васпитачи у основним школама у насељеним местима-
500.000) 2.000.000 1.227.000 3.227.000

. .  "  "
273 415 Накнаде за превоз за запослене 3.600.000 1.206.000 4.806.000
274 416 Награде запосленима и остали расходи 267.000 267.000
275 421 Стални трошкови 17.000.000 7.374.000 24.374.000
276 421 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 950.000 950.000
277 422 Трошкови путовања 233.028 2.300.000 2.533.028
278 423 Услуге по уговору 1.606.932 3.230.000 4.836.932
279 425 Текуће поправке и одржавање 4.000.000 1.400.000 5.400.000
280 426 Материјал 46.200.000 14.056.000 60.256.000
281 431 Амортизација и употреба основних средстава за рад 1.823.000 1.823.000
282 441 Отплата камата 1.000 1.000
283 482 Порези, обавезне таксе и казне 84.000 84.000
284 512 Капитално одржавање зграде и објеката 3.600.000 438.000 4.038.000
285 512 Машине и опрема 500.000 500.000

    

286 4631
Стални трошкови:О.Ш. Јабука , О.Ш. Омољица , О.Ш. 
Старчево и О.Ш. Качарево 4.300.000 4.300.000

287 4631 Услуге по уговору 200.000 200.000

288 4727

Регресирана исхрана деце и ученика у продуженим 
боравцима у основним школама (преко основних школа и ПУ 
''Дечја радост'') 3.500.000 3.500.000

289 4632
ОШ " Моша Пијаде" Иваново-санација крова на згради 
забавишта 700.000 700.000

290 4632 ОШ "Гоце Делчев" Јабука-санација крова на вртићу 2.000.000 2.000.000

291 4632 Разна опрема у вртићима у насељеним местима 500.000 500.000
       

292 4723 Накнада за прворођено дете 15.000.000 15.000.000

293 4723

Регресирана исхрана деце у ПУ ''Дечја радост'' и вртићима у 
насељеним местима по Одлуци о финансијској подршци 
породици са децом 4.000.000 4.000.000

294 472
Подршка програму за образовање деце и васпитавање деце са 
тешкоћама у развоју преко ПУ "Дечја радост" 4.800.000 4.800.000

295 4723
Накнада за бесплатан боравак трећег детата у вртићима и 
забавиштима од АП Војводине 16.000.000 16.000.000

296 4723
Пакет за новорођенчад преко "Апотеке Панчево" Панчево

6.500.000 6.500.000
297 4723 Накнада за рођење тројки и већег броја деце 600.000 600.000
298 4723 Једнократна помоћ незапосленим породиљама 9.000.000 9.000.000

299 4723
ЈП Дирекција -Дивчибаре-учешће у трошковима боравка деце

22.500.000 22.500.000
300 511 ЈП Дирекција -Дивчибаре-капитално одржавање 500.000 500.000
301 512 ЈП Дирекција -Дивчибаре - опрема 500.000 500.000

    911
01 Приходи из буџета 340.982.599 340.982.599
04 Сопствени приходи буџетских корисника 79.919.000 79.919.000
07 Донације од осталих нивоа власти 16.000.000 16.000.000

   911: 356.982.599 79.919.000 436.901.599

3.11
810    
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302 424
Конкурс за реализацију акционог плана бриге о младима за 
2011. годину 1.400.000 1.400.000

303 424 Активности канцеларије за младе 400.000 400.000
304 424 Aктивности ресурсног центра за младе града Панчева 600.000 600.000

305 472
Накнаде за образовање-једнократне помоћи најбољим 
студентима за постигнуте резултате 700.000 700.000

306 472 Матурантска парада 2011. године 200.093 200.093
    

01 Приходи из буџета 3.300.093 3.300.093
   810: 3.300.093 3.300.093

3.12
  

160
       

307 481 Стална конференција градова и општина 800.000 800.000

308 481

Средства за рад удружења грађана (конкурс за редовно 
месечно финансирање програма и једнократно давање за 
пројекте) 1.674.832 1.674.832

309 481 Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево 205.648 205.648

310 481
Међуопштинска организација слепих и  слабовидих Панчево

219.995 219.995
311 481 Општински ватрогасни савез Панчево 1.550.111 1.550.111
312 481 Комитет за бесплатну правну помоћ 1.050.974 1.050.974
313 481 Удружење просветних радника 556.510 556.510

314 481
Подршка пројектима за развој предузетништва и туризма

8.000.110 8.000.110

315 481
Подршка пројектима за развој пољопривреде - Аграрни буџет

956.500 956.500
    160

01 Приходи из буџета 15.014.680 15.014.680
   160: 15.014.680 15.014.680

3.13
830    

 "  " 

316 4511
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - зараде 
са доприносима на терет послодавца 33.564.020 33.564.020

317 4511
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - остали 
трошкови пословања 16.422.594 16.422.594

318 4511
Набавка oпреме за ЈРП "Радиотелевизија Панчево" Панчево

2.000.000 2.000.000

319 4512
ЈРП "Радиотелевизија Панчево" -средства за адаптацију 

зграде-средства из кредита по Одлуци из 2010. године 24.154.257 24.154.257
    830

01 Приходи из буџета 51.986.614 51.986.614
10 Примања од домаћих задуживања 24.154.257 24.154.257

   830 76.140.871 76.140.871

3.14
    -  

560
      

320 424
Животна средина-део програма

25.347.250 25.347.250

321 423 Сузбијање амброзије 956.500 956.500
 

     

322 451 Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Јабука 1.363.608 1.363.608

323 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Глогоњ

1.017.583 1.017.583

324 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Качарево

1.391.595 1.391.595
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325 511

Реконструкција водоводне мреже у Качареву - средства 
Министарства за заштиту животне средине и просторног 
планирања преко Фонда за развој Републике Србије 8.789.820 8.789.820

326 511
Реконструкција водоводне мреже у Качареву - Фонд за развој 
Републике Србије - средства кредита 70.318.560 70.318.560

327 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Банатско 
Ново Село 1.363.607 1.363.607

328 451 Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Долово 1.363.607 1.363.607

329 4632 Средства за створене обавезе насељених места 3.500.000 3.500.000

330 511
Суфинансирање санације депоније чврстог комуналног 
отпада у Старчеву 23.463.770 23.463.770

331 511

Суфинансирање санације депоније чврстог комуналног 
отпада у Старчеву - средства из Фонда за заштиту животне 
средине Републике Србије 15.642.514 15.642.514

    128.214.664 128.214.664

 " " 

 332 4511 Текуће субвенције-чишћење јавних површина са ПДВ-ом 33.496.630 33.496.630
333 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада 69.164.515 69.164.515

334 4512
Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног 
отпада 4.722.748 4.722.748

335 4512
Изградња објекта за разврставање комуналног отпада-
средства кредита по Одлуци за 2011. годину 34.000.000 34.000.000

   " "    141.383.893 141.383.893

 " " 

336 4511
Tекуће субвенције-отплате главница кредита за измирење 
дуга за утрошени гас 81.550.000 81.550.000

   " "  
81.550.000 81.550.000

 " " 
337 4511 Текуће субвенције-одржавање Народне баште 2.630.532 2.630.532
338 4511 Одржавање дечијих игралишта у граду 2.512.247 2.512.247
339 4511 Обавезе за остале расходе- ПДВ 5.443.202 5.443.202

340 4512
Проширење парка "Народна башта-Барутана"-средства из 
кредита по Одлуци за 2010. годину 12.697.690 12.697.690

   " "  
23.283.671 23.283.671

    

341 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 139.807.360 139.807.360

342 441 Отплате домаћих камата по кредитима 26.399.552 26.399.552
    166.206.912 166.206.912

    560

01 Приходи из буџета 425.494.306 425.494.306

07 Донације од осталих нивоа власти 94.750.894 94.750.894

10 Примања од домаћих задуживања 46.697.690 46.697.690
   560 566.942.890 566.942.890

3.15
 "      

"  
620  

343 411 Плате и додаци запослених 94.681.000 94.681.000
344 412 Социјални доприноси на терет послодавца 16.948.000 16.948.000
345 481 Допринос коморама 473.000 473.000
346 482 Обавезе за остале расходе- ПДВ 16.000.000 2.620.000 18.620.000
347 413 Накнаде у натури 300.000 300.000
348 414 Социјална давања запослених 3.230.000 900.000 4.130.000
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349 415 Накнаде за запослене 2.963.000 2.963.000
350 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 5.289.000 5.289.000

351 421 Стални трошкови 81.707.000 220.000 81.927.000
352 422 Трошкови путовања 933.000 933.000
353 423 Услуге по уговору 16.989.000 4.480.000 21.469.000
354 424 Специјализоване услуге 4.425.000 4.425.000
355 425 Текуће поправке и одржавање 200.416.000 3.028.000 203.444.000
356 426 Материјал 6.896.000 5.500.000 12.396.000
357 465 Остале текуће донације по закону 700.000 700.000
358 481 Дотације невладиним организацијама 500.000 500.000
359 482 Остали порези, обавезе, таксе, царине и др. 3.628.000 200.000 3.828.000
360 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000 1.000.000
361 511 Зграде и грађевински објекти 102.597.000 1.852.000 104.449.000

362 511

Изградња и реконструкција фекалне канализационе мреже са 

израдом пројектне документације у  Панчеву и насељеним 

местима-средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 417.850.273 417.850.273

363 511
Изградња дечјег вртића на Миси-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 7.306.531 7.306.531

364 511

Вишенаменска спортска хала -Багремар  - извођење радова-

средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 426.501.489 426.501.489

365 511
Санација и доградња моста у Иванову-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 14.817.828 14.817.828

366 511

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

367 511

Изградња здравствене станице "Иваново" у Иванову-средства 

Фонда за капитална улагања АП Војводине 7.000.000 7.000.000

368 511

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

369 511
Асфалтирање улица у Банатском Новом Селу-средства Фонда 
за капитална улагања АП Војводине 5.000.000 5.000.000

370 511
Санација коловоза у улици Иве Курјачког -средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 138.000.000 138.000.000

371 511
Санација коловоза у улици Марије Прите -средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 7.000.000 7.000.000

372 511
Индустријска зона у Панчеву "Greenfield 2"-средства Фонда 
за капитална улагања АП Војводине 30.000.000 30.000.000

373 511

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

374 511
Иве Курјачког -кишна канализација-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 26.000.000 26.000.000

375 511

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

376 511

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

377 511

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

378 512 Машине и опрема 2.200.000 2.200.000
379 523 Залихе за даљу продају 300.000 300.000
380 541 Земљиште 300.000 300.000

    620
01 Приходи из буџета 560.675.000 560.675.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.759.709.155 1.759.709.155

   620: 560.675.000 1.759.709.155 2.320.384.155

3.16   -
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325 511

Реконструкција водоводне мреже у Качареву - средства 
Министарства за заштиту животне средине и просторног 
планирања преко Фонда за развој Републике Србије 8.789.820 8.789.820

326 511
Реконструкција водоводне мреже у Качареву - Фонд за развој 
Републике Србије - средства кредита 70.318.560 70.318.560

327 451
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Банатско 
Ново Село 1.363.607 1.363.607

328 451 Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Долово 1.363.607 1.363.607

329 4632 Средства за створене обавезе насељених места 3.500.000 3.500.000

330 511
Суфинансирање санације депоније чврстог комуналног 
отпада у Старчеву 23.463.770 23.463.770

331 511

Суфинансирање санације депоније чврстог комуналног 
отпада у Старчеву - средства из Фонда за заштиту животне 
средине Републике Србије 15.642.514 15.642.514

    128.214.664 128.214.664

 " " 

 332 4511 Текуће субвенције-чишћење јавних површина са ПДВ-ом 33.496.630 33.496.630
333 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада 69.164.515 69.164.515

334 4512
Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног 
отпада 4.722.748 4.722.748

335 4512
Изградња објекта за разврставање комуналног отпада-
средства кредита по Одлуци за 2011. годину 34.000.000 34.000.000

   " "    141.383.893 141.383.893

 " " 

336 4511
Tекуће субвенције-отплате главница кредита за измирење 
дуга за утрошени гас 81.550.000 81.550.000

   " "  
81.550.000 81.550.000

 " " 
337 4511 Текуће субвенције-одржавање Народне баште 2.630.532 2.630.532
338 4511 Одржавање дечијих игралишта у граду 2.512.247 2.512.247
339 4511 Обавезе за остале расходе- ПДВ 5.443.202 5.443.202

340 4512
Проширење парка "Народна башта-Барутана"-средства из 
кредита по Одлуци за 2010. годину 12.697.690 12.697.690

   " "  
23.283.671 23.283.671

    

341 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 139.807.360 139.807.360

342 441 Отплате домаћих камата по кредитима 26.399.552 26.399.552
    166.206.912 166.206.912

    560

01 Приходи из буџета 425.494.306 425.494.306

07 Донације од осталих нивоа власти 94.750.894 94.750.894

10 Примања од домаћих задуживања 46.697.690 46.697.690
   560 566.942.890 566.942.890

3.15
 "      

"  
620  

343 411 Плате и додаци запослених 94.681.000 94.681.000
344 412 Социјални доприноси на терет послодавца 16.948.000 16.948.000
345 481 Допринос коморама 473.000 473.000
346 482 Обавезе за остале расходе- ПДВ 16.000.000 2.620.000 18.620.000
347 413 Накнаде у натури 300.000 300.000
348 414 Социјална давања запослених 3.230.000 900.000 4.130.000
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349 415 Накнаде за запослене 2.963.000 2.963.000
350 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 5.289.000 5.289.000

351 421 Стални трошкови 81.707.000 220.000 81.927.000
352 422 Трошкови путовања 933.000 933.000
353 423 Услуге по уговору 16.989.000 4.480.000 21.469.000
354 424 Специјализоване услуге 4.425.000 4.425.000
355 425 Текуће поправке и одржавање 200.416.000 3.028.000 203.444.000
356 426 Материјал 6.896.000 5.500.000 12.396.000
357 465 Остале текуће донације по закону 700.000 700.000
358 481 Дотације невладиним организацијама 500.000 500.000
359 482 Остали порези, обавезе, таксе, царине и др. 3.628.000 200.000 3.828.000
360 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000 1.000.000
361 511 Зграде и грађевински објекти 102.597.000 1.852.000 104.449.000

362 511

Изградња и реконструкција фекалне канализационе мреже са 

израдом пројектне документације у  Панчеву и насељеним 

местима-средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 417.850.273 417.850.273

363 511
Изградња дечјег вртића на Миси-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 7.306.531 7.306.531

364 511

Вишенаменска спортска хала -Багремар  - извођење радова-

средства Фонда за капитална улагања АП Војводине 426.501.489 426.501.489

365 511
Санација и доградња моста у Иванову-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 14.817.828 14.817.828

366 511

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

367 511

Изградња здравствене станице "Иваново" у Иванову-средства 

Фонда за капитална улагања АП Војводине 7.000.000 7.000.000

368 511

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

369 511
Асфалтирање улица у Банатском Новом Селу-средства Фонда 
за капитална улагања АП Војводине 5.000.000 5.000.000

370 511
Санација коловоза у улици Иве Курјачког -средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 138.000.000 138.000.000

371 511
Санација коловоза у улици Марије Прите -средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 7.000.000 7.000.000

372 511
Индустријска зона у Панчеву "Greenfield 2"-средства Фонда 
за капитална улагања АП Војводине 30.000.000 30.000.000

373 511

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

374 511
Иве Курјачког -кишна канализација-средства Фонда за 
капитална улагања АП Војводине 26.000.000 26.000.000

375 511

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

376 511

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

377 511

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

378 512 Машине и опрема 2.200.000 2.200.000
379 523 Залихе за даљу продају 300.000 300.000
380 541 Земљиште 300.000 300.000

    620
01 Приходи из буџета 560.675.000 560.675.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.759.709.155 1.759.709.155

   620: 560.675.000 1.759.709.155 2.320.384.155

3.16   -
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160    
  10.294.649 10.294.649

381 421 Стални трошкови 285.000 285.000
382 422 Трошкови путовања 25.000 25.000
383 423 Услуге по уговору 481.000 481.000
384 424 Специјализоване услуге 1.380.560 1.380.560

385 424
Специјализоване услуге-Израда пројеката и стучни надзор за 
инвестиције и изградњу 100.000 100.000

386 425 Текуће поправке и одржавање 81.567 81.567

387 425
Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и 
стаза, реконструкција и изградња објеката 1.171.522 1.171.522

388 426 Материјал 220.000 220.000
389 4511 Текуће субвенције јавним предузећима 3.400.000 3.400.000
390 4512 Капиталне субвенције ЈКП "Комбрест" 1.720.000 1.720.000
391 481 Дотације невладиним организацијама 1.130.000 1.130.000
392 481 Дотације за поправку цркве 300.000 300.000

   13.044.351 13.044.351
393 421 Стални трошкови 415.000 415.000
394 423 Услуге по уговору 680.000 680.000
395 424 Специјализоване услуге 150.000 150.000
396 424 Израда пројектне документације 600.000 600.000
397 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000

398 425
Текуће поправке, одржавање и реконструкција путне мреже, 
улица и атарских путева 2.414.130 2.414.130

399 425 Уређење ширег центра села 1.200.000 1.200.000
400 425 Реконструкција спортских терена 550.000 550.000
401 426 Материјал 398.900 398.900
402 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 990.000 990.000
403 451 Бушење и ревитализација бунара пијаће воде, санација 500.000 500.000

404 451
Озелењавање, одржавање зелених површина, депонија, 
гробља, каналске мреже и површинских вода 3.214.698 3.214.698

405 481 Дотације невладиним организацијама 1.731.623 1.731.623
 6.960.705 6.960.705

406 421 Стални трошкови 120.000 120.000
407 423 Услуге по уговору 190.000 190.000
408 424 Специјализоване услуге 70.000 70.000
409 425 Реконструкција крова зграде Месне заједнице 250.000 250.000
410 426 Материјал 286.247 286.247
411 4511 Субвенција Јавном предузећу ЈКП "Глогоњ" 850.000 850.000
412 481 Дотације верским и непрофинтим организацијама 920.000 920.000
413 511 Реконструкција водоводне мреже (замена цеви) 3.250.000 3.250.000
414 511 Изградња капеле 200.000 200.000

415 481
Пренос средстава Српској православној цркви за изградњу 
Храма 824.458 824.458

 13.578.128 13.578.128
416 421 Стални трошкови 500.000 500.000
417 423 Услуге по уговору 600.000 600.000
418 424 Специјализоване услуге 300.000 300.000

419 424
Израда пројеткне документације за уређење атарских путева

400.000 400.000
420 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000
421 425 Израда стаза и насипање улица шодером 378.128 378.128
422 426 Материјал 200.000 200.000
423 4511 Текуће субвенције ЈКП "Долови" 3.000.000 3.000.000

424 4512
Капиталне субвенције за набавку пумпи и опремање ЈКП 
"Долови" Долово 1.000.000 1.000.000

425 481 Дотације спортским организацијама 1.200.000 1.200.000
426 481 Дотације удружењима грађана 200.000 200.000
427 481 Дотације установама културе и образовања 300.000 300.000
428 481 Дотације црквама 300.000 300.000
429 511 Асфалтирање улица (исплата дуга из 2010. Године) 5.000.000 5.000.000

 5.227.661 1.196.791 6.424.452
430 411 Плате и додаци запослених 196.589 262.520 459.109
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431 412 Социјални доприноси на терет послодавца 35.189 42.600 77.789
432 421 Стални трошкови 416.432 240.067 656.499
433 422 Трошкови путовања 95.320 95.320
434 423 Услуге по уговору 505.528 565.924 1.071.452
435 424 Специјализоване услуге 259.474 259.474
436 425 Текуће поправке и одржавање 56.125 56.125
437 426 Материјал 415.680 85.680 501.360
438 511 Изградња путева 2.000.000 2.000.000
439 511 Изградња капеле 1.247.324 1.247.324

 12.527.000 12.527.000
440 421 Стални трошкови 1.269.450 1.269.450
441 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
442 423 Услуге по уговору 227.000 227.000
443 425 Ревитализација дела кишне канализације по пројекту 4.000.000 4.000.000
444 425 Ревитализација тротоарске мреже 500.000 500.000
445 426 Материјал 40.000 40.000
446 4511 Субвеније ЈКП "Вод-ком" Јабука 1.320.000 1.320.000
447 481 Дотације спортским организацијама 950.000 950.000
448 481 Дотације осталим удружењима грађана 758.000 758.000
449 511 Израда пројекта по плану за 2011. годину 1.142.550 1.142.550
450 511 Изградња и уређење пијаце 2.300.000 2.300.000

 15.821.665 2.062.000 17.883.665
451 421 Стални трошкови 649.665 649.665
452 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
453 423 Услуге по уговору 850.000 162.000 1.012.000
454 424 Специјализоване услуге 70.000 70.000
455 425 Текуће поправке и одржавање 800.000 400.000 1.200.000
456 426 Материјал 370.000 370.000
457 4511 Текуће субвенције ЈКП "Качарево" 2.750.000 2.750.000
458 4512 Капиталне субвенције ЈКП "Качарево" 1.050.000 1.050.000
459 481 Дотације непрофитним организацијама 1.500.000 1.500.000

460 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
другом 22.000 22.000

461 511
Куповина зграда и објеката

7.000.000 1.500.000 8.500.000
462 512 Машине и опрема 150.000 150.000
463 514 Вишегодишњи засади 500.000 500.000

464 515
Нематеријална имовина-компјутерски софтвер, књижевна и 
уметничка дела 100.000 100.000

 16.096.806 4.200.000 20.296.806
465 421 Стални трошкови 470.000 470.000

466 421
Одржавање јавних површина у селу, чишћење и одржавање 
дивљих депонија и сметилишта 2.400.000 2.400.000

467 422 Трошкови путовања 30.000 30.000
468 423 Услуге по уговору 208.681 208.681
469 424 Специјализоване услуге 680.000 680.000
470 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
471 425 Одржавање путева у селу 1.000.000 1.000.000

472 425
Teкуће одржавање зграде Месне заједнице, Месне 
канцеларије и ЈКП "Омољица" 300.000 300.000

473 426 Материјал 95.000 200.000 295.000
474 4511 Текуће субвенције ЈКП "Омољица" 3.700.000 3.700.000
475 4512 Капиталне субвеницје ЈКП "Омољица" 1.000.000 1.000.000
476 481 Дотације спортским омладинским организацијама 1.112.083 1.112.083
477 481 Дотације осталим удружењима грађана 240.000 240.000
478 511 Изградња спортског центра 100.000 100.000
479 511 Израда пројектних документација и геодетских услуга 500.000 500.000

480 511
Изградња паркинга и изградња и реконструкција стаза у селу

600.000 600.000
481 511 Асфалтирање улица 3.611.042 3.611.042
482 511 Уређење атарских путева-средства из АП Војводина 2.000.000 2.000.000
483 511 Уређење каналске мреже-средства из АП Војводина 2.000.000 2.000.000

 16.480.424 16.480.424
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160    
  10.294.649 10.294.649

381 421 Стални трошкови 285.000 285.000
382 422 Трошкови путовања 25.000 25.000
383 423 Услуге по уговору 481.000 481.000
384 424 Специјализоване услуге 1.380.560 1.380.560

385 424
Специјализоване услуге-Израда пројеката и стучни надзор за 
инвестиције и изградњу 100.000 100.000

386 425 Текуће поправке и одржавање 81.567 81.567

387 425
Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева и 
стаза, реконструкција и изградња објеката 1.171.522 1.171.522

388 426 Материјал 220.000 220.000
389 4511 Текуће субвенције јавним предузећима 3.400.000 3.400.000
390 4512 Капиталне субвенције ЈКП "Комбрест" 1.720.000 1.720.000
391 481 Дотације невладиним организацијама 1.130.000 1.130.000
392 481 Дотације за поправку цркве 300.000 300.000

   13.044.351 13.044.351
393 421 Стални трошкови 415.000 415.000
394 423 Услуге по уговору 680.000 680.000
395 424 Специјализоване услуге 150.000 150.000
396 424 Израда пројектне документације 600.000 600.000
397 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000

398 425
Текуће поправке, одржавање и реконструкција путне мреже, 
улица и атарских путева 2.414.130 2.414.130

399 425 Уређење ширег центра села 1.200.000 1.200.000
400 425 Реконструкција спортских терена 550.000 550.000
401 426 Материјал 398.900 398.900
402 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама 990.000 990.000
403 451 Бушење и ревитализација бунара пијаће воде, санација 500.000 500.000

404 451
Озелењавање, одржавање зелених површина, депонија, 
гробља, каналске мреже и површинских вода 3.214.698 3.214.698

405 481 Дотације невладиним организацијама 1.731.623 1.731.623
 6.960.705 6.960.705

406 421 Стални трошкови 120.000 120.000
407 423 Услуге по уговору 190.000 190.000
408 424 Специјализоване услуге 70.000 70.000
409 425 Реконструкција крова зграде Месне заједнице 250.000 250.000
410 426 Материјал 286.247 286.247
411 4511 Субвенција Јавном предузећу ЈКП "Глогоњ" 850.000 850.000
412 481 Дотације верским и непрофинтим организацијама 920.000 920.000
413 511 Реконструкција водоводне мреже (замена цеви) 3.250.000 3.250.000
414 511 Изградња капеле 200.000 200.000

415 481
Пренос средстава Српској православној цркви за изградњу 
Храма 824.458 824.458

 13.578.128 13.578.128
416 421 Стални трошкови 500.000 500.000
417 423 Услуге по уговору 600.000 600.000
418 424 Специјализоване услуге 300.000 300.000

419 424
Израда пројеткне документације за уређење атарских путева

400.000 400.000
420 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000
421 425 Израда стаза и насипање улица шодером 378.128 378.128
422 426 Материјал 200.000 200.000
423 4511 Текуће субвенције ЈКП "Долови" 3.000.000 3.000.000

424 4512
Капиталне субвенције за набавку пумпи и опремање ЈКП 
"Долови" Долово 1.000.000 1.000.000

425 481 Дотације спортским организацијама 1.200.000 1.200.000
426 481 Дотације удружењима грађана 200.000 200.000
427 481 Дотације установама културе и образовања 300.000 300.000
428 481 Дотације црквама 300.000 300.000
429 511 Асфалтирање улица (исплата дуга из 2010. Године) 5.000.000 5.000.000

 5.227.661 1.196.791 6.424.452
430 411 Плате и додаци запослених 196.589 262.520 459.109
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431 412 Социјални доприноси на терет послодавца 35.189 42.600 77.789
432 421 Стални трошкови 416.432 240.067 656.499
433 422 Трошкови путовања 95.320 95.320
434 423 Услуге по уговору 505.528 565.924 1.071.452
435 424 Специјализоване услуге 259.474 259.474
436 425 Текуће поправке и одржавање 56.125 56.125
437 426 Материјал 415.680 85.680 501.360
438 511 Изградња путева 2.000.000 2.000.000
439 511 Изградња капеле 1.247.324 1.247.324

 12.527.000 12.527.000
440 421 Стални трошкови 1.269.450 1.269.450
441 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
442 423 Услуге по уговору 227.000 227.000
443 425 Ревитализација дела кишне канализације по пројекту 4.000.000 4.000.000
444 425 Ревитализација тротоарске мреже 500.000 500.000
445 426 Материјал 40.000 40.000
446 4511 Субвеније ЈКП "Вод-ком" Јабука 1.320.000 1.320.000
447 481 Дотације спортским организацијама 950.000 950.000
448 481 Дотације осталим удружењима грађана 758.000 758.000
449 511 Израда пројекта по плану за 2011. годину 1.142.550 1.142.550
450 511 Изградња и уређење пијаце 2.300.000 2.300.000

 15.821.665 2.062.000 17.883.665
451 421 Стални трошкови 649.665 649.665
452 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
453 423 Услуге по уговору 850.000 162.000 1.012.000
454 424 Специјализоване услуге 70.000 70.000
455 425 Текуће поправке и одржавање 800.000 400.000 1.200.000
456 426 Материјал 370.000 370.000
457 4511 Текуће субвенције ЈКП "Качарево" 2.750.000 2.750.000
458 4512 Капиталне субвенције ЈКП "Качарево" 1.050.000 1.050.000
459 481 Дотације непрофитним организацијама 1.500.000 1.500.000

460 482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
другом 22.000 22.000

461 511
Куповина зграда и објеката

7.000.000 1.500.000 8.500.000
462 512 Машине и опрема 150.000 150.000
463 514 Вишегодишњи засади 500.000 500.000

464 515
Нематеријална имовина-компјутерски софтвер, књижевна и 
уметничка дела 100.000 100.000

 16.096.806 4.200.000 20.296.806
465 421 Стални трошкови 470.000 470.000

466 421
Одржавање јавних површина у селу, чишћење и одржавање 
дивљих депонија и сметилишта 2.400.000 2.400.000

467 422 Трошкови путовања 30.000 30.000
468 423 Услуге по уговору 208.681 208.681
469 424 Специјализоване услуге 680.000 680.000
470 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
471 425 Одржавање путева у селу 1.000.000 1.000.000

472 425
Teкуће одржавање зграде Месне заједнице, Месне 
канцеларије и ЈКП "Омољица" 300.000 300.000

473 426 Материјал 95.000 200.000 295.000
474 4511 Текуће субвенције ЈКП "Омољица" 3.700.000 3.700.000
475 4512 Капиталне субвеницје ЈКП "Омољица" 1.000.000 1.000.000
476 481 Дотације спортским омладинским организацијама 1.112.083 1.112.083
477 481 Дотације осталим удружењима грађана 240.000 240.000
478 511 Изградња спортског центра 100.000 100.000
479 511 Израда пројектних документација и геодетских услуга 500.000 500.000

480 511
Изградња паркинга и изградња и реконструкција стаза у селу

600.000 600.000
481 511 Асфалтирање улица 3.611.042 3.611.042
482 511 Уређење атарских путева-средства из АП Војводина 2.000.000 2.000.000
483 511 Уређење каналске мреже-средства из АП Војводина 2.000.000 2.000.000

 16.480.424 16.480.424
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484 421 Стални трошкови 980.000 980.000
485 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
486 423 Услуге по уговору и остале услуге 680.000 680.000
487 424 Специјализоване услуге 530.000 530.000
488 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
489 425 Реконструкција јавне расвете 500.000 500.000
490 425 Одржавање зграде МЗ и амбуланте 500.000 500.000
491 426 Материјал 500.000 500.000
492 481 Дотације удружењима и клубовима 3.390.000 3.390.000

493 4511
Одржавање јавних и зелених површина, санација депонија, 
чишћење снега, БУС стајалишта 4.400.000 4.400.000

494 4512
Комунално опремање-тротоари, клупе, дечија игралишта, 
ћуприје, стазе и прелази 2.000.000 2.000.000

495 511 Инвестиције од капиталног значаја за село 1.940.424 1.940.424
496 511 Пројектна документација 1.000.000 1.000.000

    160
01 Приходи из буџета 110.031.389 117.490.180
04 Сопствени приходи буџетских корисника 7.458.791 7.458.791

   160: 110.031.389 7.458.791 117.490.180

3.17  "  " 

451  

497 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада 86.085.000 86.085.000

498 4511
Текуће субвенције-средства за покриће трошкова пословања 

14.347.500 14.347.500

499 4512
Капиталне субвенције-Учешће за набавку аутобуса-средства 
из кредита по Одлуци из 2010. године 40.000.000 40.000.000

    451

01 Приходи из буџета 100.432.500 100.432.500
10 Примања од домаћих задуживања 40.000.000 40.000.000

   451: 140.432.500 140.432.500

3.18  " " 
810    

500 4511 Текуће субвенције 47.562.334 47.562.334
501 4511 Текуће субвенције-потрошња воде на базену 7.000.000 7.000.000

502 4511 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2.381.875 2.381.875
    810

01 Приходи из буџета 56.944.209 56.944.209
   810: 56.944.209 56.944.209

3.19  "   " 

490
     

503 4512
Изградња фекалне канализације на Кудељарском насипу-
средства из кредита по Одлуци из 2010. године 10.226.144 10.226.144

504 4512 Обнављање и регенерација бунара 11.000.000 11.000.000

505 4512
Изградња водоводне мреже-средства из кредита по Одлуци из
2010. године 7.000.000 7.000.000

506 4512
Изградња, реконструкција и одржавање блоковске 
канализације 723.821 723.821

    490
01 Приходи из буџета 11.723.821 11.723.821
10 Примања од домаћих задуживања 17.226.144 17.226.144

   490: 28.949.965 28.949.965

3.20
    

110    
507 481 Плате, додаци и накнаде запослених лица 3.775.048 3.775.048
508 481 Социјални доприноси на терет послодавца 675.733 675.733
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509 481 Средства за материјалне трошкове 405.885 405.885
    110

01 Приходи из буџета 4.856.666 4.856.666
   110: 4.856.666 4.856.666

3.21
  

473
510 411 Плате и додаци запослених 1.036.380 1.036.380
511 412 Социјални доприноси на терет послодавца 185.512 185.512
512 416 Комисије, награде, бонуси и остали расходи 550.409 550.409
513 421 Стални трошкови 447.243 447.243
514 422 Трошкови путовања 175.367 175.367

515 423 Услуге по уговору 1.149.373 1.149.373
516 424 Специјализоване услуге 1.235.510 1.235.510
517 424 Интернационални Карневал Панчево 2011. године 1.700.000 1.700.000
518 425 Текуће поправке 66.026 66.026
519 426 Материјал 150.057 150.057

    473
01 Приходи из буџета 6.695.877 6.695.877

   473: 6.695.877 6.695.877

3.22   
330

520 411 Плате и додаци изабраних лица 3.185.642 3.185.642

521 412
Социјални  доприноси на терет послодавца изабраних  лица

570.231 570.231
522 411 Плате и додаци запослених 891.493 891.493

523 412
Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица

159.574 159.574
524 413 Месечне карте-превоз на посао и са посла 134.938 134.938
525 414 Социјална давања запосленима 91.735 91.735
526 416 Накнаде члановима комисија и остали посебни расходи 282.351 282.351
527 421 Стални трошкови 371.337 371.337
528 422 Трошкови путовања 5.448 5.448
529 423 Услуге по уговору 382.930 70.000 452.930
530 425 Текуће поправке и одржавање 18.662 18.662
531 426 Материјал 208.262 208.262
532 512 Основна средства 92.628 85.000 177.628

    330
01 Приходи из буџета 6.395.231 6.395.231
04 Сопствени приходи буџетских корисника 155.000 155.000

   330: 6.395.231 155.000 6.550.231

3.23    
330

533 411 Плате и додаци изабраних лица 905.539 905.539

534 412
Социјални  доприноси на терет послодавца изабраних  лица

162.099 162.099
535 411 Плате и додаци запослених 183.889 183.889

536 412
Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица

32.916 32.916
537 416 Накнаде члановима комисија и остали посебни расходи 58.220 58.220

    330
01 Приходи из буџета 1.342.663 1.342.663

   330: 1.342.663 1.342.663

3.24
 "   "  

610  
538 411 Плате и додаци запослених 13.106.879 5.415.583 18.522.462
539 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.346.131 969.390 3.315.521
540 413 Накнаде у натури 0 410.000 410.000
541 414 Социјална давања запосленима 0 450.000 450.000
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484 421 Стални трошкови 980.000 980.000
485 422 Трошкови путовања 10.000 10.000
486 423 Услуге по уговору и остале услуге 680.000 680.000
487 424 Специјализоване услуге 530.000 530.000
488 425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
489 425 Реконструкција јавне расвете 500.000 500.000
490 425 Одржавање зграде МЗ и амбуланте 500.000 500.000
491 426 Материјал 500.000 500.000
492 481 Дотације удружењима и клубовима 3.390.000 3.390.000

493 4511
Одржавање јавних и зелених површина, санација депонија, 
чишћење снега, БУС стајалишта 4.400.000 4.400.000

494 4512
Комунално опремање-тротоари, клупе, дечија игралишта, 
ћуприје, стазе и прелази 2.000.000 2.000.000

495 511 Инвестиције од капиталног значаја за село 1.940.424 1.940.424
496 511 Пројектна документација 1.000.000 1.000.000

    160
01 Приходи из буџета 110.031.389 117.490.180
04 Сопствени приходи буџетских корисника 7.458.791 7.458.791

   160: 110.031.389 7.458.791 117.490.180

3.17  "  " 

451  

497 4511 Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада 86.085.000 86.085.000

498 4511
Текуће субвенције-средства за покриће трошкова пословања 

14.347.500 14.347.500

499 4512
Капиталне субвенције-Учешће за набавку аутобуса-средства 
из кредита по Одлуци из 2010. године 40.000.000 40.000.000

    451

01 Приходи из буџета 100.432.500 100.432.500
10 Примања од домаћих задуживања 40.000.000 40.000.000

   451: 140.432.500 140.432.500

3.18  " " 
810    

500 4511 Текуће субвенције 47.562.334 47.562.334
501 4511 Текуће субвенције-потрошња воде на базену 7.000.000 7.000.000

502 4511 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2.381.875 2.381.875
    810

01 Приходи из буџета 56.944.209 56.944.209
   810: 56.944.209 56.944.209

3.19  "   " 

490
     

503 4512
Изградња фекалне канализације на Кудељарском насипу-
средства из кредита по Одлуци из 2010. године 10.226.144 10.226.144

504 4512 Обнављање и регенерација бунара 11.000.000 11.000.000

505 4512
Изградња водоводне мреже-средства из кредита по Одлуци из
2010. године 7.000.000 7.000.000

506 4512
Изградња, реконструкција и одржавање блоковске 
канализације 723.821 723.821

    490
01 Приходи из буџета 11.723.821 11.723.821
10 Примања од домаћих задуживања 17.226.144 17.226.144

   490: 28.949.965 28.949.965

3.20
    

110    
507 481 Плате, додаци и накнаде запослених лица 3.775.048 3.775.048
508 481 Социјални доприноси на терет послодавца 675.733 675.733
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509 481 Средства за материјалне трошкове 405.885 405.885
    110

01 Приходи из буџета 4.856.666 4.856.666
   110: 4.856.666 4.856.666

3.21
  

473
510 411 Плате и додаци запослених 1.036.380 1.036.380
511 412 Социјални доприноси на терет послодавца 185.512 185.512
512 416 Комисије, награде, бонуси и остали расходи 550.409 550.409
513 421 Стални трошкови 447.243 447.243
514 422 Трошкови путовања 175.367 175.367

515 423 Услуге по уговору 1.149.373 1.149.373
516 424 Специјализоване услуге 1.235.510 1.235.510
517 424 Интернационални Карневал Панчево 2011. године 1.700.000 1.700.000
518 425 Текуће поправке 66.026 66.026
519 426 Материјал 150.057 150.057

    473
01 Приходи из буџета 6.695.877 6.695.877

   473: 6.695.877 6.695.877

3.22   
330

520 411 Плате и додаци изабраних лица 3.185.642 3.185.642

521 412
Социјални  доприноси на терет послодавца изабраних  лица

570.231 570.231
522 411 Плате и додаци запослених 891.493 891.493

523 412
Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица

159.574 159.574
524 413 Месечне карте-превоз на посао и са посла 134.938 134.938
525 414 Социјална давања запосленима 91.735 91.735
526 416 Накнаде члановима комисија и остали посебни расходи 282.351 282.351
527 421 Стални трошкови 371.337 371.337
528 422 Трошкови путовања 5.448 5.448
529 423 Услуге по уговору 382.930 70.000 452.930
530 425 Текуће поправке и одржавање 18.662 18.662
531 426 Материјал 208.262 208.262
532 512 Основна средства 92.628 85.000 177.628

    330
01 Приходи из буџета 6.395.231 6.395.231
04 Сопствени приходи буџетских корисника 155.000 155.000

   330: 6.395.231 155.000 6.550.231

3.23    
330

533 411 Плате и додаци изабраних лица 905.539 905.539

534 412
Социјални  доприноси на терет послодавца изабраних  лица

162.099 162.099
535 411 Плате и додаци запослених 183.889 183.889

536 412
Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица

32.916 32.916
537 416 Накнаде члановима комисија и остали посебни расходи 58.220 58.220

    330
01 Приходи из буџета 1.342.663 1.342.663

   330: 1.342.663 1.342.663

3.24
 "   "  

610  
538 411 Плате и додаци запослених 13.106.879 5.415.583 18.522.462
539 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.346.131 969.390 3.315.521
540 413 Накнаде у натури 0 410.000 410.000
541 414 Социјална давања запосленима 0 450.000 450.000
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542 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 0 250.000 250.000

543 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 2.600.000 2.600.000
544 421 Стални трошкови 1.256.124 3.143.876 4.400.000
545 422 Трошкови путовања 0 400.000 400.000
546 423 Услуге по уговору 866.088 6.643.912 7.510.000
547 424 Специјализоване услуге 0 500.000 500.000
548 425 Текуће поправке и одржавања 0 32.500.000 32.500.000
549 426 Материјал 0 4.800.000 4.800.000
550 431 Амортизација 0 1.000.000 1.000.000
551 441 Отплата домаћих камата 0 200.000 200.000
552 481 Дотације-обавезе према Меморандуму 0 3.895.074 3.895.074
553 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 1.000.000 1.000.000
554 511 Изградња социјалног становања 0 130.250.000 130.250.000

555 511 Одржавање и хитне интервенције општинских станова 5.000.000 5.000.000
556 512 Опрема 0 1.200.000 1.200.000
557 515 Нематеријална имовина 900.000 900.000
558 613 Остали трошкови 0 500.000 500.000

    610
01 Приходи из буџета 22.575.222 22.575.222
04 Сопствени приходи буџетских корисника 197.027.835 197.027.835

    610 22.575.222 197.027.835 219.603.057

3.25

  ,   

  
421  

559 424 Специјализоване услуге-по Годишњем програму 80.000.000 80.000.000

560 424
Средства по Програму - рефундација средстава из осталих 
извора прихода-процењена обавеза из 2010. године 64.538.021 64.538.021

561 424

Суфинансирање радова на подизању пољозаштитних 
појасева, агрошумскихсистема и ловних ремиза на територији
града Панчева-средства од АП Војводине-пренета средства из 
2010. године 8.200.000 8.200.000

562 424

Средства из буџета АП Војводине за реализацију поступка 
комасације у К.О. Банатско Ново Село-пренета средства из 
2010. године 4.000.000 4.000.000

   
01 Приходи из буџета 144.538.021 144.538.021
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.200.000 12.200.000

   421: 156.738.021 156.738.021

3.26
      

 
451  

563 424
Остале специјализоване услуге по Програму Комитета за 
безбедност саобраћаја 6.709.715 6.709.715

564 425 Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Града 6.709.715 6.709.715
   

01 Приходи из буџета 13.419.430 13.419.430
   451: 13.419.430 13.419.430

 3
01 Приходи из буџета 3.122.340.761 3.122.340.761
04 Сопствени приходи буџетских корисника 2.103.780.781 2.103.780.781
07 Донације од осталих нивоа власти 122.753.621 122.753.621
10 Примања од домаћих задуживања 136.173.318 136.173.318
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.200.000 12.200.000

  3 3.393.467.700 2.103.780.781 5.497.248.481
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542 415 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла 0 250.000 250.000

543 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 2.600.000 2.600.000
544 421 Стални трошкови 1.256.124 3.143.876 4.400.000
545 422 Трошкови путовања 0 400.000 400.000
546 423 Услуге по уговору 866.088 6.643.912 7.510.000
547 424 Специјализоване услуге 0 500.000 500.000
548 425 Текуће поправке и одржавања 0 32.500.000 32.500.000
549 426 Материјал 0 4.800.000 4.800.000
550 431 Амортизација 0 1.000.000 1.000.000
551 441 Отплата домаћих камата 0 200.000 200.000
552 481 Дотације-обавезе према Меморандуму 0 3.895.074 3.895.074
553 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 1.000.000 1.000.000
554 511 Изградња социјалног становања 0 130.250.000 130.250.000

555 511 Одржавање и хитне интервенције општинских станова 5.000.000 5.000.000
556 512 Опрема 0 1.200.000 1.200.000
557 515 Нематеријална имовина 900.000 900.000
558 613 Остали трошкови 0 500.000 500.000

    610
01 Приходи из буџета 22.575.222 22.575.222
04 Сопствени приходи буџетских корисника 197.027.835 197.027.835

    610 22.575.222 197.027.835 219.603.057

3.25

  ,   

  
421  

559 424 Специјализоване услуге-по Годишњем програму 80.000.000 80.000.000

560 424
Средства по Програму - рефундација средстава из осталих 
извора прихода-процењена обавеза из 2010. године 64.538.021 64.538.021

561 424

Суфинансирање радова на подизању пољозаштитних 
појасева, агрошумскихсистема и ловних ремиза на територији
града Панчева-средства од АП Војводине-пренета средства из 
2010. године 8.200.000 8.200.000

562 424

Средства из буџета АП Војводине за реализацију поступка 
комасације у К.О. Банатско Ново Село-пренета средства из 
2010. године 4.000.000 4.000.000

   
01 Приходи из буџета 144.538.021 144.538.021
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.200.000 12.200.000

   421: 156.738.021 156.738.021

3.26
      

 
451  

563 424
Остале специјализоване услуге по Програму Комитета за 
безбедност саобраћаја 6.709.715 6.709.715

564 425 Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Града 6.709.715 6.709.715
   

01 Приходи из буџета 13.419.430 13.419.430
   451: 13.419.430 13.419.430

 3
01 Приходи из буџета 3.122.340.761 3.122.340.761
04 Сопствени приходи буџетских корисника 2.103.780.781 2.103.780.781
07 Донације од осталих нивоа власти 122.753.621 122.753.621
10 Примања од домаћих задуживања 136.173.318 136.173.318
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.200.000 12.200.000

  3 3.393.467.700 2.103.780.781 5.497.248.481

 

 

 

 

   
 

  
 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

  
01 Приходи из буџета 3.245.404.765 3.245.404.765
04 Сопствени приходи буџетских корисника 2.103.780.781 2.103.780.781
06 Донације од међународних организација 27.783.745 27.783.745
07 Донације од осталих нивоа власти 122.753.621 122.753.621
10 Примања од домаћих задуживања 136.173.318 136.173.318
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.200.000 12.200.000

               : 3.544.315.449 2.103.780.781 5.648.096.230

III.  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.
За извршaвање ове одлуке одговоран је Градоначелник Града. 
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник Града.

Члан 7.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком за Градску управу одговоран 

је начелник Градске управе.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком из области основног и 

средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, 
за јавна предузећа, Градско јавно правобранилаштво, Туристичку организацију Панчево, месне заједнице 
и остале кориснике  одговорно је одговорно лице корисника.             

Члан 8.
Орган Управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два 

пута годишње информише Градско веће Града, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног 
односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,  Градско веће Града  усвајаја   
и доставља извештај Скупштини Града.

Члан 9.
Градско веће Града може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом  61. став 12. 

Закона о буџетском систему. 

Члан 10.
Градоначелник Града може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом  61. Закона о 

буџетском систему, изузев промене апропријације из претходног члана. 

Члан 11.
Градско веће Града одговорно је за спровеђење фискалне политике и управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском 
систему.

Овлашћује се Градоначелник да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети 
захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, 
уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 12.
 Градско веће може, у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати услове, критерујуме 

и начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа 
управе надлежног за финансије, да део јавних средстава од сопствених прихода, остварених у текућој 
години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој години.

Члан 13.
Изузетно, у случају да се буџету града Панчева из другог буџета (Републике, Покрајине, другог града 

или општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства 
за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису 
могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог 
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акта предложиће Градском већу Града отвaрање  одговарајуће апропријације за извршење расхода по том 
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 14.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета, а у оквиру средстава одобрених овом одлуком.

Члан 15.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за 

које су им та средства одобрена и по њиховим захтевима пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других 

прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 16.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене 

овом одлуком.
За коришћење прихода из буџета корисници подносе захтеве наредбодавцу за извршење буџета са 

одговарајућом  документацијом.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није другачије прописано.
На захтев органа надлежног за извршавање буџета, буџетски корисници су дужни да ставе на увид 

документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и да доставе 
тромесечне извештаје о приходима и расходима, укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, 
средства се враћају у буџет Града.

Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских 
одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових средстава.

                                                             
                                                                     Члан 17.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретна 

ствари којим управљају други корсници јевних средстава, не плаћају закуп у 2011. години, осим сталних 
трошкова неопходних за обављање делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник 
који управља јавним средствима врши плаћање,  а затим директни односно индиректни корисник из става 
1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација  из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о 
буџетском систему.

 Члан 18.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији 
метод.

 
Члан 19.

Корисник буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 
извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке, као 
и у складу са  осталим важећим прописима.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност 
дефинисана законом који се уређује буџет Републике Србије за 2011. годину.

Члан 20.
Ако се у току године примања буџета смање, односно остварују се у мањем обиму од планираног, 

издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима, на 
постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника 
буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 5. ове одлуке, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 21.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности  Градоначелника Града, засновати 

радни однос са новим лицима до краја 2011. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица 
нису обезбеђена  у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 
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буџетском кориснику.

Члан 22.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно 

финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2011. години сразмерно делу 
средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу донација.

 Члан 23.
Привремено расположива средства  на консолидованом рачун трезора могу се краткорочно пласирати 

или орочавати код банака или других финансијских организација у складу са  Законом  о буџетском 
систему при чему се мора водити рачуна о ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Уговор из става 1. овог члана закључује лице које Градоначелник Града  овласти за управљање 
готовинским средствима трезора.

Члан 24.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености 

кретања у приходима и расходима буџета, Градско веће  града Панчева доноси одлуку о  задуживању у 
складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије», бр. 61/05 и 
107/09).

Члан 25.
Приходи комуналне потрошње планирани у износу 532.663.000 динара преносе се за намене 

опредељене овом одлуком у виду трансфера Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево, као индиректном буџетском кориснику. 

Члан 26.
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта користиће се за реализацију 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у граду 
Панчеву за 2011. годину који  донoси Скупштина града Панчева, а на који  Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  даje сагласност.

Члан 27.
Остварена средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије осигурања од пожара 

преносе се Општинском ватрогасном савезу општине Панчево, а према Одлуци о поверавању послова на 
остваривању функције превентивног деловања у области заштите од пожара. 

Члан 28.
Средства од продаје станова у државној својини над којима право располагања има град  Панчево 

уплаћују се на посебан рачун јавних прихода.
Примања остварена из претходног става, користиће се у складу са Одлуком о располагању становима 

града Панчева. 

Члан 29.
  Средства остварена од прихода за заштиту и унапређење животне средине у 2011. години користиће 

се за намене предвиђене овом одлуком и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине. 

Члан 30.
По уговорима из 2010. године преостала средстава кредита износе  102.173.318,00 динара, а односе 

се на финансираће  капиталних  инвестиције и то: 
-   санација електроинсталација  у две школе и измештање инсталација за грејање у једној  школи,  у 

основном образовању у укупном  износу од 944.623 динара; 
- електроинсталације у  четири  средње  школе у  износу од 7.150.604 динара; 
- адаптација зграде за РТВ  Панчево у износу од  24.154.257 динара:
- проширење парка «Народна башта-Барутана» у износу од 12.697.690 динара,
- учешће Града у набавци аутобуса за ЈКП «Аутотранспорт Панчево» Панчево у износу од 40.000.000 

динара,
- наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу у износу од  10.226.144 динара;
- изградња водоводне мреже  у износ од 7.000.000 динара.

Из средстава кредита за који ће се спровести поступак јавнe набавке  у 2011. години финансираће се 
Изградња објекта за развртавање комуналног отпада у износу од 34.000.000 динара.

Члан 31.

Средства опредељена за месне заједнице насељених места преносиће се на основу поднетих захтева 
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месних заједница, за намене предвиђене њиховим плановима и програмима, на које сагласност даје 
Градско веће, а у складу са овом одлуком и оствареним примањима буџета.

Члан 32.
Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се на 

терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописом није другачије одређено.
Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења које доноси надлежни орган.

Члан 33.
Овлашћује се Градоначелник Града да може да врши усклађивање исказаних прихода и расхода са 

прописаним економским  класификацијама.

Члан 34.
Распоред коришћење средстава у 2011. години у оквиру Раздела 3. Градска  управа, позиција 58., 

главе 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14-позиција 335, 3.25 и 3.26  вршиће се по посебном 
акту (закључак и решење) Градоначелника града Панчева, а на предлог надлежног секретаријата, осим 
средстава планираних на позицијама у оквиру наведених глава на којима су наведени називи корисника 
средстава.

Члан 35.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до 

31. јануара 2011. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2010. години, која су 
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града  Панчева  за 2010. годину.

Члан 36.
Ову одлуку  објавити у «Службеном листу града  Панчева» и доставити Министарству финансија.

Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу, наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града  Панчева », 

а примењиваће се од 1. јануара 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА              
БРОЈ: II-04-06-42/2010                                                   
Панчево, 29. децембар 2010. год.

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

462.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Србије», бр.129/07),чланова 6. и 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (“Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 62/06), чланова 90-
95 Закона о планирању и изградњи ( “Службени 
гласник Републике Србије,” бр.72/09 и 81/09 
-исправка), члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева»,бр 8/08 и 4/09, 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29.12.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
o мерилима за утврђивање накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се мерила за уговарање 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
(у даљем тексту: накнада) на територији града 
Панчева.

Члан 2.
Накнаду по овој одлуци плаћа власник, 

односно закупац земљишта, лице које има право 
коришћења земљишта, које врши изградњу, 
адаптацију, реконструкцију, доградњу као и 
промену намене објекта и изградњу привременог 
објекта, власници објеката изграђених односно 
реконструисаних без грађевинске дозволе, 
власник објекта за који постоји грађевинска 
дозвола, али је инвеститор прекорачио врсту или 
обим радова одобрен том грађевинском дозволом, 
као и ранији сопственик чији се објекат руши 
у поступку експропријације а који приступа 
изградњи новог објекта и иста се утврђују у 
зависности од тога да ли се накнада одређује за 
уређене или делимично уређене локалитете (у 
даљем тексту: Инвеститор).

Лица из става 1. овог члана која су остварила 
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право изградње привременог објекта немају право 
на повраћај уплаћене накнаде приликом рушења 
- уклањања објекта ради привођења земљишта 
планираној намени.

Члан 3.
Накнада се не плаћа за изградњу јавних 

објеката или јавних површина за које се утврђује 
општи интерес, у складу са посебним законом 
(улице, тргови, паркови и др.) када је инвеститор 
град Панчево, месна заједница, установа, јавно, 
односно јавно-комунално предузеће чији је 
оснивач град Панчево, односно месна заједница.

 
II МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ

Члан 4.
Накнада се утврђује у зависности од зоне 

у којој се изводе радови из члзна 2. ове одлуке, 
степена комуналне опремљености, годишњих 
програма за уређивање грађевинског земљишта, 
урбанистичке зоне, намене објекта и површине 
објекта.

Члан 5.
Вредност локације (у даљем тексту: зона), 

у којој се врши грађење објекта, као мерило за 
утврђивање накнаде представља израз економске, 
односно тржишне вредности локације, где је 
вредност локације управо пропорционална њеној 
атрактивности, саобраћајној опслужености 
и приступачности, обиму радова и трошкова 
уложених у уређивање грађевинског земљишта, 
које обухвата његово припремање и опремање.

Накнада за парцеле које се налазе са обе 
стране улица које представљају границу између 
две зоне, обрачун трошкова се врши према 
скупљој тарифи.

Територија града Панчева подељена је на 
седам зона, што се утврђује приликом издавања 
информација о локацији, односно локацијске 
дозволе и то:

Прва зона:
обухвата подручје центра града које је 

ограничено улицама (у границама Генералног 
Плана Панчева): Трг слободе, Улица Војводе 
Радомира Путника до Карађорђеве, Карађорђевом 
до Улице Браће Јовановића, улица Браће 
Јовановића до Мученичке, Улицом Мученичком 
до Николе Тесле, Улица Николе Тесле до Трга 
слободе са свим припадајућим парцелама чији 
је фронт наслоњен на ове улице, За парцеле 
које се налазе на углу и припадају различитим 
зонама обрачун трошкова се врши према скупљој 
тарифи.

Друга зона:
обухвата подручје центра града које је 

ограничено улицама (у границама Генералног 
Плана Панчева): Улица Др Жарка Фогараша, 6. 
октобра до Милоша Требињца, Улица Милоша 
Требињца од б.октобра до Улице Војводе 
Радомира Путника, Улица Војводе Радомира 
Путника до ул.Светог Саве , Улица Светог Саве 
од Војводе Радомира Путника до Моше Пијаде, 
Улица Моше Пијаде од Светог Саве до моста на 

Тамишу и обалом Тамиша од моста до Улице 
Др Жарка Фогараша (изузимајући простор прве 
зоне) са свим припадајућим парцелама чији је 
фронт наслоњен на наведене улице. За парцеле 
које се налазе на углу и припадају различитим 
зонама обрачун трошкова се врши према скупљој 
тарифи.

Трећа зона:
обухвата подручје које је ограничено улицама 

(у границама Генералног Плана Панчева): Цара 
Душана од Петра Прерадовића до Првомајске, 
Првомајском од Цара Душана до Војвођанског 
булевара (Плинара), Војвођанским булеваром 
од Првомајске до ул. Милоша Обреновића, 
Стеријином од Милоша Обреновића до Лава 
Толстоја, Лава Толстоја до Јосифа Маринковића, 
Јосифа Маринковића, Војвођанским булеваром 
и Радничком до Новосадске, од Новосадске 
Војвођанским булеваром до Моше Пијаде, Моше 
Пијаде од Војвођанског булевара до Светог Саве, 
Светог Саве од Моше Пијаде до Војводе Радомира 
Путника, Војводе Радомира Путника од Светог 
Саве до Милоша Требињца, Милоша Требињца од 
Војводе Радомира Путника до П. Прерадовића и 
Петра Прерадовића од Милоша Требињца до Цара 
Душана.Подручје које је ограничено улицама ( у 
границама Генералног Плана Панчева), ул.Жарка 
Фогараша од реке Тамиш до Жарка Зрењанина, 
ул.Жарка Зрењанина од ул. др.Жарка Фогараша до 
ул.Марка Краљевића до надвожњака-пут за луку 
Дунав, државни пут I реда М-1/9, од надвожњака 
за луку Дунав до моста на реци Тамиш,обалом 
реке Тамиш од моста до ул, Жарка Фогараша, 
изузимајући улице из друге зоне са свим припа-
дајућим парцелама чији је фронт наслоњен на 
наведене улице. За парцеле које се налазе на углу 
и припадају различитим зонама обрачун трошкова 
се врши према скупљој тарифи.

Четврта зона:
Жарка Зрењанина од Др Жарка Фогораша до 

Првомајске, Првомајском од Жарка Зрењанина 
до Цара Душана, Цара Душана од Првомајске 
до Петра Прерадовића, Петра Прерадовића од 
Цара Душана до Милоша Требињца, Милоша 
Требињца од Петра Прерадовића до 6. октобра, 
од Цара Душана до Цара Лазара, Др. Жарка 
Фогораша од Цара Лазара до Жарка Зрењанина 
изузимајући улице које припадају другој и трећој 
зони са свим припадајућим парцелама чији је 
фронт наслоњен на наведене улице. Подручје које 
је ограничено улицама (у границама Генералног 
Плана Панчева): од раскрснице Војвођанског 
Булевара и Боре Станковића пругом Беовоза до 
железничког моста на Тамишу, обалом Тамиша до 
Моше Пијаде, Моше Пијаде од моста на Тамишу до 
Војвођанског булевара, Војвођанским булеваром 
до Новосадске, Радничком, Јосифа Маринковића, 
Стеријином и Војвођанским Булеваром од 
Милоша Обреновића до Првомајске, Жарка 
Зрењанина од Марка Краљевића до Првомајске, 
државни пут I реда М 1/9, од Жарка Зрењанина 
до надвожњака-пут за луку Дунав, изузимајући 
улице које припадају другој и трећој зони са свим 
припадајућим парцелама чији је фронт наслоњен 
на наведене улице. Парцеле које се налазе на углу 
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и припадају различитим зонама обрачун трошкова 
се врши према скупљој тарифи.

Пета зона:
Насеља Кудељарски насип и Миса виногради 

(Стара и Нова миса) у границама ГУП-а са 
свим припадајућим парцелама. Подручје које 
је ограничено улицама Тозе Марковића до 
Спољностарчевачке, улицом 7. јула до Јоакима 
Вујића,  Јоакима Вујића до Стевана Сремца, 
Стевана Сремца до Раваничке, Раваничком до 
Милешевске, Милешевском до Грачаничке, 
Грачаничком до предвојничке обуке, од 
предвојничке обуке до Баваништанског пута 
од Личке до пруге Беовоза, пругом од Паје 
Маргановића до Тозе Марковића са свим 
припадајућим парцелама чији је фронт наслоњен 
на наведене улице. Парцеле које се налазе на углу 
и припадају различитим зонама обрачун трошкова 
врши се према скупљој тарифи.

Шеста зона:
обухвата насеље Караула у границама са свим 

припадајућим парцелама. Парцеле у насељеним 
местима чији фронт излази на главни пут који 
пролази кроз насељено место (магистрални, 
регионални или локални) са свим припадајућим 
парцелама чији је фронт наслоњен на наведене 
улице. Парцеле које се налазе на углу и припадају 
различитим зонама обрачун трошкова врши 
се према скупљој тарифи. Спољностарчевачка 
од раскрснице 7. јула до границе ГУП-а, 
Баваништански пут од пружног прелаза -војни 
колосек до границе ГУП-а и насеље Стари 
Тамиш, Новосељански пут од Шарпланинске до 
границе ГУП-а, Јабучки пут од насеља Караула 
до раскрснице пута за Качарево, државни пут I 
реда М-24 до раскрснице пута за Ковачицу, за све 
парцеле које фронтом излазе на напред наведене 
комуникације.

Седма зона:
обухвата насеље Топола у границама ГУП-а 

и насеље Војловица, насељена места Банатски 
Брестовац, Банатско Ново Село, Долово, Глогоњ, 
Иваново, Јабука, Качарево, Омољица, Старчево, 
све працеле које нису наведене у шестој зони, 
подручје које је у границама ГУП-а, као и подручје 
ван граница ГУП-а а није обухваћено ни једном 
од наведених зона.

Парцеле које се налазе на углу и припадају 
различитим зонама обрачун трошкова се врши 
према скупљој тарифи.

Члан 6.
Грађевинско земљиште потпуно комунално 

опремљено за грађење је земљиште на коме је 
изграђен приступни пут са тротоаром и јавном 
расветом, обезбеђено снабдевање водом и 
одвођење отпадних вода (канализација).

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
не обухвата трошкове електродистрибутивне 
мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, 
кабловски дистрибутивни систем, мрежу и 
објекте топлификације и гасификације, које 
инвеститор посебно уговара са надлежним јавним 
предузећима.

Члан 7.
Накнада у односу на степен уређености 

грађевинског земљишта, обрачунава се на основу 
следећих трошкова:
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I 148 296 296 296 592 2.073 3.701
II 106 212 212 212 423 1.481 2.646
III 85 169 169 169 339 1.186 2.117
IV 68 135 135 135 271 948 1.692
V 55 109 109 109 218 764 1.364
VI 44 88 88 88 175 613 1.096
VII 35 70 70 70 141 492 878

Накнада се обрачунава у динарском износу 
по м2 нето површине објекта обрачунато по SRPS 
У.Ц2.100 који је утврђен Решењем о означавању 
стандарда и сродних докумената у Републици 
Србиjи ”Службени гласник РС” бр. 27/2007), 
(у даљем тексту: SRPS У.Ц2.100) - тачка З.8., 
укључујући површине из тачке 3.8.1, 3.8.2. и 
3.8.3.

Члан 8.
„ Намена објеката - простора за који се 

утврђује накнада за уређивање грађевинског 
земљишта може бити:

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

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

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

- Објекти остале намене: објекти јавне 
намене-простори намењени обављању делатно-
сти државних органа и организација, органа и 
организација јединице територијалне аутономи-
је и локалне самоуправе и организација које 
обављају јавну службу, станови за социјално 
угрожена лица, објекти-простори образовања, 
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I 3.701,00 5.551,50 6.661,8 8.142,20 3.701,00 1.850,50 740,20 2.960,80

II 2.646,00 3.969,00 4.762,8 5.821,20 2.646,00 1.323,00 529,20 2.116,80

ПХ 2.117,00 3.175,50 3.810,6 4.657,40 2.117,00 1.058,50 423,40 1.693,60

IV 1.692,00 2.538,00 3.045,6 3.722,40 1.692,00 846,00 338,40 1.353,60

V 1.364,00 2.046,00 2.455,2 3.000,80 1,364,00 682,00 272,80 1.091,20

VI 1.096,00 1.644,00 1.972,8 2.411,20 1.096,00 548,00 219,20 876,80

VII 878,00 1.317,00 1,580,4 0 1.931,60 878,00 439,00 175,60 702,40
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I 5.551,50 8.327,25 9.992,7 12.213,3 3.701,00 2.775,75 1.110,30 4.441,20
II 3.969,00 5.953,50 7.144,2 8.731,80 2.646,00 1.984,50 793,80 3.175,20
Ш 3.175,50 4.763,25 5.715,9 6.986,10 2.117,00 1.587,75 635,10 2.540,40
IV 2.538,00 3.807.00 4.568,4 5.583,60 1.692,0$ ,1,269,00 507,60 2.030,40
V 2.046,00 3.069,00 3.682,8 ,4.501,20 ^ТШ ^Шз.оо 409,20 1.636,80
VI 1.644,00 2.466,00 2.959,2 3.616,80 1.096$$ .;’ 822,66 328,80 1.315,20
VII 1.317,00 1.975,50 2.370,6 0 2.897,40 878,00 658,50 263,40 1.053,60

социјалне и дечије заштите, здравства, културе и 
уметности и заштите животне средине,.

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

Члан 9.
У зависности од урбанистичке зоне, површине 

и намене објекта који се гради, дограђује или 
реконструише, инвеститор је у обавези да плати 
накнаду у динарском износу у свему према 
следећој табели:
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 Члан 10.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта 

умањује се :
За објекте - просторе намењене обављању 

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

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

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

• За породични стамбени објекат до 100м2 
нето површине са једним станом, и реконструкција 
и доградња једног стана до 100м2 без повећања 
броја стамбених јединица, таван чија је висина 
надзитка преко 0,60 m, гаражна места, станарске 
оставе у подруму, сутерену и тавану, заједничке 
просторије у стамбеним објектима, помоћне 
зидане објекте и стамбене објекте (шупе, гараже, 
оставе и сл.), отворене базене и отворене спорске 
терене, надстрешнице уз објекте комерцијалне 
и производне делатности ( осим надстрешнице 
објеката бензинских пумпи) и површине 
отворених простора ( балкони, терасе, тремови и 
лође), за 50%;

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

• За економске објекте: складишта за 
пољопривредне производе и сушење зрна, 
складиште материјала за пољопривредну 

производњу, гараже за пољопривредну 
механизацију, сеници и отворена складишта, за 
75%,

III ИЗГРАДЊА НОВИХ ПОСЛОВНИХ 
ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ И 
ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 11.
Инвеститори објеката за обављање свих 

производних делатности могу остварити и право 
на умањење накнаде према броју запослених 
радника на неодређено време и то:

- на сваких 20 радника умањење накнаде за 
10% а уколико се плаћање накнаде врши на рате 
исто умањење се може остварити на сваких 30 
радника,

- у случају када се делатност обавља применом 
савремених технологија које по природи ствари 
запошљавају мали број радника, инвеститор може 
умањење у  плаћању накнаде остварити на сваких 
десет радника за 10%, а уколико обавезу измирује 
на рате, исто умањење може остварити на сваких 
петнаест радника.

Члан 12.
Ради остваривања права на умањење накнаде 

према броју запослених, инвеститор је дужан 
да поднесе елаборат који ће обавезно садржати 
податке о технолошком поступку, производном 
програму и капацитету, величини парцеле, 
производних и осталих објеката, потрошњи 
енергената и воде, броју потребних ПТТ линија и 
броју запослених који ће достићи најкасније шест 
месеци после почетка обављања делатности.

Мишљење о елаборату даје Секретаријат за 
привреду и приватно предузетништво, а елаборат 
је саставни део уговора са ЈП “Дирекцијом” 
Панчево.

IV  НАКНАДА ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПРОСТО-
РА ИЗ ЈЕДНЕ НАМЕНЕ У ДРУГУ

Члан 13.
Инвеститор који врши претварање простора 

из једне намене у другу, плаћа разлику у накнади 

об
је

кт
и 
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ек

о 
50

0 
m

2

I 11.103,00 16.654,50 19.985, 24,426,6 3.701,00 5.551,50 2220,60 8.882,40

II 7.938,00 11.907,00 14.288, 17.463,6 2.646,00 3.969,00 1.587,60 6.350,40

III 6.351,00 9 526,50 11.431, 13.972,2 2.117,00 3.175,50 1.270,20 5.080,80

IV 5.076,00 7.614,00 9.136,8 11.167,2 1.692,00 2.538,00 1.015,20 4.060,80

V 4.092,00 6.138,00 7.365,6 9.002,40 1.364,00 2.046,00 818,40 3.273,60

VI 3.288,00 4.932,00 5.918,4 7.233,60 1.096,00 1.644,00 657,60 2.630,40

VII 2.634,00 3.951,00 4.741,2 0 5.794,80 878,00 1.317,00 526,80 2107,2
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између новопројектованог стања и стања пре 
претварања простора из једне намене у другу 
намену, (помоћни у стамбени или пословни, 
стамбени у пословни или пословни једне намене 
у пословни друге намене),и разлику у површини.

Члан 14.
Инвеститор новог објекта, који се гради на 

парцели на којој је претходно срушио објекат, по 
прибављеном решењу и пројектној документацији, 
плаћа накнаду за разлику у нето површини између 
постојећег и планираног објекта.

У случају из става 1., када се уместо срушеног 
објекта, гради објекат друге намене, поред 
накнаде из претходног става плаћа се и накнада за 
промену намене објекта,сагласно висини накнаде 
из члана 9.

Члан 15.
Уколико инвеститор пројектном 

документацијом не прикаже бруто површину 
постојећег објекта који се руши, нето површина 
порушеног објекта се утврђује множењем бруто 
површине порушеног објекта са коефицијентом 
0,80.

Уколико је нето површина новог објекта 
мања од површине порушеног објекта, не врши се 
обрачун накнаде и о томе ЈП “Дирекција” Панчево 
издаје посебну потврду, коју је инвеститор дужан 
да поднесе надлежном секретаријату.

Члан 16.
Накнада за објекте  који се налазе у обухвату 

просторног плана, плаћа се у износу утврђене 
цене за зону бр. VII умањене за 40%, по обрачуну 
који се врши применом члана 9. ове Одлуке.

 Умањење накнаде из претходног става важи 
када град Панчево нема обавезу да комунално 
опреми локацију.

Члан 17.
За објекте који ће се градити на локацији, 

односно зони која се комунално опрема средствима 
власника, накнада се умањује за стварне трошкове 
комуналног опремања, а највише до 60% од висине 
накнаде утврђене према мерилима за обрачун за 
ту локацију, односно зону.

Приликом обрачуна процента умањења, 
примениће се критеријум по којем за недостајући 
приступни пут проценат умањења износи 30%, 
за недостајућу канализациону мрежу 15%, за 
недостајућу водоводну мрежу 5%, за недостајући 
тротоар 5% и за недостајућу јавну расвету 
умањење износи 5%.

Предлог о финансирању изградње комуналне 
инфраструктуре са предлогом уговора о 
регулисању међусобних односа, у вези комуналног 
опремања предметне локације, сачињен у свему 
према условима и на начин предвиђен чл.94. 
Закона о планирању и изградњи, доставља се 
Скупштини града Панчева на одлучивање. Одлука 
о прихватању предлога о финансирању изградње 
комуналне инфраструктуре средствима власника 
грађевинског земљишта садржи и овлашћење 
ЈП “Дирекција “ Панчево, да у року од 30 дана 

закључи уговор са власником земљишта, којим се 
ближе уређују односи настали поводом одлуке о 
прихватању предлога о финансирању изградње 
комуналне инфраструктуре средствима власника.

Члан 18.
Инвеститор за изградњу другог објекта на 

парцели, реконструкцију и доградњу објекта до 
мах. четири јединице на парцели и за развргнуће 
имовинске заједнице, и на парцели на којој 
не постоје услови за обезбеђење простора за 
паркирање возила у виду гаражних или паркинг 
места, које ће ЈП „Дирекција” Панчево градити 
на основу усвојених Планова и Програма, је у 
обавези да у буџет града Панчева уплати накнаду 
за уређење паркинг простора или гаражних места 
у износу од 45.000,00 динара по паркинг месту.

Инвеститор за реконструкцију и доградњу 
постојећих вишепородичних објеката и за 
инвеститоре којима је грађевинско земљиште 
дато у закуп од стране града Панчева односно 
грађевинско земљиште које град отуђи у складу 
са законом када је урбанистичким планом, 
планирана изградња вишепородичног објекта на 
парцели мањој од 500 м2, а планом је предвиђено 
паркирање на сопственој парцели, дозвољава 
се да инвеститор за изградњу вишепородичног 
стамбеног објекта на парцели на којој не постоје 
услови за обезбеђење простора за паркирање 
возила у виду гаражних или паркинг места, које 
ће ЈП „Дирекција” Панчево градити на основу 
усвојених Планова и Програма, је у обавези да у 
буџет града Панчева уплати накнаду за уређење 
паркинг простора или гаражних места у износу 
од 60.000,00 динара по паркинг месту.

Инвеститор за реконструкцију и 
доградњу постојећих објеката, којима се 
врши трансформација објекта из породичног 
у вишепородично становање и пословање на 
парцели на којој не постоје услови за обезбеђење 
простора за паркирање возила у виду гаражних 
или паркинг места, које ће ЈП „Дирекција” 
Панчево градити на основу усвојених Планова и 
Програма, је у обавези да у буџет града Панчева 
уплати накнаду за уређење паркинг простора или 
гаражних места у износу од 150.000,00 динара по 
паркинг месту.

Инвеститор за реконструкцију и доградњу 
постојећег пословног објекта на парцели на којој 
не постоје услови за обезбеђење простора за 
паркирање возила у виду гаражних или паркинг 
места, које ће ЈП „Дирекција” Панчево градити 
на основу усвојених Планова и Програма, је у 
обавези да у буџет града Панчева уплати накнаду 
за уређење паркинг простора или гаражних места 
у износу од 90.000,00 динара по паркинг месту.

Инвеститор за јавне објекте (дечије 
установе, школе, факултети, установе социјалне 
и здравствене заштите, објекти културе и 
спортски објекти), када је инвеститор орган, 
односно организација Републике Србије, односно 
Аутономне покрајине и за реконструкцију и 
доградњу постојећег пословног објекта/простора 
до 70 м2 нето површине не плаћа се накнада за 
паркирање.

Код постојећих производних комплекса и 
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објекта за потребе реконструкције и доградње, 
као и изградње на парцели на којој не постоје 
услови за обезбеђење простора за паркирање 
возила у виду гаражних или паркинг места, које 
ће ЈП „Дирекција” Панчево градити на основу 
усвојених Планова и Програма, је у обавези да у 
буџет града Панчева уплати накнаду за уређење 
паркинг простора или гаражних места у износу 
од 45.000,00 динара по паркинг месту, а за пратеће 
садржаје производних комплекса примењује се 
корективни фактор 0,5.

V НАКНАДА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗА-
ЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Члан 19.
Накнада у поступку легализације породичних 

стамбених објеката који су изграђени, дограђени 
или реконстуисани без грађевинске дозволе, до 
100 м2 бруто површине умањује се за 60% у односу 
нз висину накнаде прописану овом Одлуком, ако 
се Уговор о уређивању грађевинског земљишта 
закључи до 31.12.2011. године.

Накнада у поступку легализације за породичне 
стамбене објекта преко 100 м2 са две стамбене 
јединице, умањује се за 20% у односу на висину 
накнаде прописану овом одлуком, ако се уговор 
о уређивању грађевинског земљишта закључи до 
31. децембра 2011. год.

Накнада у поступку легализације за помоћне 
објекте умањује се за 70% у односу на основни 
износ накнаде за породичне објекте.

Умањење накнаде из овог члана не односи 
се на пословни простор или други простор који 
се налази у породичном стамбеном објекту из 
ставова 1. и 2. овог члана, а не користи се за 
становање.

 Корисна површина се обрачунава на основу 
SRPS У.Ц2.100.

VI НАКНАДА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗА-
ЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА

Члан 20.
Инвеститор - оснивач привредног субјекта 

(правно или физичко лице) накнаду утврђену овом 
одлуком плаћа у пуном износу ако плаћање врши 
на рате у периоду до три године уз ревалоризацију 
према индексу потрошачких цена, о чему 
закључује уговор са ЈП “Дирекција” Панчево, уз 
прилагање одговарајућих гаранција.

Члан 21.
Инвеститор објеката - оснивачи привредног 

субјекта за обављање било које производне 
делатности могу остварити и додатно умањење 
накнаде према броју запослених радника на 
неодређено време и то на сваких 20 радника 
умањење накнаде за 10%, а ако се накнада плаћа 
на рате исто умањење се остварује за сваких 30 
запослених на неодређено време.

У случају када се делатност обавља применом 
савремених технологија које по природи ствари 
запошљавају мали број радника инвеститор може 
умањење у плаћању накнаде остварити на сваких 

10 радника уз умањење за 10%, а уколико обавезу 
измирује на рате исто умањење може остварити 
на сваких 15 радника.

Члан 22.
Ради остваривања права на умањење 

накнаде инвеститор подноси захтев и изјаву о 
делатностима које се обављају у објекту и изјаву 
о броју запослених на неодређено време.

Потврду о испуњености услова за остваривање 
права на умањење накнаде издаје Секретаријат за 
привреду и приватно предузетништво Градске 
управе Панчево.

У поступку издавања наведене потврде 
Секретаријат може на терену да провери наводе 
из захтева инвеститора.

VII  УГОВОР О НАКНАДИ

Члан 23.
Међусобни односи у погледу уређивања 

грађевинског земљишта и плаћања накнаде истог 
уређују се уговором који закључују инвеститор 
објекта и ЈП “Дирекција” Панчево.

Члан 24.
Накнада обрачуната по члану 9. ове Одлуке 

исплаћује се:
1. у једнократном износу у року од 30 дана од 

дана закључења уговора уз умањење 30 %,
2. до 6 једнаких месечних рата за износе од 

60.000 до 600.000 динара,
3. од 12 до 24 једнаких месечних рата за 

износе од 601.000 до 3.000.000 динара,
4. од 24 до 36 једнаких месечних рата за 

износе веће од 3.000.000 динара.
Право на умањење из тачке 1. овог члана 

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

На неисплаћени износ накнаде из тачке 3. и 4. 
овог члана примењује се обрачун равалоризације 
на начин регулисан чланом 26. ове Одлуке.

Члан 25.
Накнада обрачуната по члану 19. ове одлуке 

исплаћује се:
1. У једнократном износу у року од тридесет 

дана од дана закључења Уговора уз умањење за 
30 %.

2. До дванаест месечних рата без умањења 
износа и уз примену обрачуна револаризације 
неисплаћеног износа на начин регулисан чланом 
26. ове одлуке.

Члан 26.
За накнаду утврђену и обрачунату на основу 

ове одлуке која се исплаћује у ратама по члану 
24. и 25. ове одлуке примењује се ревалоризација 
применом индекса потрошачких цена Републичког 
завода за статистику по следећој методологији:

- за исплату накнада до 12 месечних рата 
примењиваће се индекс раста потрошачких цена 
за сваки месец отплате, при чему ће се укупна 
разлика месечних ревалоризованих вредности и 
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уговором утврђених рата обрачунати по истеку 
отплате задње рате са обавезом плаћања у виду 
једнократног износа у року од 30 дана,

- за исплату накнада дужих од 12 месечних 
рата примењиваће се индекс раста потрошачких 
цена за сваки месец отплате, при чему ће се укупна 
разлика месечних ревалоризованих вредности 
и уговором утврђених рата обрачунавати 
полугодишње, односно након шест месечних рата 
отплате, са обавезом плаћања у виду једнократног 
износа у року од 30 дана.

Члан 27.
Потписник уговора о накнади у случају 

исплате у ратама по члану 24. и 25. ове одлуке 
дужан је да ЈП “Дирекција” Панчево обезбеди 
гаранцију за уредно извршење плаћања и то:

- заложно право хипотеке првог реда на свом 
објекту којим неопозиво признаје потраживања 
ЈП “Дирекција” Панчево по закљученом уговору 
и допушта да ЈП “Дирекција” Панчево своја 
потраживања измири путем измирења из заложене 
непокретности,

- меницом авалираном од пословне банке,
- непозивом банкарском гаранцијом “без 

приговора” и “наплатива на први позив” са 
клаузулом валоризације у гаранцији.

Члан 28.
Уколико потписник уговора о накнади, у 

случају исплате у ратама, не изврши уплату рате 
за накнаду два месеца узастопно, или највише три 
месеца у току 12 месеци, ЈП “Дирекција Панчево 
ће уговорну обавезу друге уговорне стране, 
наплатити активирањем средства обезбеђења из 
чл. 27. ове Одлуке.

VIII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
Директор Јавног предузећа “Дирекција 

за изградњу и уређење Панчева”, Панчево, од 
стране града Панчева, овлашћен је да закључи 
тројни Уговор о регулисању међусобних права 
и обавеза насталих по основу утврђивања права 
на конверзију права коришћења на грађевинском 
земљишту у право својине, са лицем коме је 
утврћено право на конверзију права коришћења 
на грађевинском земљишту у право својине 
и Министарством надлежним за послове 
финансија.

Средства добијена измирењем обавеза по 
основу закључених уговора из става 1. овог 
члана, користиће се за уређивање и прибављање 
грађевинског земљишта и за изградњу и 
одржавање објеката комуналне инфраструктуре.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Средства од накнаде приход су буџета града 

Панчева.
Висина накнаде утврђена овом одлуком мења 

се једанпут годишње и то у поступку утврђивања 
буџета града за наредну годину.

Изузетно, висина накнаде утврђена овом 
одлуком, може се изменити и у случају доношења, 
односно измене закона или другог прописа којим 
се уређују изворни приходи јединице локалне 
самоуправе.

Члан 31.
Приликом обрачуна накнаде за изградњу 

објеката страних улагача, на права и обавезе 
страних улагача примењују се одредбе Закона о 
страним улагањима.

Члан 32.
Инвеститор који је са ЈП “Дирекција” Панчево 

закључио уговор о регулисању накнаде према 
одредбама аката који су важили пре ступања на 
снагу ове Одлуке регулишу своје обавезе на начин 
и под условима наведеним у уговору, а уколико 
су одредбе ове Одлуке повољније за инвеститора, 
исти може са ЈП “Дирекција” Панчево сачинити 
анекс уговора.

Инвеститор који је са ЈП “Дирекција” Панчево 
закључио уговор, а коме није истекао уговорени 
рок плаћања, обавезу извршава у динамици и 
року уговореном у наведеном уговору.

За инвеститоре који нису извршили коначни 
обрачун, новонастале обавезе по било ком основу 
ће се регулисати по одредбама ове одлуке уз 
признавање плаћене површине по претходним 
уговорима или фактурама.

Члан 33.
Средства од накнаде наменски ће се користити 

за уређивање грађевинског земљишта,за 
прибављање грађевинског земљишта и за 
изградњу и одржавање објеката комуналне 
инфраструктуре.

Члан 34.
Средства од накнаде користиће се према 

Програму за уређивање јавног грађевинског 
земљишта ЈП “Дирекција” Панчево.

Члан 35.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о мерилима за утврђивање накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта (“Сл. лист 
града Панчева” бр. 19/10-пречишћен текст).

Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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463.

На основу члана 20. и члана 32. Закона 
о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 
129/07), члана 6. тачка 10. Закона о финансирању 
локалне самоулраве («Сл.гласник РС» бр. 62/06), 
Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 
54/09), Закона о средствима у својини Републике 
Србије («Сл.гласник РС» бр. 53/95, 3/96-исправка, 
54/96, 32/97 и 101/05), Закона о облигационим 
односима («Сл.лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85, 57/89 
и «Сл.лист СРЈ» бр. 31/93) и члана 39. Статута 
града Панчева («Сл.лист града Панчева» бр. 8/08 
и 4/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 29.12. 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о пословном, магацинском 

простору и гаражама града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о пословном, магацинском 

простору и гаражама града Панчева («Сл.лист 
града Панчева» бр. 26/09, 6/10 и 10/10) члан 27. 
мења се и гласи:

«Висина закупнине за пословни и магацински 
простор на територији Града утврђује се по 1 м2 
корисне површине, у зависности од пословне зоне 
у којој се исти налази у висини од:

зона             Динара по m2
Екстра        846,00
Прва        603,00
Друга                    296,00
Трећа                    222,00
Четврта                    121,00
Корисна површина израчунава се у складу 

са ЈУС-ом УЦ 2.100. Висина закупнине за 
магацински простор утврђује се у висини од:

Категорије Динара по m2
Екстра                    423,00
Прва                    302,00
Друга                    148,00
Трећа                    111,00
Четрвра                      60,00
 

Члан 2.
У члану 28. ставови 2.и 3. мењају се и гласе:
«Висина закупнине за зидане гараже на 

територији града утврђује се по 1 м2 корисне 
површине у зависности од категорије исте у 
висини од:

Категорија Динара по m2
Прва                     77,00
Друга                     48,00
Корисна површина израчунава се у складу са 

ЈУС-ом УЦ 2.100.

Члан 3.
Члан 30. мења се и гласн:
«Висина закупнине за закупце који у посло-

вном простору искључиво обављају дефицитарне 
делатности које утврђује градоначелник Града 
својим закључком, као и закупце који обављају 

старе уметничке занате и народну радиност 
утврђене Правилником о одређивању послова 
који се сматрају уметничким и старим занатима, 
односно пословима домаће радиности («Сл.
гласник РС» бр. 21/05), утврђује се у висини од:

Зона                 Динара по m2
Екстра                        423,00
Прва                        302,00
Друга                        148,00
Трећа                        111,00
Четврта                          60,00
Висина закупнине за магацински простор 

за закупце из става 1. овог члана утврђује се у 
висини од:

Зона                     Динара по m2
Екстра                        212,00
Прва                        151,00
Друга                          74,00
Трећа                          56,00
Четврта                          30,00

Члан 4.
Члан 31. мења се и гласи:
«Висина закупнине за непрофитне 

организације у области образовања, просвете, 
науке, културе, спорта и физичке културе, 
здравствене и социјалне заштите, омладинске 
и друге непрофитне организације утврђује се у 
висини од :

Зона                     Динара по m2
Прва                        121,00
Друга                          59,00
Трећа                          44,00
Четврта                          24,00

Висина закупннне за магацински простор 
за закупце из става 1. овог члана утврђује се у 
висини од:

Зона                       Динара по m2
Прва                          60,00
Друга                          30,00
Трећа                          22,00
Четврта                          12,00

Право закупца на висину закупа одређену 
ставом 1. и 2, овог члана утврђује се посебним 
актом Градског већа града Панчева.

Захтев за остваривање права, са завршним 
рачуном и решењем о упису у регистар удружења, 
подноси се Сектретаријату за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева 
до 30. новембра текуће године за наредну 
годину».

Члан 5.
Члан 32. мења се и гласи:
«Висина закупнине за закупце из члана 56а. 

ове одлуке утврђује се у висини од:

Зона                     Динара по m2
Екстра                        169,00
Прва                        121,00
Друга                          59,00
Трећа                          44,00
Четврта                          24,00
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Висина закупнине за магацински простор за 
закупце из става 1. овог члана утврђује се у висни 
од:

Зона                         Динара по m2
Екстра                            85,00
Прва                            60,00
Друга                            30,00
Трећа                            22,00
Четврта                            12,00
 
Секретаријат за скупштинске послове, 

послове Градоначелника и Градског већа Градске 
управе Града је дужан да до краја сваке године за 
наредну годину достави ЈП «Дирекција» Панчево 
списак политичких странака које имају одборнике 
у Скупштини града Панчева»,

Члан 6,
Члан 33. мења се и гласи:
«Висина закупнине за пословни простор 

који се даје у закуп у сврху бављења уметношћу 
различитим областима утврђује се у висини од:

Зона                          Динара по m2
Екстра                            85,00
Прва                            60,00
Друга                            30,00
Трећа                            22,00
Четврта                            12,00

Висина закупнине за магацински простор 
за закупце из става I. овог члана утврђује се у 
висини од:

Зона                          Динара по m2
Екстра                            42,00
Прва                            30,00
Друга                            15,00
Трећа                            11,00
Четврта                              6,00

Право закупца на висину закупа одређену 
ставовима 1. и 2. овог члана утврђује се посебним 
актом Градског већа града Панчева.

Захтев за остваривање овог права подносе 
се Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања Градске управе Града до 30. новембра 
текуће године за наредну годину уз препоруку 
струковног удружења уметника«.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева«, а примењиваће се од 1. јануара 2011. 
године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВО ЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Паичево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

 464.

На основу чланова 6. и 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе («Службени 
гласник РС» бр.62/06), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07) 
и чланова 39. и 99. став 1. Стагута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09) 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
29. децембра 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени одлуке о мерилима, висини, начину 
и роковима плаћања накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта

Члан I.
“У Одлуци о мерилима, висини, начину 

и роковима плаћања накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта («Службени лист 
општине Панчево» бр. 4/96, 6/96, 1/98, 2/03, 16/03, 
19/05,21/05, 29/06 , 19/07 и «Службени лист града 
Панчева» бр.16/08 и 26/09), члан 11. став 1., мења 
се и гласн:

Висина  накнаде  за  коришћење  градског  
грађевинског  земљишта у насељеном месту 
Панчево обрачунава се по 1м2 месечно у динарима 
и износи:

Стамбена зона                      Динара
За I стамбену зону                     1,587
За II стамбену зону                   1,273
За III стамбену зону                  1,042
За IV стамбену зону                  0,812

Пословна зона у пословним просторијама у 
којима се обавља занатска делатност

За I пословну зону                     4,590
За II пословну зону                   3,526
За Ш пословну зону                   2,714
За IV пословну зону                  2,086
За V пословну зону                    1,587

Пословна зона у пословним просторијама у 
којима се не обавља занатска делатност

За I пословну зону                     6,635
За II лословну зону                    5,112
За III пословну зону                  3,924
За IV пословну зону                  3,009 
За V пословну зону                   2,338

Корисници индустријског простора у 
индустријској зони

I Индустријска зона
- за изграђено земљиште           5,174
- за неизграђено земљиште       2,545
II Индустријска зона
- за изграђено земљиште           2,545
- за неизграђено земљиште       1,16 7
III Индустријска зона
- за изграђено земљиште           1,879
- за неизграђено земљиште       0,921
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Власници нзграђеног грађевинског земљишта 
нзван грађевинског подручја

- за стамбени објекат                   0,521
- за пословни објекат                   1,333»

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева», а примењиваће се од 1 .јануара 2011. 
године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Tигран Киш, с.р.

 

465.

На основу чланова 6. и 7. Закона о финансира-
њу локалне самоуправе («Службени гласник РС», 
бр. 62/06), чланова 155. и 156. Закона о планирању 
и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09 
и 81/09-исправка), члана 59. 3акона о јавним 
путевима («Службени гласник РС», бр. 101/05 и 
123/07), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», бр. 129/07) и чланова 39. 
и 99, став 1. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева», број 8/08 и 4/09) Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 29. децембра      
2010. године,  донела је

О Д Л У К У 
о изменама одлуке о трошковима техничког 

прегледа објекта

Члан 1.
У Одлуци о трошковима техничког прегледа 

објекта («Службени лист града Панчева бр.21/10— 
пречишћен текст), у члану 1. став 1. мења се и 
гласи

«Овом одлуком прописује се начин 
утврђивања трошкова техничког прегледа 
објеката за које одобрење за изградњу, односно 
грађевинску дозволу издаје орган Градске управе 
града Панчева надлежан за издавање грађевинских 
дозвола»

Члан 2.
У члану 2. став 3. мења се и гласи:
«Грађевинска вредност из става 1. за објекат 

или део објекта, не може бити мања од:
 - 30.852,00 по м2 за стамбени објекат; 
-20.568,00 по m2 за помоћни објекат уз 

стамбени; 
-41.135,00 по m2 за пословни простор и 

пословни објекат; 
-20.568,00по m2 за производни објекат.»
У истом члану,   став 5. износ од “ 24,084,00 

динара”   замењује се износом од «25.481,00 
динара”.

Члан 3,
Члан 3. мења се игласи:
«Висина трошкова техничког прегледа објекта 

на основицу износи:
- 18.258,00 динара за грађевинске објекте 

вредности до 1.244.208,00
- 1,5% од грађевинске вредности објекта 

за објекте чија је грађевинска вредност од 
1.244.208,00 до 2.073.680,00 динара

                  2.073.680.00- 0,5%+                                                  %     
      (грађевикска вредиост објекта из чл. 2.)

   од грађевинске вредности објекта,
за објекте грађевинске вредностн преко 

2.073.680,00 динара.»
  

Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
«Технички преглед објекта врши Комисија 

за технички преглед објекта коју образује 
орган Градске управе града Панчева надлежан 
за издавање грађевинских дозвола са списка 
стручних лица који утврди Градско веће града 
Панчеаа на предлог овог органа.

У вршењу техничког прегледа објекта може 
да учествује лице које испуњава услове прописане 
законом. У вршењу техничког прегледа, за објекте 
за које је рађена студија утицаја на животну 
средину, мора да учествује лнце које је стручно из 
области која је предмет студије и које испуњава 
услове у складу са законом.

Након извршеног техничког прегледа објекта, 
председник Комисије за технички преглед објекта, 
доставља органу из става 1, овог члана записник 
о техничком прегледу објекта, на основу кога 
ће се, уколико је објекат подобан за употребу 
издати употребна дозвола. Записник о техничком 
прегледу објекта је и основ за издавање решења о 
исплати накнаде и награде члановима Комиснје.

Посебним актом органа из става 1. овог члана 
утврђује се појединачна висина 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, 
уложеном труду и утрошеном времену, с тим да 
вредност бруто износа не буде већа од 30.000,00 
динара. Председнику Комисије на име накнаде 
може припасти до 30% више од највећег износа 
обрачунатог за члана Комисије.»

Члан 5.
Члан 11. мења се и гласи:
«Технички преглед изведених радова на 

јавном путу, врши Комисија за технички преглед 
изведених радова на јавном путу, коју образује 
орган Градске управе града Панчева надлежан 
за послове саобраћаја, од запослених у Градској 
управи града Панчева, коју чине председник, 
секретар и највише два члана.

Председнику, секретару и члановима ове 
Комисије припада накнада, чнја се висина 
одређује решењем органа из претходног става, уз 
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одобрење Градоначелника града Панчева, чија се 
појединачна висина утврђује у оквиру средстава 
уплаћених за вршење техничког предледа радова 
на јавном путу.»

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева«, а примењиваће се од 1. јануара 2011. 
године.

РЕПУРЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                    Tигран Киш, с.р.

466.
 
На основу члана 87. Закона о заштити 

животне средине (“Сл.гласник РС” бр. 135/04 и 
36/09), 32. и чл, 66. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС” бр. 129/07), чланова 6. 
и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС” бр. 62/06), чланова 2. и 
3. Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде 
за заштиту и унапређивање животне средине и 
највишег износа накнаде („Сл. гласник РС” бр. 
111/09), члана 2. Уредбе о одређивању активности 
чије обављање утиче на животну средину („Сл. 
гласник РС” бр. 109/09 и 8/10) 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. децембра 2010. 
године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама одлуке о посебној 

накнади за заштиту и унапрећивање животне 
средине

Члан 1.
У Одлуци о посебној накнади за зашткту и 

унапређивање животне средине („Сл.лист града 
Панчева” бр. 6/10, 8/10-исправка, 15/10, 18/10-
исправка и 21/10), У члану 3. став 1. тачка 3. мења 
се и гласи :

“3, - Привредни субјекти (правна лица и 
предузетници) који на територији Града обављају 
одређене активности које утичу на животну 
средину, дефинисане Уредбом о одређивању 
активности чије обављање утиче на животну 
средину („Сл. гласник РС” бр. 109/09 и 8/10 ), 
за које је обавезна израда пројеката о процени 
утицаја на животну средину у износу од 0,3%, 
а привредни субјекти за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину у износу од 
0,2%, на годишњем нивоу од оствареног прихода, 
од продаје производа, сировина, полупроизвода 
или производа у земљи и иностранству.

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

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

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

Члан 2.
У члану 5. став 2. мења се и гласи :
“Ако обвезник посебне накнаде не поднесе 

пријаву из претходног става, накнада ће се 
утврдити на основу података којима располаже 
Градска управа града Панчева (Секретаријат 
за заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове-
Одељење за инспекцијске послове, Секретаријат 
за утврћивање, контролу и наплату јавних прихода 
и др.) и други државни органи.”

У истом члану после става 2. додаје се нови 
став 3. који гласи :

“Обвезник посебне накнаде из члана 3. став 
I. тачке 1. и 2. који је поднео пореску пријаву, није 
у обавези да за исти пословни простор, односно 
земљиште за обављање пословне делатности, 
подноси нову пријаву, осим у случају промене 
података садржаних у пријави који се односе 
на промену података о пословном седишту, 
односно пословним јединицама, као и промене 
података везаних за земљиште које служи за 
обављање пословне делатности, а од утицаја су за 
утврђивање обавеза.”

Досадашњи ставови 3., 4., 5. и 6. постају 
ставови 4., 5., 6. и 7,

 
Члан 3.

У члану 6, после става 1. додаје се став 2. који 
гласи:

“Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, 
односно не пријави промену надлежном 
Секретаријату, накнада ће се утврдити на основу 
података којима располаже надлежни орган или 
путем инспекцијске контроле, у складу са законом 
и прописима донетим на основу закона.”

Члан 4,
у члану 7. после става 1. додаје се став 2., који 

гласи:
“Привредни субјекти у поступку ликвидације 

задужују се накнадом за заштиту и унапређивање 
животне средине до дана регистровања и 
објављивања одлуке о покретању поступка 
ликвидације у складу са законом којим се урећује 
ликвидација привредних субјеката.”
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева», а примењиваће се почев од 1. јануара 
2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Tигран Киш, с.р.

 
 
 
467.

На основу чланова 6. и 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе («Службени 
гласник РС», бр.62/06), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС», бр. 129/07) 
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева”, бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева наседници одржаној 
29. децембра  2010.године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама одлуке о трошковима у 

поступцима код надлежног органа за послове 
просторног и урбанистичког планирања у 

граду Панчеву

Члан 1.
У Одлуци о трошковима у поступцима 

код надлежног органа за послове просторног 
и урбанистичког планирања у граду Панчеву 
(«Службени лист града Панчева», бр. 25/09), у 
члану 4. став 1. износ « 7.500,00 динара» замењује 
се износом: « 7.935,00 динара».

У истом члану став 2. мења се и гласи :
Подносилац захтева за издавање информације 

о локацији, односно захтева за издавање решења 
о локацијској дозволи, обавезан је да, уз захтев 
приложи и доказ о уплати стварних трошкова у 
износу 5.981,00 динара на име рада надлежног 
секретаријата Градске управе града Панчева.
Уколико се одбије захтев за издавање локацијске 
дозволе, извшиће се повраћај уплаћених средстава 
на име рада надлежног секретаријата Градске 
управе града Панчева.»

У истом члану став, 3. износ: «12.000,00 
динара» замењује се износом: «12.696,00 
динара».

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева», а примењиваће се од 1. јануара 2011. 
године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Tигран Киш, с.р.

468.

На основу члана 146. Закона о планнрању и 
изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09 
и 81/09-исправка), чланова 6. и 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број 62/06), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева”, 
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева на 
седници одржаној дана 29. децембра 2010. године, 
доноси:

ОДЛУКУ
о изменама одлуке о привременом 

постављању монтажних и покретних објеката 
на јавним површинама

Члан 1.
У Одлуци о привременом постављању 

монтажних и покретних објеката на јавним 
површинама („Службени лист града Панчева”, 
број 19/10-пречишћен текст и 23/10) члан 11. 
мења се и гласи:

«Месечна закупнина за киоск у власништву 
ЈП «Дирекција» износи по метру квадратном:

Зона           Цена      дин/m2
прва                    2.076
друга                    1.524
трећа                    1.176
четврта                       865
пета                       710»

Члан 2.
Члан 12., мења се и гласи: 
«Месечна закупнина за киоск по метру 

квадратном заузете површине износи:
Зона Јавна 

површина
Цена   дин/m2

прва до         7 m2
преко   7 m2 1.731

1.557
друга до         7 m2 

преко    7 m2 1.385 
1.211

трећа до         7 m2 
преко   7 m2 1.039 

   865
четврта до         7 m2 

преко   7 m2    694 
   519

пета до         7 m2 
преко   7 m2    519

   345»

Члан 3.
У члану 13. став 1. мења се и гласи:
«Месечна закупнина за постављање летњих 

башти по метру квадратном
износи:
Зона                Цена    дин/m2
прва                            190
друга                            139
трећа                            121
четврта                              95
пета                              78”
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У истом члану став 3. мења се и гласи:
«Месечна закупнина дела јавне површине 

за постављање тенди и надстрешница за летње 
баште и уз остале објекте на јавним површинама 
по метру квадратном износи:

Зона                          Цена    дин/m2
прва                                      45
друга                                      37
трећа                                      26
четврта                                      19
пета                                        8»

Члан 4.
Члан 14. мења се и гласи:
Месечна закупнина за закуп дела јавне 

површине за период дужи од 30 дана на делу 
уличног тротоара или платоа ради постављања 
покретних тезги, фрижидера за продају сладоледа, 
расхладне витрине, уређаја за печење и продају 
кокица, кукурузних класова, кестења и шећерне 
пене, аутомата и уређаја у возилу и приколици за 
површину до 2 m2 износи по метру квадратном:

Зона                                 Цена дин/m2
прва                                       1.905
друга                                       1.385
трећа                                       1.039
четврта                                          795
пета                                          657”

Дневна закупнина за закуп јавне површине 
за период краћи од 30 дана по метру квадратном 
износи:

 
Зона                                 Цена дин/m2
прва                                          87
Друга                                          69
трећа                                          51
четврта                                          35
пета                                          18”
Дневна закупнина за закуп јавне површине 

за постављање грађевинског материјала по метру 
кавадратном износи:

Зона                                 Цена дин/m2
прва                                          13
друга                                          10
трећа                                            8
четврта                                            7
пета                                            5»

Члан 5.
Члан 15. мења се и гласи:
«Месечна закупнина за закуп дела јавне 

површине за постављање монтажно-демонтажне 
јавне говорнице износи по јавној говорници:

Зона                        Цена по говорници
прва                                       2.285
друга                                       1.827
трећа                                       1.371
четврта                                          915
пета                                          464”

Члан 6.
Члан 16. мења се и гласи:
«Дневна закупнина за закуп јавне површине 

за постављање луна парка, циркуских и других 
шатри, по метру квадратном износи;

Зона                           Цена дин/m2
прва                                  13
друга                                  10
трећа                                    8
четврта                                    7
пета                                    5»
 

Члан 7.
Члан 17. мења се и гласи:
«Месечна закупнина за закуп дела јавне 

површине за вожњу дечијих аутића и сл: износи 
по возилу:

Зона                         Цена дин/возило
прва                                  174
друга                                  139
трећа                                  104
четврта                                    69
пета                                    35»

Члан 8.
Члан 18. мења се и гласи:
« Месечна закупнина за закуп дела јавне 

површине за постављање покретних рекламних 
витрина по метру квадратном износи:

Зона                          Цена дин/m2
прва                                   744
друга                                   611
трећа                                   486
четврта                                   380
пета                                   303»
 

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Спужбеном листу града 
Панчева«, а примењиваће се од 1. јануара 2011. 
године.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Tигран Киш, с.р.

469.

На основу чланова 6. и 7. Закона о финансира-
њу локалне самоуправе («Службени гласник РС» 
бр. 62/06), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС» бр129/07) 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. децембра     
2010. године, донела је
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ОДЛУКУ
о измени одлуке о привременом уступању 

неизграђеног јавног грађевинског земљишта 
за привремено постављање монтажних 

гаража

Члан 1.
У Одлуци о привременом уступању 

неизграђеног јавног грађевинског земљишта 
за привремено постављање монтажних гаража 
(«Службени лист општине Панчево«, бр. 2/05, 
19/05, 27/05, 29/06, 14/07, 19/07 и «Службени лист 
града Панчева», бр. 16/08 и 26/09),члан 10. мења 
се и гласи:

Месечна закупнина за гаражу, по једном 
гаражном месту износи:

ЗОНА                                  Цена/дин.
Прва                                        878
Друга                                        702
Трећа                                        526
Четврта                                        352»

Члан 2.
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
БР: II-04-06-42/2010
Панчево 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Tигран Киш, с.р.

470.
 
На основу члана 33. Закона о процени утицаја 

на животну средину (“Сл.гласник РС” бр. 135/04 
и 36/09), чланова 6. и 7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 62/06), 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града (“Сл.лист 
града Панчева” бр. 8/08 и 4/09) и члана 14. став 
2. Одлуке о Градској управи града Панчева („Сл. 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
29. децембра 2010. године, донела је

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

поступку процене утицаја на животну средину

Члан 1.
У Одлуци о висини трошкова у поступку 

процене утицаја на животну средину („Сл. 
лист града Панчева” бр. 16/08 и 27/09), у члану 
3. ставовима 1. и 2. , члану 6. и члану 7. став 
1., иза речи „средине” додају се запета и речи: 
„урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове”.

Члан 2.
У члану 5. став 1. износ „5.036,00” динара 

замењује се износом „5.328,00” динара. 
У истом члану и ставу, износ „4.316,00” 

динара замењује се износом „4.566,00” динара.

Члан 3.
У члану 9. став 1. износ „ 14.391,00 динара” 

замењује се износом „15.226,00” динара,

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева«, а примењиваће се почев од 1. јануара 
2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Tигран Киш, с.р.

471.
 
На основу члана 9. Закона о финансирању 

локалне самоуправе («Службени гласник РС» 
бр. 62/2006) и чланова 39. и 99, став 1. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/2008 и 4/2009), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 29. децембра 2010. године, 
донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама одлуке о градским 

административним таксама

Члан 1.
У Одлуци о градским административним 

таксама („Службени лист града Панчева” 
бр. 16/2008 и 26/2009), Тарифа градских 
административних такси, која је саставни део ове 
одлуке, мења се и гласи:

„ТАРИФА ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИ-
ВНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други 

поднесак, ако овом одлуком није другачије 
прописано ...............................................96,00 дин.

2. За захтев за давање мишљења о примени 
градских прописа................................. 408,00 дин.

Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1) За накнадни поднесак којим обвезник 

захтева брже поступање по раније поднетом 
захтеву, односно поднеску;

2) За захтев за приступ информацијама од 
јавног значаја, у складу са законом којим се 
уређује слободан приступ информациjама од 
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јавног значаја.
Тарифни број 2.
1. За решења која доноси Градска управа, ако 

овом одлуком није другачије прописано.....286,00 дин.
2. За издавање уверења на основу евиденције, 

ако овом одлуком није другачије прописано (члан 
161. ЗУП-а) .............................................171,00дин.

3. За издавање уверења на основу спроведеног 
поступка (члан 162. ЗУП-а)................. 194,00 дин.

Напомена:
Ако се доноси једно решење или издаје 

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

Тарифни број 3.
1. За жалбу, односно приговор против решења, 

ако овом одлуком није другачије прописанo....194,00 дин.
2. За жалбу против закључка, ако овом одлуком 

није другачије прописано..................   171,00 дин.
Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси једна 

жалба против решења, односно закључка од 
стране више лица обвезника таксе, такса по овом 
тарифном броју плаћа се према броју решења, 
односно закључака која се оспоравају жалбом.

3. За уложене ванредне правне лекове... 1.143,00 дин. 
Тарифни број 4.
1. За обављање службених радњи ван 

службених просторија Градске управе: овера 
потписа, преписа и аутентичности рукописа, 
узимање изјаве странке и вршење других радњи у 
вођењу поступка................................... 611,00 дин.

2. За попис ствари умрлих лица 1.759,00 дин.
3. За издавање потврде о животу, потврде о 

издржавању и потврде о породичном стању које 
се користе у иностранству................... 905,00 дин.

4. За решење о давању сагласности на упо-
требу грба и заставе Града................ 6.753,00 дин.

Тарифни број 5.
1. За разгледање предмета-правоснажних и 

архивираних ..........................................178,00 дин.
2. За захтев за увид у пројектну документацију 

која се налази у архиви ........................458,00 дин.
Тарифни број 6.
1. За опомену којом се обвезник позива да 

плати дужну таксу ..................................96,00 дин. 
Тарифни број 7.
1. За издавање такси дозволе ........395,00 дин.
2. За издавање дупликата такси дозволе ..........

.................................................................784,00 дин.
3. За продужење-измену података о такси 

дозволи ..................................................408,00 дин.
4. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за физичка лица и 

запослене код правног лица................. 675,00 дин.
5. За решење о утврђивању услова за обављање 

такси превоза, за предузетнике ........1.904,00 дин.
6. За решење о утврђивању услова за обављање 

такси превоза, за правна лица.......... 2.167,00 дин.
7. За издавање идентификационих ветро-

бранских налепница............................. 476,00 дин.
8. За пријаве о привременом прекиду 

обављања такси превоза по Одлуци о јавном 
превозу путника у друмском саобраћају на 
територији града Панчева ....................274,00 дин.

9. За решење о утврђивању накнаде за промену 
немене обрадивог пољопривредног земљишта .....
.................................................................612,00 дин.

10. За решење о вршењу угоститељских 

услуга ван угоститељског објекта .......612,00 дин.
11. За пријаве пружања угоститељских услуга 

запосленим, односно корисницима и сезонском 
пословању угоститеља......................... 274,00 дин.

12. За издавање уверења о обављању 
делатности уписане у регистар (осим регулисања 
стажа) .....................................................203,00 дин.

13. За решење о давању сагласности на 
употребу имена «Панчево»

- за страна лица......................... 67.525,00 дин.
- за домаћа лица........................ 40.515,00 дин.
- за предузетнике...................... 27.010,00 дин.
14. За давање података уписаних у регистар 

радњи путем средстава за електронску обраду 
података (по страни) ..............................70,00 дин.

15. За издавање решења о дужем радном 
времену угоститељских објеката..... 3.386,00 дин.

16 За издавање водопривредних услова, 
водопривредних сагласности и водопривредних 
потврда...................................................675,00 дин.

17. За давање мишљења на елаборат за 
остваривање права на умањење накнаде за 
уређивање грађевинског замљишта.... 408,00 дин.

18. За издавање потврде за остваривање права 
на умањење накнаде за уређење грађевинског зе-
мљишта.................................................. 408,00 дин.

Тарифни број 8.
1. За захтев за излазак службених лица по 

захтеву странке......................................299,00 дин. 
Тарифни број 9.
1. За издавање одобрења за постављање 

реклама, истицање фирми и др........... 484,00 дин.
 2. За издавање одобрења за постављање 

киоска на јавној површини.................. 675,00 дин.
3. За издавање одобрења за постављање 

покретних објеката и уређ аја............. 675,00 дин.
4. За издавање одобрења за постављање 

светлеће и обичне витрине и рекламе 675,00 дин.
5. За издавање одобрења за постављање летње 

баште отвореног типа........................... 675,00 дин.
6 За издавање одобрења за постављање летње 

баште покривеног типа........................ 675,00 дин.
7. За захтев за употребне дозволе за летње 

баште покривеног типа........................ 675,00 дин.
8. За одобрење за постављање јавне 

телефонске говорнице и надстрешнице за ауто-
буска стајалишта ..................................675,00 дин.

9. За захтев за издавање употребне дозволе за 
јавне телефонске говорнице и надстрешнице за 
аутобуска стајалишта........................... 675.00 дин.

10. За решење за рушење објекта 675,00 дин. 
Тарифни број 10.
1. За захтев за доношење решења за исељење 

бесправно усељених лица.................... 905,00 дин.
2. За захтев за извршење решења.. 905,00 дин. 
Тарифни број 11.
1. За увид у планска документа....408,00 дин.
2. За уступање дигиталне копије урбанисти-

чког плана......................................... 19.311,00 дин.
3. За уступање дигиталне копије сваке измене 

и допуне плана................................... 6.742,00 дин.
4. Израда графичких прилога на плотеру (код 

издавања информације о локацији, локацијској 
дозволи, као и у друге сврхе), и то:

- по дужном метру у формату А1... 715,00 дин.
- по дужном метру у формату А0.....1.002,00 дин.
5. За потврђивање пројекта парцелације и пре

парцелације........................................ 1.351,00 дин.
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6 За издавање услова за исправку граница су-
седних парцела.................................. 1,351.00 дин.

7. За потврђивање урбанистичког пројекта 
као урбанистичко-архитектонске разраде локације 
намена за:

-вишепородично становање.... 15.670,00 дин.
-комерцијапна делатност......... 18.515,00 дин.
-производна делатност .............. 9.522,00 дин.
-остале намене.......................... 11.638,00 дин.
Напомена:
Такса за тачке 5, 6. и 7. из овог тарифног броја 

не плаћа се за објекте јавне намене.
Тарифни број 12.
1. За решење о кретању и заустављању мимо 

утврђеног режима саобраћаја........... 1.351,00 дин.
2. За решење о кретању и заустављању ради   

снабдевања..........................................1.351,00 дин.
3. За издавање одобрења за кретање и 

заустављање возила у пешачкој зони за посебне 
потребе ...............................................1.351,00 дин.

4. За издавање одобрења за кретање возила вла-
сника који станују у пешачкој зони........ 203,00 дин.

5. За решење о измени режима саобраћаја ради изво-
ђења радова на одржавању јавних путева .1.351,00 дин.

6. За решење о измени режима саобраћаја 
ради извођења радова на подземним и надземним 
инсталацијама.................................... 1.351,00 дин.

7. За решење о измени режима саобраћаја ради 
одржавања спортске или друге манифестације на 
јавном путу............................................ 408,00 дин.

8. За издавање одобрења за резервацију 
паркинг места.....................................1,351,00 дин.

9. За издавање потврде о погодности возила за 
такси превоз.......................................... 337,00 дин.

Тарифни број 13.
1. За израду смртовнице................185,00 дин.
2. За пријаву о склапању брака ......96,00 дин.
3. За склапање брака у службеним просторија-

ма радним даном ван радног времена.... 675,00 дин.
4. За склапање брака у службеним 

просторијама нерадним данима....... 1.217,00 дин.
5. За склапање брака ван службених про-

сторија Градске управе, осим у установама за 
издражавање казне и болницама ......6.078,00 дин.

6. За склапање брака уз учешће преводиоца....
............................................................. 1.759,00 дин.

7. За решење о исправци грешака у МК (када гре-
шку није направила Градска управа)... 611,00 дин.

8. За издавање извода и уверења из матичних 
књига и књиге држављана..................... 85,00 дин.

Напомена:
Такса из тачке 8. овог тарифног броја плаћа 

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

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева«, а примењиваће се од 1. јануара 2011. 
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Tигран Киш, с.р.

472.

На основу чланова 6. и 1. Закона о финанси-
рању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, бр. 62/06), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07) 
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчево 
(„Службени лист града Панчева”, бр. 8/08 н 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. децембра 2010. године, донела је

ОДЛУКУ 
о изменама и допуни Одлуке о локалним 

комуналним таксама

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(“Службени лист града Панчева” бр. 16/08, 7/09, 
12/09, 23/09, 26/09 и 3/10-исправка) у члану 7. 
број :” 15” замењује се бројем “14”.

Члан 2.
У члану 9. после става 1. додаје се нови став 

2. који гласи:
“Обвезник комуналне таксе за истицање 

фирме на пословном простору који је поднео 
пореску пријаву, није у обавези да за исти посло-
вни простор подноси нову пријаву, осим у случају 
промене података садржаних у пријави које се 
односе на промену пословног седишта, односно 
пословних јединица.”

Досадашњн став 2. постаје став 3.

Члан 3.
У члану 16, став 2. број: “15” замењује се 

бројем “14”.

Члан 4.
У таксеној тарифи која је саставни део Одлуке, 

у Тарифном броју 1., тачка 6. мења се и гласи:
“6. Обвезници локалне комуналне таксе који 

су регистровани у тoку текуће године и који су 
први пут регистровани у ПИБ регистру не плаћају 
таксу за ту календарску годину.

Привредни субјекти у поступку ликвидације 
задужују се таксом на фирму до дана регистровања 
и објављивања одлуке о покретању поступка 
ликвидације у складу са законом којим се уређује 
ликвидација привредних субјеката.

Привредни субјекти у поступку ликвидације 
су обавезни да истакнуту фирму уклоне у року 
од 10 дана од дана регистровања и објављивања 
одлуке о покретању поступка ликвидације .

Таксу за истицање фирме на пословном 
простору не плаћају регистрована пољопривредна 
газдинства, спортске организације, политичке 
странке, синдикати, цркве и верске заједнице и 
удружења.

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

Члан 5.
У Тарифном броју 2, став 1. износи у тачки 
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1,2, 4, 5, 6, 7, н 8. замењују се износима:
1, За обављање пословне делатности 

(привремени монтажни објекти - киосци до 7 m2 
у власништву ЈП “Дирекција”), такса се утврђује 
дневно по m2:

зона динара/ m2

I зона 68,00
II зона 50,00
III зона 39,00
IV зона 28,00
V зона 23,00.

2. За обављање пословне делатности (привре-
мени монтажни објекти - киосци) такса се утврђује 
дневно по m2:

Зона Јавна 
површина Цена динара/m2

I зона       до 7 m2
преко 7 m2 57,00

51,00
II зона       до 7 m2

преко 7 m2 46,00
40,00

III зона       до 7 m2
преко 7 m2 34,00

28,00
IV зо на       до 7 m2

преко 7 m2 23,00
17,00

V зона       до 7 m2
преко 7 m2 17,00

11,00
 

4. За постављање тенди и надстрешница за 
летње баште и уз остале објекте такса се утврђује 
дневно по m2, и износи:

Зона динара/m2

I зона 5,00
II зона 4,00
Ш зона 3,00
IV зона 3,00
V зона 2,00

5. За постављање покретних објеката и уређаја 
(објеката за извођење забавних програма), такса 
се утврђује дневно по m2:

Зона динара/ m2

I зона 8,00
II зона 7,00
III зона 6,00
IV зона 5,00
V зона 3,00

6. За постављање монтажно-демонтажне 
јавне телефонске говорнице, такса се плаћа по 
апарату дневно: 

Зона динара
I зона 25,00

II зона 21,00
III зона 17,00
IV зона 14,00
V зона 11,00

7. За коришћење јаане површине покретне 
тезге, фрижидери за продају сладоледа, уређаји 
за печење и продају кокица, кукурузних класова, 
кестења и шећерне пене, аутомата и уређаја у 
возилу и приколици, за површину до 2 m2 и сл, 
такса се плаћа дневно: 

 
Зона динара
I зона 63,00
II зона 46,00
III зона 34,00
IV зона 26,00
V зона 22,00

8. За коришћење јавне површине за вожњу 
дечијих аутомобила, мотора и сл. такса се плаћа 
по возилу месечно:

Зона динара/ m2

1 зона 34,00
II зона 31,00
III зона 27,00
IV зона 24,00
V зона 19,00

Члан 6.
У Тарифном броју 3. тачка 1, износ “36 

динара” замењује се износом “38 динара”.

Члан 7.
У Тарифном броју 4, тачка 1. износ “216 

динара” замењује се износом “229 динара”.

Члан 8. 
У Тарифном броју 5. став 1. износи у табели 

од тачке I. до тачке 9. мењају се и гласе:
1. за паркирање путничких, комби и 

теретних возила до 1 t носивости 
и њихове приколице од 60 минута 
и за сваку започету временску 
јединицу паркирања по:

21 дин.

2. за паркирање мотоцикла и њихове 
приколице од 01.00 часова и за 
сваку даљу започету временску 
јединицу паркирања по

6 дин.

3. за паркирање теретних возила и 
аутобуса до 01.00 часова и сваку 
даље започету временску јединицу 
паркирања:

- за паркирање возила преко 1 t 
носивости, по

41 дин.
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- за теретна возила са приколицом, 
шлепере, цистерне и за аутобусе,.
по

82 дин.

4. За коришћење посебно обележеног 
места за заустављање возила 
одређених корисника такса износи:
- за коришћење обележених места 
на стајалиштима за приватне ауто-
превознике по теретном возилу, 
дневно

21 дин.

- за теретна возила носивости до 
две тоне (утовар и истовар робе) 
за једно обележено место, дневно

86 дин.

- за теретна возила носивости 
преко две тоне и аутобусе, осим 
јавног градског саобраћаја, за 
једно обележено место, дневно

206 дин.

5. За коришћење посебно обележеног 
простора за почетну обуку возача 
(полигона) утврђује се такса, 
дневно

114 дин.

У случају да један полигон користи 
две или више ауто-школа, сваки 
обвезник плаћа таксу у висини од 
50% од прописаног износа.

6. За заустављање возила на јавним 
саобраћајним површинама мимо 
утврђеног режима саобраћаја 
(на осиову посебног одобрења 
надлежног органа) утврђује се 
такса, и то:
- за путничка и теретна возила до 
2 t носивости, дневно

86 дин.

- за теретна возида преко 2 t носи-
вости и аутобусе, дневно

91 дин.

7. За заустављање теретних возила у 
централној зони ради снабдевања 
по основу посебне дозволе у 
складу са одредбама Одлуке о 
безбедности саобраћаја, за теретна 
моторна возила и возила којима 
се врши снабдевање, утврђује се 
такса, дневно

67 дин.

8. За заустављање грађевинских 
возила и машина на јавним 
саобраћајним површннама (по 
основу посебног одобрења 
надлежног органа) утврђује се 
такса, дневно

411 дин.

9. За коришћење обележених места 
на такси станици по ауто такси 
возилу месечно

976 дин.

Члан 9.
У Тарифном броју 7. тачка 1. износи  у табели 

мењају се и гласе :
“ 1. За коришћење обале у пословне и било 

које друге сврхе утврђује се комунална такса, и 
то:

1.
 

За коришћење обале у пословне и 
било које друге сврхе утврђује се 
комунална такса, и то:
а) за коришћење обале по дужном 
метру дневно, и то:

делови изграђене градске обале 21 дин.
    делови неизграђене градске обале 8 дин.
б) за коришћење обале према 
угврђеној манипулативној површи-
ни заузетог простора утврђује се 
комунална такса по метру квадра-
тном, дневно, и то:

делови изграђене градске обале 39 дин.
делови неизграђене градске 

обале
19 дин.

2. За коришћење обала за постављање 
и укопавање на обали или води 
привремених грађевинских објеката, 
пловних објеката, стубова, цевовода 
и других направа, утврђује се 
комунална такса према утврђеној 
манипулативној површини заузетог 
обалног и воденог простора и то 
по квадратном метру површине, 
дневно

74 дин.

Члан 10. 
У Тарифном броју 9. тачка 1. износи у табели 

мењају се и гласе :
- за насељено место Панчево 1.223 динара
- за остала насељена места на 
територији града Панчева

611 динара.

У истом тарифном броју у тачки 4. број : 
”10.” замењује се бројем : “9.”.

Члан 11.
У Тарифном броју 10. тачка 1. износи у табели 

мењају се и гласе:
 

динара
- од 1 до 10 тона депласмана 752 динар
- од 10 до 20 тона депласмана 2.409 динар
- преко 20 тона депласмана 3.013 динар

У истом тарифном броју у тачки 3. број :” 11.” 
замењује се бројем :” 10.”.

Члан 12.
У Тарифном броју 11. тачка 1. износи у табели 

мењају се и гласе :
а) за чамце и друге пловне 
објекте на весла и једра

476,48 дин.

б) такса се увећава за чамце 
који користе моторе, и то:
- од 2,94 кW до 22,05 кW 751,86 дин.
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- од 22,05 кW до 96,60 кW 1.507,14 дин.
-од 96,60 кW до 220,62 кW 3.012,00 дин.
- преко 220,62 кW            . 5.472,10дин.
в) за сплавове са или без кућице, 
и то:
- до 30 m2 по квадратном метру 
утврђене повртине

52,56 дин..

- преко 30 m2 угврђује се још за 
сваки следећи квадратни метар

14,85 дин.

У истом тарифном броју у тачки 4. број :”12,” 
замењује се бројем : “11.”.

Члан 13.
У Тарифном броју 12. тачка 1. изнбси у табели 

мењају се и гласе :
а) наТамишу и Дунаву

до 10 м2 5.474 дин.
преко 10 м2 10.946 дин.

б) на Поњавици и Наделу
до 10 м2 1.508 дин.
преко 10 м2 2.409 дин.

У истом тарифном броју у тачки 4. број :”13.” 
замењује се бројем : “12.”.

Члан 14.
У Тарифном броју 13. тачка 1. мења се и гласи :
“1. За држање моторних, друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредннх 
возила и машина, утврђује се такса годишње у 
износу од:
- за теретна возила и аутобусе 11.012 динара
- за тракторе 2.196динара
- за теретну приколицу 1.514 динара
- за специјално возило 8.262 динара

за путничка возила:
 

-до 1.150 сm3 422 дннара
-од 1.151.Д0 1.300 сm3 617 дннара
-од 1.301 до 1.600 сm3 926 динара
-од 1.601 до 2.000 сm3 1.234 динара
- преко 2.000 сm3 1.645 динара

за мотоцикле:
- до 250 сm3 -83 динара
- од 251 до 750 сm3 167 динара
- од 751до 1.100 сm3 250 динара
- преко 1.100 сm3 334 динара

Члан. 15.

У Тарифном броју 14. тачке „1,2 и 3.”. мењају 
се и гласе :

„ 1. За заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова, 
утврђује се такса дневно и то:
при изградњи објеката, дневно 
по квадратном метру заузете 
површине

12,57 дин,

2. При извођењу радова на објектима који 
изискују раскопавање коловоза и тротоара такса 
се плаћа дневно по квадратном метру:
- ако се раскопавање врши у 
времену од 1. априла до 30. 
септембра

10,28 дин.

- ако се раскопавање врши у вре-
мену од 1. октобра до 31. марта

11,43 дин.

3. При заузимању јавних површина које 
захтева забрану кретања возила и пешака и 
паркирања возила, такса се плаћа дневно по 
квадратном метру, и то: 
- ако се заузима коловоз на главним 
улицама

42,28 дин.

- ако се заузима коловоз на 
споредним улицама

25,14 дин.

- ако се заузима тротоар 17,14 дин.
 

Члан. 16.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”, а примењиваће се од 1. јануара 2011. 
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

473.

На основу члана 24. став 2, 32. и 66. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС” 
бр. 129/07), чланова 39. и 41. Закона о комуналној 
полицији („Службени гласник РС” бр. 51/09), 
чланова 39. тачка 6. и 99. став 1. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” 
бр, 8/06 и 4/09), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 29.12.2010. године по 
претходно прибављеној сагласности министра за 
државну управу и локалну самоуправу број 016-
00-00118/2010-09 од 27. децембра 2010. године, 
донела је
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О Д Л У К У
о униформи, ознакама на униформи, 

возилима, пловилима и опреми комуналне 
полиције града Панчева

I. ОСНОВНЕОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се изглед службене 

униформе комуналних полицајаца (у даљем 
тексту: униформа), ознака на униформи, начин 
ношења униформи, начин задужења, замене и 
раздужења униформи и време њиховог ношења, 
боја и начин означавања службених возила (у 
даљем тексту: возила), службених пловила (у 
даљем тексту: пловила) и друга опрема комуналне 
полиције.

II. УНИФОРМА КОМУНАЛНОГ ПОЛИ-
ЦАЈЦА

Члан 2.
Униформа  комуналног  полицајца  је  службено  

обележје  комуналног полицајца, састављено 
од прописаних делова и ознака. Униформа је 
основна, додатна и свечана.

1. ОСНОВНА УНИФОРМА

Члан 3.
Делови основне униформе комуналних 

полицајаца су:
1. качкет мушки (зимски и летњи)
2. шешир женски (зимски и летњи)
3. панталоне зимске са улошком (мушког и 

женског кроја);
4. панталоне летње (мушког и женског 

кроја);
5. каиш;
6. опасач;
7. сукња ;
8. кошуља, мушка, са дугим рукавима;
9. кошуља, женска, са дугим рукавима
10. кошуља, мушка, са кратким рукавима;
11. кошуља, женска, са кратким рукавима
12. мајица са кратким рукавима;
13. џемпер;
14. јакна зимска са улошком и капуљачом;
15. јакна летња (мушка и женска) са 

капуљачом
16. блејзер женски
17. чарапе зимске и летње (мушке и женске);
18. ципеле полудубоке (мушке и женске);
19. ципеле плитке (мушке и женске);
20. ципеле плитке женске (носе се уз сукњу)
21. рукавице (мушке и женске);
22. кишни мантил.
23. кравата мушка 
24.кравата женска 
25. женска торба

Члан 4.
Делови основне униформе комуналних 

полицијаца су следећег изгледа:

1. качкет мушки зимски је сиве боје, 
израђен од непромочивог материјала, са 
додатком за покривање ушију који је постављен 
утопљавајућим материјалом црне боје. На средини 
чеоног дела, налази се метална значка, димензија 
60x40 mm, са грбом града Панчева и натписом 
“ГРАД ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. 
Летњи качкет је исте боје и облика и са истим 
обележјима као зимски, с тим да је израђен од 
тањег материјала и нема додатак за покривање 
ушију.

(прилог бр.1)

2. шешир женски зимски је сиве боје и 
израђен од непромочивог материјала. На средини 
чеоног дела, налази се метална значка, димензија 
60x40 mm, са грбом града Панчева и натписом 
ТРАД ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. 
Летњи женски шешир је истог облика и са истим 
обележјима као и зимски, само је израђен од тањег 
материјала. 

(прилог бр.2)
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3. панталоне зимске, мушке и женске, 
израђене су од тканине сиве боје и уобичајеног 
кроја, око појаса са потребним бројем држача за 
каиш ширине 50 mm, испод појаса, са урезаним 
џеповима с леве и десне стране и два џепа с 
преклопом на задњој страни који се закопчавају 
дугметом, са  ногавицама без манжета, и са џепови-
ма са спољне стране обе ногавице, на висини изнад 
колена, са прекпопом који се закопчава дугметом 
и оивичен је паспулом од светло сиве тканине. 
На предњој страни ногавица у висини колена, 
као и на задњем делу панталона налази се, са 
унутрашње стране, нашивено ојачање. Панталоне 
имају уложак од утопљавајућег материјала који се 
по потреби може скидати. 

(прилог бр.3)

4. панталоне летње, мушке и женске, 
израђене су од лакше тканине сиве боје и истог 
су кроја и изгледа као и панталоне зимске, али 
немају уложак.

5. каиш је црне боје израђен од коже, ширине 
30 mm.

6. опасач је израђен од синтетичког 
материјала, црне боје, ширине 50мм.

7. сукња је израђена од тканине сиве боје, 
класичног кроја, дужине до колена, а закопчава 
се са задње стране дугметом и патент затварачем. 
На предњем делу сукње налазе се два усправна 
симетрично постављена шава, оивичена паспулом 
светло сиве боје.

(прилог бр.4)

8. мушка кошуља, са дугим рукавима изра-
ђена је од дебље тканине,сиве боје, закопчава се 
пластичним дугмадима, крагна јој је класичног 
кроја, има два нашивена џепа с преклопом у 
висини груди који се закопчавају. На десном 
рукаву, у висини рамена, налази се нашивен 
амблем од гумираног материјала, димензија100x75 
mm, са грбом града Панчева и натписом ГРАД 
ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. Изнад 
левог џела кошуље, налази се нашивен амблем од 
гумираног материјала, димензија 80x45 mm, са 
грбом града Панчева и натписом ГРАД ПАНЧЕВО 
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. Испод овог 
амблема, на левом џепу кошуље, сигурносном 
иглом прикачена је пластична плочица димензија 
100x25 mm, са грбом града Панчева и натписом 
ГРАД ПАНЧЕВО - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, 
а испод тога стоји исписано име и презиме 
комуналног полицајца и његов регистарски број. 
(прилог бр.5)

9. женска кошуља са дугим рукавима у свему 
је идентична мушкој, с тим што нема џепове и 
благо је струкирана (прилог бр.6)

10. мушка кошуља са кратким рукавима 
израђена је од тањег материјала сиве боје и 
потпуно је истог изгледа и истих ознака као и 
кошуља дугих рукава. 

(прилог бр.7)

11. женска кошуља са кратким рукавима у 
свему је идентична мушкој, с тим што нема џепове 
и благо је струкирана 
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(прилог бр.8)

12. мајица са кратким рукавима и крагном, 
мушка и женска, је памучна, светло сиве боје, са 
крагном и апликацијом на рукавима које су тамно 
сиве у боји панталона. На левој страни груди 
налази се један џеп без преклопа. На десном 
рукаву, у висини рамена, налази се нашивен 
амблем од гумираног материјала, димензија 
100x75мм, са грбом града Панчева и натписом 
ГРАД ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. 
Изнад џепа мајице, налази се нашивен амблем 
од гумираног материјала, димензија 80x45mm, 
са грбом града Панчева и натписом “ГРАД 
ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. Испод 
овог амблема. на левом џепу кошуље, сигурносном 
иглом прикачена је пластична плочица димензија 
100x25mm, са грбом града Панчева и натписом 
ГРАД ПАНЧЕВО - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, 
а испод тога стоји исписано име и презиме 
комуналног полицајца и његов регистарски број. 
(прилог бр.9)

13. џемпер је плетени, црне боје, с округлим 
оковратником и ранфлом на рукавима и рубу 
џемпера. На раменима и лактовима је ојачан 
тканином сиве боје, у нијанси сиве боје панталона. 
На десном рукаву, у висини рамена, налази 
се нашивен амблем од гумираног материјала, 
димензија 100x75mm, са грбом града Панчева 
и натписом ГРАД ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА”. На предњој левој страни џемпера, 
у висини груди, налази се нашивен амблем од 
гумираног материјала, димензија 80x45mm, 
са грбом града Панчева и натписом ГРАД 
ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. Испод 
овог амблема, сигурносном иглом, прикачена је 
пластична плочица димензија 100x25мм, са грбом 
града Панчева и натписом  ГРАД ПАНЧЕВО - 
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, а испод тога стоји 
исписано име и презиме комуналног полицајца и 
његов регистарски број. 

(прилог бр.10)

14. јакна зимска са улошком и капуљачом 
израђена је од синтетичког водонепропусног, 
дишућег материјала сиве боје, закопчава се патент 
затварачем и металним копчама.На предњој стра-
ни има два горња џепа с преклопима који су оиви-
чени паспулом од светло сиве тканине и који се 
закопчавају металном копчом и два доња џепа, 
без преклопа. постављена благо укосо. Када се не 
користи капуљача је спакована у крагну јакне и 
закопчана металним копчама. На задњој страни 
јакне, у висини рамена, налази се патент затварач 
постављен хоризонтално, дужине 300 mm и 
сакривен преклопом од истог материјала од кога 
је направљена и јакна и који је оивичен паспулом 
од светлосиве тканине. Његовим отварањем, из 
унутрашњег џепа вади се заставица црне боје, 
димензије 300x150 mm, на којој је у два реда 
исписано “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА” светло 
сивом рефлектујућом бојом. Ова ознака се вади 
и користи у посебним приликама и по налогу 
начелника Комуналне полииције или лица које он 
овласти. Са леве и десне стране јакне, вертикално, 
од доње ивице, у дужини од 300 mm налазе се 
патент затварачи, чијим се повлачењем на горе 
јакна лако раскопчава и омогућује приступ опреми 
која се налази на опасачу испод јакне. Јакна 
има уложак од утопљавајућег материјала, који 
се по потреби може скидати. На десном рукаву, 
у висини рамена, налази се нашивен амблем од 
гумираног материјала, димензија 100x75mm, са 
грбом града Панчева и натписом ГРАД ПАНЧЕВО 
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. Изнад левог џепа 
јакне, налази се нашивен амблем од гумираног 
материјала, димензија 80x45 mm, са грбом 
града Панчева и натписом “ГРАД ПАНЧЕВО 
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. Испод овог 
амблема, на левом џепу кошуље, сигурносном 
иглом прикачена је пластична плочица димензија 
100x25 mm, са грбом града Панчева и натписом 
ГРАД ПАНЧЕВО - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, 
а испод тога стоји исписано име и презиме 
комуналног полицајца и његов регистарски број. 
(прилог бр.11)
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15. летња јакна (мушка и женска) израђена је 
од танког, водонепропусног, дишућег материјала 
црне боје. Јакна има капуљачу која се може према 
потреби скидати и стављати уз помоћ патент 
затварача. На предњој страни налазе се два горња 
џепа са преклопом који је оивичен паспулом од 
светло сиве тканине и који се закопчавају металном 
копчом, и два доња џепа без преклопа. Јакна се 
закопчава патент затварачем и металним копчама. 
На задњој страни јакне, у висини рамена, налази 
се патент затварач постављен хоризонтално, 
дужине 300 mm. и сакривен преклопом од истог 
материјала од кога је направљена и јакна и оивичен 
је паспулом од тканине светлосиве боје. Његовим 
отварањем, из унутрашњег џепа вади се заставица 
црне боје, димензије 300x150 mm, на којој је у 
два реда исписано “КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА” 
светло сивом рефлектујућом бојом. Ова ознака 
се вади и користи у посебним приликама и по 
налогу начелника Комуналне полиције или лица 
које он овласти. На десном рукаву, у висини 
рамена, налази се нашивен амблем од гумираног 
материјала, димензија 100x75 mm, са грбом 
града Панчева и натписом ТРАД ПАНЧЕВО 
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. Изнад левог џепа 
јакне, налази се нашивен амблем од гумираног 
материјала, димензија 80x45 mm, са грбом 
града Панчева и натписом “ГРАД ПАНЧЕВО 
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. Испод овог амбле-
ма, на левом џепу кошуље, сигурносном иглом 
прикачена је пластична плочица димензија 100x25 
mm, са грбом града Панчева и натписом ГРАД 
ПАНЧЕВО - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, а испод 
тога стоји исписано име и презиме комуналног 
полицајца и његов регистарски број. 

(прилогбр.12)

16. женски блејзер је црне боје са реверима, 
класичног кроја и струкиран. Израђен је од тањег, 
памучног материјала. На предњој страни има два 
доња џепа са преклопом који је оивичен паспулом 
од тканине светло сиве боје. Поједини шавови 
су такође оивичени светлосивим паспулом. На 
десном рукаву, у висини рамена, налази се нашивен 
амблем од гумираног материјала, димензија 
100x75 mm, са грбом града Панчева и натписом 
ГРАД ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. 
На предњој левој страни блејзера, у висини груди, 
налази се нашивен амблем од гумираног материјала, 
димензија 80x45 mm, са грбом града Панчева и 
натписом “ГРАД ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА”. Испод овог амблема, сигурносном 
иглом, прикачена је пластична плочица димензија 
100x25 mm, са грбом града Панчева и натписом 
ГРАД ПАНЧЕВО - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, 
а испод тога стоји исписано име и презиме 
комуналног полицајца и њен регистарски број. 

(прилог бр,13)

17. чарапе зимске и летње су памучне, црне 
боје, с тим да су зимске дебље од летњих.

18. ципеле полудубоке, мушке и женске 
израђене су од хидрофобиране коже изнутра 
постављене водонепропусним, дишућим 
материјалом. Црне су боје с гуменим ђоном 
исте боје, горњи део ципеле израђен је тако да 
се ципела у потпуности затвара, језик и крагна 
ципеле подложени су сунђером, а горњи део и ђон 
ципеле су спојени лепљењем;

19. ципеле плитке, мушке и женске су црне 
боје, сличног изгледа као полудубоке ципеле, и 
на везивање, израђене су од хидрофобиране коже, 
изнутра постављене водонепропусном, дишућом 
поставом, са црним гуменим ђоном

20. женске плитке ципеле које се носе уз 
сукњу црне су боје, модерног кроја, са ниском 
потпетицом

21. рукавице су црне боје, кожне и класичног 
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кроја са прстима;
22. кишни мантил је сиве боје с капуљачом, 

израђен од гумиране танке тканине, закопчава се 
дрикерима, у спољашњој ивици капуљаче је поруб 
с траком за затезање, На задњој страни кишног 
мантила одштампана је ознака „КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА” светлосивом рефлектујућом бојом. 
Кишни мантил има торбицу од истог материјала 
у коју се, сложен, пакује након употребе,

23. мушка кравата је црне боје класичног 
изгледа, са гумом за причвршћивање око врата.

(прилог бр.14)

24. женска кравата је црне боје, дупла, 
модерног дизајна и са гумом за причвршћивање 
око врата.

 (прилог бр.14)

25. женска торба је црне боје. израђена од 
коже, формата А 5, са поклопцем испод кога се 
налазе два патент затварача, са две преграде и 
механизмом за могућност качења на опасач. Торба 
поседује каиш за ношење преко рамена, који може 
да се скида, (прилог бр. 15)

2. ДОДАТНА УНИФОРМА

Члан 5.
Делови додатне униформе комуналних 

полицајаца који обављају одређене послове 
остваривања надзора у јавном градском, 
приградском и другом локалном саобраћају. као 
и друге послове одређене прописима града у вези 
са саобраћајем

су:
1. бело рефлектујуће нарукавље;
2. рефлектујући прслук.

Члан 6.
Делови додатне униформе комуналних 

полицајаца који обављају послове из члана 5. ове 
одлуке су следећег изгледа:

1 .бело рефлектујуће нарукавље израђено је 
од лагане тканине беле боје на коју су по дужини 
пришивене траке од рефлектујућег материјала, 
а облика су прилагођеног за навлачење на оба 
рукава униформе;

2. рефлектујући прслук израђен је од лаганог 
материјала јарке наранџасте боје с нашивеним 
рефлектујућим тракама беле боје и рефлектујућим 
натписом беле боје „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА” 
на леђима, с тим што је кројем припагођен за 
ношење на основној униформи комуналног 
полицајца.

 
3. СВЕЧАНА УНИФОРМА
 

Члан 7.
Свечана униформа комуналних полицајаца 

састоји се од одређених делова основне униформе 
и додатних делова који униформу чине свечаном

Делови основне униформе од којих се састоји 
свечана униформа су:

1.   мушки качкет, односно женски шешир
2. панталоне (мушке, женске);
3. каиш;
4. сукња;
5. јакна зимска са капуљачом;
6. јакна
7. блејзер
8. чарапе (мушке, женске);
9. ципеле полудубоке;
10. ципеле плитке.
Додатни делови који униформу чине свечаном 

су:
1. бела свечана кошуља са дугим рукавима 

(мушка, женска);
2. бела свечана кошуља са кратким рукавима 

(мушка, женска);
3. свечана кравата;
4. игла за кравату;

Члан 8.
Делови свечане униформе из члана 7. став 3. 

ове одлуке су следећег изгледа:
1. бела свечана кошуља са дугим рукавима 

(мушка, женска) класичног је кроја, с једним 
џепом без преклопа. На десном рукаву, у висини 
рамена, налази се нашивен амблем од гумираног 
материјала, димензија 100x75mm, са грбом 
града Панчева и натписом ГРАД ПАНЧЕВО 
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. Изнад левог џепа 
кошуље, налази се нашивен амблем од гумираног 
материјала, димензија 80x45 mm, са грбом 
града Панчева и натписом ГРАД ПАНЧЕВО 
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”. Испод овог 
амблема, на левом џепу кошуље, сигурносном 
иглом прикачена је пластична плочица димензија 
100x25 mm, са грбом града Панчева и натписом 
ГРАД ПАНЧЕВО - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, 
а испод тога стоји исписано име и презиме 
комуналног полицајца и његов регистарски број;

2. бела свечана кошуља са кратким рукавима 
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(мушка, женска) закопчава се са шест дугмади, 
на предњој страни у висини груди има два џепа 
са преклопима који се закопчавају дугметом. 
На десном рукаву, у висини рамена, налази 
се нашивен амблем од гумираног материјала, 
димензија 100x75mm, са грбом града Панчева 
и натписом “ГРАД ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА”. Изнад левог џепа кошуље, налази 
се нашивен амблем од гумираног материјала, 
димензија 80x45mm, са грбом града Панчева 
и натписом “ГРАД ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА”. Испод овог амблема, на левом 
џепу кошуље, сигурносном иглом прикачена 
је пластична плочица димензија 100x25mm, са 
грбом града Панчева и натписом ГРАД ПАНЧЕВО 
- КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, а испод тога стоји 
исписано име и презиме комуналног полицајца и 
његов регистарски број.

3. свечана кравата је црне боје, на везивање, 
са стилизованим грбом града Панчева;

4. игла за кравату је израђена тако да је 
на њеном видљивом делу стилизован натпис 
„КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”.

III. ЗАДУЖЕЊЕ,  ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕ-
ЊЕ УНИФОРМЕ

Члан 9.
Комунални полицајци задужују и носе 

униформу на основу налога начелника Комуналне 
полиције или лица које он овласти.

Члан 10.
Лице које се прими у службу за обављање 

послова комуналног полицајца или се распореди 
на радно место комуналног полицајца задужује 
униформу комуналног полицајца.

Лице које изгуби својство комуналног 
полицајца дужно је да врати униформу и ознаке 
на униформи.

Члан 11.
Делови униформе задужују се у следећој 

количини и с роковима употребе појединих 
делова, и то:

I. качкет мушки, зимски и летњи, по 1 ком, 2 
године;

2   шешир женски, зимски и летњи, по 1 ком., 
2 године;

3. панталоне зимске (мушке, женске), 2 пара, 
2 године;

4. панталоне летње (мушке, женске), 2 пара, 
2 године;

5. каиш, 1 ком., 5 година;
6. опасач, 1 ком., 5 година;
7. сукња , 2 ком, 2 године;
8. кошуља са дугим рукавима,(мушка и 

женска) 3 ком, 2 године;
9. кошуља са кратким рукавима,(мушка и 

женска) 3 ком, 2 године;
10. мајица са кратким рукавима и крагном, 3 

ком, 2 година;
11. џемпер, 1 ком, 2 године;
12. јакна зимска са капуљачом, 1 ком, 3 

године;
13. јакна летња,(мушка и женска) 1 ком, 4 

године;
14. блејзер женски, 1 ком, 4 године
15. чарапе зимске и летње (мушке, женске), 

10 пари летњих и 5 пари зимских, 1 година;
16. ципеле полудубоке, 1 пар, 2 године;
17. ципеле плитке (мушке), 1 пар, 1 година;

18. ципеле плитке женске, 1 пар, 2 године
19. ципеле плитке женске (носе се уз сукњу) 

1 пар, 2 године;
20. рукавице (мушке, женске), 1 пар, 4 

године;
21. кишни мантил, 1 ком, 5 година;
22. бело рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 2 

године;
23. рефлектујући прслук, 1 ком, 2 године;
24. кравата (мушка, женска), 1 ком., 3 године;
25. торба (женска), 1 ком., 4 година;
26. бела свечана кошуља са дугим рукавима 

{мушка, женска), 1 ком., 3 године;
27. бела свечана кошуља са кратким рукавима 

(мушка, женска), 1 ком., 3 године;
28. свечана кравата, 1 ком., 3 године;
29. игла за кравату, 1 ком., 3 године;

Члан 12.
Приликом првог задужења униформе, 

односно приликом прве набавке делова униформе, 
комуналном полицајцу отвара се лични картон 
задужења.

Члан 13.
Делови униформе који су оштећени или 

уништени приликом вршења службе или у вези са 
вршењем службе замењују се на основу захтева 
начелника Комуналне полиције.

У случају из става 1. овог члана комунални 
полицајац приликом замене враћа дотрајали део 
униформе са ознакама.

IV. ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА 
УНИФОРМЕ

Члан 14.
Начелник комуналне полиције, зависно од 

годишњег доба и временских услова, одређује 
период ношења зимске и летње униформе.

Члан 15.
Комунални полицајац не сме носити 

униформу или делове униформе са ознакама за 
време коришћења годишњег одмора, боловања, 
удаљења са дужности, као учесник јавног 
окупљања и у другим случајевима кад је ван 
службе.

Члан 16.
Униформа се мора стално одржавати, носити 

и држати у чистом и уредном стању.
Поједини делови основне униформе морају 

се носити на следећи начин:
1. сукња се носи у висини колена, односно 

највише 25 mm изнад или 50 mm испод прегиба 
ноге иза колена;

2. кошуље се носе закопчане и увучене у 
панталоне, односно сукњу;

3. јакне се носе закопчане, а у затвореним 
просторијама могу се носити и откопчане.

Члан 17.
По одобрењу начелника комуналне полиције 

делови униформе могу се дати на послугу за 
потребе снимања филма, позоришне представе и 
сродних активности.

Члан 18.
Ознаке на униформи су:
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1. ознака са натписом „КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА”;

2. амблем, димензије 100x75 mm и 80x45mm 
са грбом града Панчева и натписом ТРАД 
ПАНЧЕВО КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”.

3. значка димензије 60x40 mm, са грбом 
града Панчева и натписом ГРАД ПАНЧЕВО 
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”.

4. пластична плочица димензија 100x25mm, 
са грбом града Панчева и натписом ГРАД 
ПАНЧЕВО - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, именом 
и презименом комуналног полицајца и његовим/
њеним регистарским бројем

Члан 19.
Изглед ознака из члана 18. ове одлуке утврђен 

је у прилогу бр. 16 и
 

прилогу бр.17.

VI. ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА

Члан 20.
Возила и пловила, у смислу ове одлуке, јесу 

службена моторна возила и пловила, прописно 
обојена, означена и опремљена за одржавање 
комуналног реда и обављање других послова из 
делокруга комуналне полиције.

Члан 21.
Основна боја возила комуналне полиције је 

сребрно сива. 
Основна боја пловила комуналне полиције је 

бела.

Члан 22.
Ознаке возила комуналне полиције чини:
1. Налепница са изгледом грба града Панчева 

преко целе површине поклопца мотора службеног 
возила

2. натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА” 
исписан словима црне боје дуж леве и десне 
бочне стране службеног возила и налепница са 
изгледом грба града Панчева на левим и десним 
предњим вратима возила, изнад натписа из овог 
става

На возилима могу бити исписани и 
називи информативног садржаја, као што је 
идентификациони број радио уређаја, wеб адреса 
комуналне полиције, број контакт телефона и 
друго.

Члан 23.
Цртежом или налепницом са цртежом грба 

града Панчева и натписом „КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА” на одговарајући начин означавају 
се и пловила комуналне полиције.

VII. ОПРЕМА ВОЗИЛА

Члан 24.
Опрему возила комуналне полиције чини:
1. светлосна сигнализација уграђена на 

највишем делу возила у складу са прописима 
о безбедности саобраћаја на путевима, која се 
састоји од једног или два жута ротациона светла 
или од два извора трепћућег светла жуте боје 
интегрисана у кровну конзолу на којој се са предње 
и задње стране налази натпис „КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА” и која може бити опремљена и 
уређајем с могућношћу исписивања наређења;

2. уграђен уређај за давање звучних знакова у 
низу тонова различитих висина са микрофонском 
комбинацијом;

3. уграђен колски радио уређај за пријем 
и предају на френквенцијама које користи 
комунална полиција.

Члан 25.
Возила комуналне полиције, поред опреме 

утврђене овом одлуком, морају имати опрему 
одређену прописима о безбедности саобраћаја 
на путевима, а могу имати и додатну опрему и 
уређаје сагласно њиховој намени.
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VIII. ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦА-
ЈАЦА

Члан 26.
Опрема комуналних полицајаца, у смислу 

ове одлуке, јесте опрема за обављање послова 
из надлежности комуналне полиције (у даљем 
тексту: комунално-полицијска опрема) и опрема 
која је потребна за услостављање информатичко 
- комуникацијске повезаности (у даљем тексту: 
пратећа опрема).

Члан 27.
Поред униформе и средстава принуде, 

односно службене палице и средстава за везивање, 
комунално-полицијску опрему чине:

1. таблице “стоп комунална полиција”;
2. пиштаљке;
3. батеријске лампе;
4. фото-видео опрема;
5. двогледи;
Начелник комуналне полиције може наложити 

да се изврши набавка, односно да се Комунална 
полиција задужи и другом опремом, уколико 
оцени да је она неопходна за обављање послова 
из делокруга комуналне полиције.

Члан 28.
Пратећу опрему комуналне полиције чине:
1. радио уређаји и њихови додаци;
2. рачунарски системи са опремом, 

мрежна опрема и припадајући комуникацијски 
уређаји и сигурносни системи са одговарајућим 
хардверским и софтверским компонентама.

Члан 29.
Опрему из чл. 27. и 28. ове одлуке, задужују 

комунални полицајци одређени налогом начелника 
Комуналне полиције.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Скице униформи и ознака на униформи 

комуналних полицајаца дате су у прилогу ове 
одлуке и чине њен саставни део.

Члан 31.
Поред униформи и ознака прописаних овом 

одлуком комуналним полицајцима, када то 
захтевају услови рада и прописи о безбедности 
и здрављу на раду, обезбеђују се и други 
делови одеће (заштитна пододела и сл) који не 
представљају њихову униформу у смислу ове 
одлуке.

Члан 32.
Униформа, возила, пловила и опрема 

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

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

Члан 33.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о униформи, ознакама на униформи, 

возилима, пловилима и опреми комуналне 
полиције града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 15/10).

Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

 

474.

На основу члана 20. и члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС” бр, 
129/07), а у вези са одредбама Закона о становању 
(«Сл.гласник РС» бр, 50/92, 76/92, 84/92-исправка, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 
16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005-други Закон), 
Закона о основним својинско правним односима 
(«Сл.лист СФРЈ» бр. 6/80 и 36/90 и «Сл.лист 
СРЈ» бр. 29/96), Закона о промету непокретности 
(«Сл.гласник РС» бр. 42/98), Закона о одржавању 
стамбених зграда («Сл.гласник РС» бр. 44/95, 
46/98 и 101/05-др.закон), Закона о средствима у 
својини Републике Србије («Сл.гласник РС» бр. 
53/95, 3/96-исправка, 54/96, 32/97 и 101/05-др.
закон), и члана 39. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној дана 29. 
децембра 2010. године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама одлуке о располагању 

становима града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о располагању становима града 

Панчева («Сл.лист града Панчева» бр. 19/10-
пречишћен текст) у члану 15. речи:

„Градска управа Секретаријат за урбанизам, 
грађевинске, стамбено-комуналне послове и 
саобраћај”, замењују се речима „надлежна 
организациона једнница за грађевинске послове 
Градске управе града Панчева у складу са 
посебним актом Скупштине града Панчева”

Члан 2.
У члану 20. став 2. речи „Градској управи 

Секретаријату за финансије и имовинско-правне 
послове” замењују се речима: „надлежној 
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организационој јединици за имовинско-правне 
послове Градске управе града Панчева.”

Члан 3.
У члану 26. брише се став 3.

Члан 4,
После члана 26. додају се чланови 26а., 26б. 

и 26в. који гласе:
„Члан 26а

Станови за расељавање који су у поступку 
експропријације и на основу Програма 
уређивања грађевинског земљишта дати у закуп 
на неодређено време а на којима је носилац 
права располагања, односно правни следбеник 
ЈП «Дирекција» Панчево, могу се отуђити под 
условима и у поступку којн је прописан Законом 
о становању и овом Одлуком,

Захтев за откуп стана подноси се ЈП 
„Дирекција” Панчево”, уз документацију 
прописану одредбама Закона о становању.

 
Члан 26б.

За послове обављања откупа станова за 
расељавање, из члана 26а. ЈП «Дирекција» 
Панчево има право на накнаду стварних трошкова 
и трошкова рада, који падају на терет подносиоца 
захтева за откуп стана.

Члан 26в.
Након слроведеног поступка и утврђивања 

основаности захтева за откуп стана, а уз прет-
ходно прибављено мишљење Градског јавног 
правобраниоца града Панчева, директор ЈП 
«Дирекција» Панчево, или лице које овласти 
закључује Уговор о откупу стана».

Члан 5.
После члана 29. додаје се члан 29а. који 

гласи:
„Комисија за станове за расељавање може 

изузетно дати предлог Скупштини града Панчева 
да станове за расељавање који нису намењени 
реализацији према Програму уређивања 
грађевинског земљшта, односно чија је структура 
таква да не одговара потребама из Програма, 
стави на располагање Комисији из члана 5. ове 
одлуке, за решавање стамбених потреба лица из 
надлежности ове Комисије.”.

Члан 6.
У члану 30. брише се реч: „само”, уместо тачке 

ставља зарез и додају речи: „или за решавање 
имовинско-правних односа у поступцима 
експропријације”.

Члан 7.
После члана 33. додају се чланови 33а. и 33б. 

који гласе:

„Члан 33а.
Лице које живи у стану града Панчева , као 

савесни држалац, односно без правног основа 
или без закљученог уговора о закупу стана, може 
остварити право на закуп стана по одредбама ове 
одлуке, а на препоруку месне заједнице на чијој 
територији се налази стан и уз мишљење Центра 
за социјални рад „Солидарност” Панчево.

Лице остварује право из става 1. овог члана, 
уколико стан користи дуже од 5 година и за 
то време уредно измирује обавезе по основу 
коришћења стана, уколико он и чланови његовог 
породичног домаћинства немају решену стамбену 
потребу на територији Републике Србије.

 
Члан 33б

Лица, савесни држаоци из претходног члана 
ове одлуке, која су поднела захтев за давање стана 
у закуп наставиће стан да користе до доношења 
одлуке од стране Комисије, односно до покретања 
поступка за исељење уколико се нису стекли 
услови за давање у закуп.”

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

475.
 
На основу чл. 31. став 2. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС” бр.25/00, 25/02, 
107/05,108/05-исправка и др.Закон 123/07), члана 
453. Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник РС”, бр.125/04), члана 48. став 6. Закона 
о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05 
и 54/09) и члана 39. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. децембра 2010 донела је:

О Д Л У К У
о изменама и допунама одлуке о организовању 

ДП ”Младост” Панчево у Јавно комунално 
предузеће за уређење и одржавање спортских 

терена и објеката”Младост” Панчево
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Члан 1.
У Одлуци о организовању ДП „Младост” 

Панчево у Јавно комунално предузеће за 
уређивање и одржавање спортских терена и 
објеката „Младост” Панчево (Службени лист 
града Панчева” бр. 19/2010-пречишћен текст), у 
члану 1. став 2. реч „Општина” замењује се речју 
“ Град” као и у свим осталим члановима Одлуке у 
одговарајућем падежу.

Члан 2.
Члан 6. мења и гласи:
„Комунално предузеће обавља комуналну 

делатност од опшег интереса: 
-   Уређење и одржавање паркова, зелених и 

рекреационих површина. 
-   као и друге послове које му повери 

Скупштина града посебним одлукама .
Комунално предузеће може обављати и 

друге делатности утврђене Статутом, које немају 
карактер делатности од општег интереса, у складу 
са законом “.

Члан 3.
У члану 8 став 2 мења се и гласи :
„Поверавање послова из претходног 

става врши се уговором у складу са Законом и 
Статутом”.

Члан 4.
Члан 15. мења и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса 

у Комуналном предузећу, Скупштина града 
Панчева даје сагласност на:

1. статут;
2. давање гаранција, аванса, јемства, залога 

и других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса;

3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем 
и др.);

4. располагање (прибављање и отуђење) 
имовином Предузећа велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса, утврђеном оснивачким актом;

5. акт о општим условима за пружање 
услуга;

6. улагање капитала;
7. статусне промене;
8. акт о процени вредности државног 

капитала и исказивању тог капитала у акцијама, 
као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији;

9. друге одлуке, у складу са законом којим се 
уређује обављање делатности од општег интереса 
и овом одлуком” .

Члан 5.
Члан 19. мења и гласи;
„Управни одбор Комуналног предузећа:

1. утврђује пословну политику:
2. доноси дугорочни и средњорочни план 

рада и развоја и годишњи програм пословања;
3. доноси статут;
4. одлучује о повећању и смањењу основног 

капитала;
5. одлучује о оснивању зависног друштва 

капитала;
6. усваја извештаје о пословању предузећа и 

годишњи обрачун;
7. одлучује о расподели добити;
8. доноси инвестиционе програме и програме 

и критеријуме за инвестициона улагања;
9. одлучује о издавању, продаји и куповини 

акција, као и продаји удела у Јавном предузећу 
или куповини удела у другом предузећу, односно 
приведном друштву;

10. доноси општа и појединачна акта за које 
је то утврђено статутом у складу са Законом;

11. одлучује о статусним променама и другим 
облицима организовања;

12. одлучује о промени делатности, промени 
фирме и седишта ;

13. одлучује о оснивању нових предузећа;
14. утврђује висину накнаде за рад предсе-

дника и чланова Управног и Надзорног одбора 
на основу критеријума садржаних у годишњем 
програму пословања;

15. одлучује о ценама услуга на начин 
предвиђен законом;

16. решава по приговорима и жалбама ;
17. врши и друге послове утврђене законом, 

овом одлуком и Статутом.”

Члан 6.
У члану 24. у ставовима 1. и 2. реч: „поставља” 

замењује се речју: „именује”, као и у свим осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

 
Члан 7.

У члану 25. став 1. мења и гласи:
„Конкурс за именовање директора расписује 

Управни одбор Комуналног предузећа најкасније 
три месеца пре истека времена на које је именован 
директор”.

Члан 8.
Члан 28. мења се и гласи:
„Директор заснива радни однос на основу 

одлуке о именовању, закључењем Уговора о раду.
Уговор о раду са директором закључује у име 

послодавца Управни одбор”.

Члан 9.
Члан 29. мења се и гласи:
 „Директор Комуналног предузећа може бити 

разрешен одлуком Скупштине града Панчева и 
пре истека времена на који је именован:

1. на лични захтев
2. када у свом раду поступа супротно 
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циљева СКГО,
- да учествује, у складу са интересовањем, 

у активностима СКГО,

- да обезбеди да његови представници 
обављају функцију у органу СКГО на коју је 
изабран град Панчево,

- да плаћа чланарину СКГО у складу са 
Одлуком Скупштине СКГО,

- и да обавља друге активности које му 
повере Скупштина и Председништво СКГО.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

 

477.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС број 129/07 ), чла-
на 75. Закона о здравственој заштити ( “Службени 
гласник РС” број 107/05 ), члана 34. Посебног 
колективног уговора за здравствене установе чији 
је оснивач Република Србија ( “Службени гласник 
РС” број 36/10), Одлуке о примени Посебног 
колективног уговора за здравствене установе чији 
је оснивач Република Србија на све послодавце 
који обављају здравствену делатност, односно 
одређене послове здравствене делатности ( “Слу-
жбени гласник РС” број 42/10) и чланова 39. и 99. 
став I. Статута града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. децембра 2010. 
године, донела је

ОДЛУКУ
о утврћивању недељног распореда рада, 
почетка и завршетка радног времена у 

Апотеци  “Панчево” Панчево

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се, за Апотеку 

“Панчево” Панчево, чији је оснивач град Панчево, 
недељни распоред рада, почетак и завршетак 
радног времена.

Члан 2.
На територији града Панчева радно време 

за Апотеку “Панчево” Панчево одређује се на 

одредбама Закона, Статута, одлуке Скупштине 
града или одлука Управног одбора и

3. у другим оправданим случајевима”.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

476.

На основу члана 89. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчева» бр. 8/08 и 4/09), члана 98. Пословника 
Скупштине града Панчева („Сл. лист града 
Панчева” бр. 11/08) и члана 5. Статута Сталне 
конференције градова и општина, Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. децембра 
2010. године донела је

О Д Л У К У
о потврђивању чланства града Панчева у 

сталној конференцији градова и општина - 
савезу градова и општина Србије

Члан 1.
Скупштина града Панчева потврђује да је 

град Панчево члан Сталне конференције градова 
и општина - Савеза градова и општина Србије, са 
седиштем у Београду, Македонска 22. (у даљем 
тексту: СКГО)

Члан 2.
Скупштина града Панчева потврђује да 

прихвата све одредбе Статута СКГО који је 
усвојила 38. Скупштина СКГО,  одржана 7. децем-
бра 2010. године.

Члан 3.
Скупштина града Панчева потврђује да у 

складу са Статутом СКГО град Панчево преузима 
обавезу:

- да активно доприноси остваривању 
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следећи начин:

апотека адреса радни 
дан

субота недеља

1. ЦЕНТАР Панчево, Трг Слободе 2 7-21 7-21 -
2. ХИГИЈА** Панчево, 

Милоша Обреновића бб
7-21 7-21 7-21**

3. КОТЕЖ Панчево, 
Браће Јовановића 109

7-20 не ради -

4. СТРЕЛИШТЕ Панчево, 
Милутина Бојића бб

7-20 7-14 -

5. ВОЈЛОВИЦА Панчево, 
Трг XII Војвођанске бригаде I

7-20 не ради

6. СВЕТИ САВА Панчево, 
Светог Саве 109

7-20 7-20 -

7. КАРАЂОРЂЕВА 
2ц**

Панчево, Карађорђева 2ц 7-21 7-21

8. МЛАДОСТ Панчево, Сремска бб 7-20 7-14 -
9. ЖАРКА
ЗРЕЊАНИНА Панчево, Жарка Зрењанина 80 7-20 7-14 -
10. КАЧАРЕВО Качарево, Народног Фронта 26 7-20 7-14 -
П. БАНАТСКО НОВО 
СЕЛО

Банатско Ново Село, 
Маршала Тита 54

7-20 7-14 -

12. ДОЛОВО Долово, Краља Александра I   
28

7-20 7-14 -

13. ОМОЉИЦА Омољица, Арсенија Чарнојевића 
2

7-20 7-14 -

14. СТАРЧЕВО Старчево, Панчевачки пут 2 7-20 7-14 -
15. апотекарска 
јединица

Глогоњ, Ослобођења 90 7-14 7-14* -

16. апотекарска 
јединица

Банатски Брестовац, Маршала 
Тита 2

7-14 7-14* -

17.апотекарска 
јединица

Јабука, Змај Јовина 1 7-20 7-14 -

18. апотекарска 
јединица

Иваново, Петефи Шандора 27 7-14 не ради -

* Глогоњ и Банатски Брестовац раде две суботе месечно
** Апотека Хигија и Карађорђева 2ц смењују се у дежурству на по две недеље и када су у дежурству 

раде 24 часа непрекидно

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.
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478.

На основу чланова 4. и 13. Закона о јавним 
службама («Службени гласник РС» број 42/91 
и 71/94), члана 28. Закона о основама система 
образовања и васпитања (»Службени гласник 
РС» број 72/09), члана 8. Закона о предшколском 
васпитању и образовању (»Службени гласник 
РС» број 18/10)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 оржаној 29.12. 2010. године, донела је

О Д Л УК У
о изменама и допунама одлуке о оснивању 

Предшколске установе “Дечја радост” 
Панчево

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Предшколске установе 

«Дечја радост» Панчево («Службени лист општи-
на Панчево, Ковин и Опово» број 1/93 , «Службени 
лист општине Панчево» број 16/03 и «Службени 
лист града Панчева» број 12/08 ), члан 4. мења се 
и гласи:

“Установа обавља делатност предшколског 
васпитања и образовања, као и делатност којом се 
обезбеђује  исхрана, нега, превентивно-здравстве-
на и социјална заштита деце предшколског 
узраста, у складу са законом.”.

Члан 2.
У члану 5. став 2. мења се и гласи:
“ Установа у обављању делатности користи 

средства у јавној својини и њима управља под 
условима и на начин утврђен законом.”.

Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
“У вршењу оснивачких права Скупштина 

града даје сагласност на:
- статусне промене,
- промену назива и седишта у складу са 

законом,
- планирана материјална средства за 

остваривање предшколског програма и других 
планова и програма у складу са законом,

- почетак и завршетак радног времена,
- друга општа акта у складу са законом, 

другим прописима и овом одлуком.”.

Члан 4.
Члан 7. брише се.

Члан 5.
У члану 10. уместо тачке ставља се запета и 

додаје алинеја која гласи:

“- и други стручни органи у складу са законом 
и Статутом Установе”

Члан 6.
Члан 12, мења се и гласи;
“Директора Установе бира Управни одбор 

на период од четири године, на основу јавног 
конкурса, по прибављеном мишљењу Васпитно-
образовног већа, на начин и по поступку 
прописаном законом и Статутом Установе.

За директора Установе може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане законом и 
Статутом Установе,”

Члан 7,
У члану 12а. став 1. мења се и гласи:
“Управни одбор Установе поставља вршиоца 

дужности директора Установе на начин и 
по поступку утврђеном законом и Статутом 
Установе.”.

Члан 8.
У члану 15. у ставу 1. уместо тачке ставља 

се запета и додају речи”у складу са законом и 
Статутом Установе.”. Ставови 5. и 6. бришу се.

Члан 9.
У члану 16. став 1, тачке 4, 9. и 10. мењају се 

и гласе:
“4. Доноси предшколски програм, развојни 

план, годишњи план рада, усваја извештаје о 
њиховом остваривању, вредновању и самовре-
дновању,

9. Разматра поштовање општих принципа, 
остваривање циљева образовања и васпитања 
и стандарда постигнућа и предузима мере за 
побољшање услова рада и остваривање обра-
зовно-васпитног рада,

10. Даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији послова,”.

Члан 10.
Члан 17. мења се и гласи:
“Надлежност и начин избора Савета 

родитеља Установе уређује се Статутом Установе, 
а рад Пословником Савета родитеља , у складу са 
законом.

Члан 11.
Члан 18. мења се и гласи:
“Надлежност, начин рада и одговорност 

стручних органа и Педагошког колегијума уређује 
се Статутом Установе, у складу са законом.”

Члан 12.
Чланови 19. и 19а. бришу се.
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Члан 13.
Чланови 22. и 25. бришу се.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева«.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

479.

На основу чл. 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 23. Закона о комуналним делатностима 
(«Службени гласник РС» бр. 16/97 и 42/98), члана 
27. став I тачка 3. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса 
(„Службени гласник РС” бр.25/00, 25/02, 107/05, 
108/05-исправка и др. Закон 123/07), и члана 39. 
Статута града Панчева („Службени лист града 
Панчева” бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 29. децембра 2010. 
године, донела је

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

приоритетних инвестиција неопходних за 
учествовање у II фази програма немачке 

развојне банке KFW и о прихватању предлога 
уговора о обављању комуналних делатности у 
области припреме и дистрибуције воде за пиће 

и одвоћењу и пречишћавању употребљених 
вода на подручју града Панчева

I
У Закључку о усвајању Стратегије повећања 

цена воде и цена отпадне воде закључно са 2016. 
годином, утврђивању приоритетних инвестиција 
неопходних за учествовање у II фази програма 
немачке развојне банке KFW и о прихватању 
предлога уговора о обављању комуналних 
делатности у области прнпреме и дистрибуције 
воде за пиће и одвођењу и пречишћавању 

употребљених вода на подручју града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» бр. 22/09 и 
27/09), у тачки I став I. мења се и гласи:

«Скупштина града Панчева усваја измену 
и допуну Стратегије повећања цена воде и цена 
отпадне воде закључно са 2016. годином ЈКП 
«Водовод и канализација» Панчево, која је 
саставни део овог Закључка, а у складу са Одлуком 
Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Водовод и канализација» Панчево број 5-1/541. 
од 20.12.2010.године».

 
II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

480.

На основу члана 23. и 24. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС” бр. 16/97 и 
42/98) и члана 36. Статута Јавног комуналног 
предузећа “Водовод и канализација” Панчево 
- пречишћен текст (“Службени лист општине 
Панчево” бр.4/07), Управни одбор ЈКП “Водовод 
и канализација” Панчево на редовној седници која 
је одржана 20.12.2010.године донео је следећу

О Д Л У К У

Усваја се Измена и допуна Стратегије 
повећања цена воде и цена отпадне воде захључно 
са 2016. годином, у тексту како је дато у прилогу 
ове одлуке

Ова Одлука се доставља Скупштини града 
Панчева на разматрање и усвајање,

 
ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА
Мунћан Бранка, с.р.
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481.

На основу чланова 32. и 66, Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07), члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Службени гласник РС» број 25/00, 
25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
29.12. 2010, године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку о утврћивању 

цена за воду и отпадну воду

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа »Водовод и 
канализација» Панчево о утврђивању цена за воду 
и отпадну воду, број 5-1/54 т.2 од 20. децембра 
2010. године.

 II
Јавно комунално предузеће “Водовод и 

канализација” Панчево објавиће одлуку из 
тачке I овог решења и “Службеном листу града 
Панчева”.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

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

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-42/2010
Панчево, 29. децембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р.

 

482.

На основу члана 23. и 24. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС” бр. 16/97 и 
42/98) и члана 36. Статута Јавног комуналног 
предузећа “Водовод и канализација” Панчево 
- пречишћен текст (“Службени лист општине 
Панчево” бр. 4/07), Управни одбор ЈКП “Водовод 
и канализација” Панчево на редовној седници која 
је одржана 20.12.2010. године донео је следећу

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

Члан 1.

1 ЦЕНА ЗА ВОДУ
цена

динара/m3

1.Вода за домаћинства, стамбене 
зграде, дечије вртиће, здравствене 
установе, болнице, војне поште и 
установе (културне и просветне) у 
области јавних служби чијије оснивач 
општина, покрајина или Република 
Србија, под условом да искључиво 
обављају делатност за коју су 
основане

36,38
1а.Вода за домаћинства за период од 
01.06.-01.09. за потрошњу већу од 
7м3 по члану домаћинства

103,60
2,Вода за привредне и друге 
организације, грађевинска предузећа 
код градње, власнике пословног 
простора , јавну потрошњу и приватне 
предузетнике 103,60
3.Вода за кориснике који обављају: 
Послове који се, у складу са 
Правилником о одређивању послова 
који се сматрају уметничким старим 
занатима, односно пословима 
домаће радиности (“Сл. Гласник 
РС” бр. 86/2002), сматрају старим, 
уметничким занатима и пословима 
домаће радиности.
Послове који се у складу са Закључком 
ИО СО Панчево бр. 1-01-06-
67/2004 од 15.09.2004. године налазе 
на листи дефицитарних занатских 
делатности (часовничар, кројач, 
књиговезац, фирмописац, обућар,
израда капа и израда дугмади). 
Послове који се сматрају производним 
занатством изузев: производње хлеба, 
пецива, брзе хране, бурегџиница, 
пицерија и посластичарница. 73,09

11 ЦЕНА ЗА ОТПАДНУ ВОДУ

I. Одвођење отпадних вода за 
домаћинства, стамбене зграде, дечије 
вртиће, здравствене установе, болнице, 
војне поште и установе (културне и 
просветне) у области јавних служби 
чији је оснивач општина, покрајина 
или Република Србија, под условом да 
искључиво обављају делатност за коју 
су основане 29,07
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2.Одвођење отпадних вода за 
привредне и друге организације, 
грађевинска предузећа, код градње, 
власнике пословног простора,за јавну 
потрошњу и приватне предузетнике

85,80

3. Одвођење отпадних вода за 
кориснике који обављају:
Послове који се, у складу са 
Правилником о одређивању послова 
који се сматрају уметничким и 
старим занатима, односно пословима 
домаће радиности (“Сл, Гласник 
РС” бр. 86/2002), сматрају старим, 
уметничким занатима и пословима 
домаће радиности.

Послове који се у складу са 
Закључком ИО СО Панчево бр. 1-01-
06-67/2004 од 15.09.2004. године 
налазе на листи дефицитарних 
занатских делатности (часовничар, 
кројач, књиговезац, фирмописац, 
обућар, израда капа и израда дугмади). 
Послове који се сматрају производним 
занатством изузев: производње хлеба, 
пецива, брзе хране, бурегџиница, 
пицерија и посластичарница. 61,02 

Члан 2.
Применом ове Одлуке престаје примена и 

важност Одлуке Удравног одбора. ЈКП “Водовод и 
кавализација” Панчево о утврђивању цена за воду 
и отпадну воду бр: 5-2/10 т. год. од 21.12.2009.
године. Цене воде и отпадне воде су без пореза    
на додату вредност.

Члан 3.
Ова Одлука биће објављена у “Службеном 

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

 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
Датум: 20.12.2010..године 
Број:5-1/54 t.2

ПРЕДСЕДНИК УО
Бранка Мунћан, с.р. 

483.

Градоначелница града Панчева, дана 29. 
децембра 2010. године, разматрала је Правилник 
о организацији и систематизацији послова 

Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт Панчево” Панчево, па је на 
основу члана 54. став 1. тачка 4. и члана 99. став 
2. Статута града Панчева {„Службени лист града 
Панчева” број 8/08 и 4/09), донела

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

организацији и систематизацији послова 
Јавног комуналног предузећа за превоз 

путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник 

о организацији и систематизацији послова 
Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
,Аутотранспорт Панчево” Панчево број 4335/2010 
од 17. децембрз 2010.године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.
Решење доставити: Јавном комуналном 

предузећу за превоз путника „Аутотранспорт 
Панчево” Панчево, Секретаријату за заштиту 
животне, средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове, Секретаријату за 
финансије и Агенцији за саобраћај Градске управе 
града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК     ,
БРОЈ:II-06-020- 1/2010-857
 Панчево 29. децембар 2010 године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
  ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

484.

Градоначелница града Панчева, дана 29.12. 
2010. године, разматрала је Предлог решења 
о образовању Уређивачког тима за израду 
публикације „Профил града Панчева”, па је 
на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
донела следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању уређивачког тима за израду 

публикације „Профил града Панчева”

I
Образује се Уређивачки тим за израду 

публикације „Профил града Панчева” (у даљем 
тексту; Тим) у следећем саставу:
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1. Филип Митровић, помоћник 
Градоначелника града Панчева, координатор;

2. Снежана Баралић Бошњак, запослена у 
Секретаријату за јавне службе и социјална питања 
Градске управе града Панчева - Одсек за културу, 
информисање, спорт, бригу о младима и цивилни 
сектор, члан;

3. Марија Ћурчин, запослена у Секретаријату 
за јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева - Одсек за културу, информисање, 
спорт, бригу о младима и цивилни сектор, члан;

4. Анђелија Цветић, запослена у 
Секретаријату за привреду и економски развој 
Градске управе града Панчева, члан;

5. Марина Миљуш, запослена у Заводу за 
заштиту споменика културе Панчево, члан;

6. Владимир Вукајловић, запослен у ЈП 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчево» 
Панчево, члан;

7. Иван Зафировић, запослен у ЈП «Дирекција 
за изградњу и уређење Панчево» Панчево.члан;

8. Синиша Трајковић, запослен у 
Акционарском друштву за новинско издавачку 
делатност «Панчевац» Панчево, члан;

9. Зоран Станижан, новинар сарадник у 
Акционарском друштву за новинско издавачку 
делатност «Панчевац» Панчево, члан;

10. Мирјана Балог Кормањош, председница 
Удружења грађана за развој еколошке свести и 
заштиту животне средине «Екопан» Панчево, 
члан;

 11. Небојша Петровић, запослен у 
„Studio Infinity - creations & communications” 
Панчево, члан;

12. Јасенка Марко, волонтер у Секретаријату 
за јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева - Одсек за културу, информисање, 
спорт, бригу о младима и цивилни сектор, члан;

13. Љубица Јаношевић, запослена у 
Електротехничкој школи «Никола Тесла» 
Панчево, члан;

14. Чедомир Марков, ангажован Уговором 
о привременим и повременим пословима у 
Кабинету Градоначелника града Панчева, члан.

За секретара Тима одређује се Ивана 
Марковић, запослена у Секретаријату за 
скупштинске послове, послове Градоначелника и 
Градског већа Градске управе града Панчева.

II
Задаци Тима су:
- разматра и усваја концепцију израде 

публикације „Профил града Панчева” (у даљем 
тексту: публикација),

- разматра и одобрава области које ће се 
обрадити у публикацији,

- разматра и одобрава коначну верзију 
текстова који ће бити презентовани у 
публикацији,

- разматра и одобрава графичко решење за 
израду публикације,

III
Лица из тачке I овог решења именују се до 

реализације публикације.

IV
Чланови/ице, координатор и секретар Тима 

имају право на накнаду за свој рад која ће се 
утврдити посебним актом Градоначелнице града 
Панчева.

Изузетно, накнада може припасти и лицима 
која нису чланови Тима, а која су учествовала на 
изради публикације.

V
Састанке Тима сазива координатор Тима.
За пуноважан рад Тима потребно је да 

састанку Тима присуствује већина од укупног 
броја чланова/ица.

Тим одлучује на састанцима већином гласова 
од укупног броја чланова/ица.

VI
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Тима обавља 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа Градске управе 
града Панчева у сарадњи са Секретаријатом зa 
јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева - Одсек за културу, информисање, 
спорт, бригу о младима и цивилни сектор.

VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити:
- координатору, члановима и секретару 

Тима, путем Секретаријата за јавне службе и 
социјална питања,

- Секретаријату за скупштинске послове, 
послове Градоначелника и Градског већа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-853
Панчево, 29. децембр 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
  ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
 



  

Ред 
број Пијачна услуга ИМова цена 

без ПДВ-а
Нова цена са 

ПДВ-ом ПДВ Проценат 
повећања

1 2 3 4 5 6
1 Накнада за продају пољопривредних производа 

по пијачној тезги
137,29 162,00 24,71 5,88%

2. Накнада за продају пољопривредних производа 
по 1/2 продужене пијачне тезге

102,54 121,00 18,46 5,22%

3. Накнада за продају млечних и месних производа, 
тестенина и колача у насхладној витрини по 1/2 
витрине

205,93 243,00 37,07 5,65%

4, Накнада за продају пољопривредних производа 
по 1 m2

67,80 80,00 12,20 5,26%

5. Накнада за продају пољопривредних производа 
по боксу од 3 m2

205,93 243,00 37,07 5,65%

6. Накнада за продају расада по тезги   67,80 80,00 12,20 5,26%
7. Резервација пијачне тезге без сандука за продају 

пољопривредних производа
1.401,00 1.653,18 252,18 5,98%

8. Резервација пијачне тезге са сандуком за продају 
пољопривредних производа

1.663,00 1.962,34 299,34 5,99%

9. Резервација 1/2 продужене пијачне тезге без сан-
дука за продају пољопривредних производа

866,50 1.022,47 155,97 5,99%

10. Резервација 1/2 продужене пијачне тезге са 
сандуком за продају пољопривредних производа

932,00 1.099,76 167,76 5,97%

11. Резервација 1/2 расхладне витрине за продају 
млечних и месних производа,тестенина и колача

3.258,50 3.845,03 586,53 5.98%

485.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Сдужбени гласник РС» број),чланова 
54. и 99. став 2. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) и члана 2. 
Одлуке о одређивању надлежних органа града 
Панчева за давање сагласности на цене («Службени 
лист града Панчева» број 27/09), Градоначелница 
града Панчева, по претходно прибављеном 
мишљењу Градског већа града Панчева (Закључак 
број П-05-06-2/2010-86 од 28.12.2010. године), дана 
29.12.   2010. године, донела је

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

цена пијачних услуга 
Ценовник бр. 1

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Зеленило» 
Панчево о утврђивању цена пијачних услуга 
Ценовник бр. 1, број: 2660/37/1 од 15. децембра 
2010. године.

II
Јавно комунално предузеће «Зеленило» 

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

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-855
Панчево, 29. децембр 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
  ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
  

486.

На основу члана 36. статута Јавног комуналног 
предузећа „Зеленило” Панчево, Управни одбор 
предузећа на седници одржаној дана 15.12.2010. 
године, једногласно је донео

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПИЈАЧНИХ 

УСЛУГА -  
Ценовник 1.

I пијачне услуге на „Зеленој пијаци” 

ДНЕВНА ПИЈАЧНА НАКНАДА:
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12. Дневна резервација 1/2 расхладне витрине за 
продају млечних и месних производа, тестенина 
и колача

269,49 318,00 48,51 6,00%

13. Резервација бокса од 3м2 за продају пољопри-
вредних производа

1.010,50 1.192,39 181,89 5,98%

14. Резервација са дневном пијачном накнадом кавеза 
за продају сезонских пољопривредних производа 
(10м2)

16.675,50 19.677,09 3.001,59 6,00%

15. Резервација 1/2 тезге за продају расада 639,00 754,02 115,02 5.97%
16. Резервација са дневном пијачном накнадом кавеза 

за продају пластике и дрвене галантерије 15 м2
16.642,00 19.637,56 2.995,56 6,00%

17. Резервација са дневном пијачном накнадом 
пијачне тезге у робном делу пијаце

5.306,50 6.261,67 955,17 5,99%

18. Резервација са дневном пијачном накнадом 
расхладне витрине са базеном за продају свеже и 
смрзнуте рибе

 12.534,50 14.790,71 2.256,21 6,00%

19. Накнада за коришћење летње баште и простора 
за постављање аутомата и фрижидера за продају 
сладоледа и пића, уређаја за печење кокица, 
кестења и сл по 1 m2

   161,50 190,57 29,07 5,90%

20. Месечна резервација магацинског простора по 
1м2

 269,00 317,42 48,42 5,91%

21. Месечна резервација магацинског простора по 1 м2 
у боксу

371,00 437,78 66,78 6;00%

22, Резервација са дневном пијачном накнадом 
пијачне тезге у “Пијаци старих заната”

 751,50 886,77 135,27 5,99%

 
II ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ НА ПИЈАЦАМА: 
ТЕСЛА, К0ТЕЖ, СТРЕЛИШТЕ, СОДАРА
Месечне резервације

Ред 
број Пијачна услуга Нова цена без 

ПДВ-а
Нова цена са 

ПДВ-ом ПДВ Проценат 
повећања

1 2 3 4 5 6
23 Резервација са дневном пијачном накнадом 

пијачне тезге без сандука
2.290,50 2.702,79 412,29 5,99%

24 Резервација са дневном пијачном накнадом 
пијачне тезге са сандуком

2.694,50 3.179,51 485,01 6,00%

III ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ АЕРОДРОМ 
Месечни закуп

Ред 
број Пијачна услуга Нова цена без 

ПДВ-а
Нова цена са 

ПДВ-ом ПДВ Проценат 
повећања

1 2 3 4 5 6
25 Закуп са дневном пијачном накнадом пијачне 

тезге у робном делу пијаце
8.268,00 9.756,24 1.488,24 6,00%

26 Закуп са дневном пијачном накнадом обележеног 
простора у робном делу пијаце по 1 m2

   3.945,00 4.655,10 710,10 5,99%

27 Закуп обележеног простора у робном делу пијаце 
по 1 m2

882,50 1.041,35 158,85 ,   5.94%

28 Закуп са дневном пијачном накнадом пијачне 
тезге на зеленој пијаци Аеродром

 4.829,50 5.698,81 869,31 5,99%

29 Накнада за коришћење летње баште и простора 
за постављање аутомата и фижидера за продају 
сладоледа и пића, уређаји за печење кокица,кестења 
и сл. по m2   618,50 0,00 6,00%
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Одлука се упућује Градоначелници ради 
добијања сагласности. 

Ценовник ће се примењивати од дана давања 
сагласности оснивача.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО 
Управни одбор 
Панчево,15. децембра 2010. године 
Број: 2660/37/1

Председник УО
Стево Љубичић, с.р.

487.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службеии лист града Панчева» број 8/08 и 
4/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности 
на цене («Службени лист града Панчева» број 
27/09), Градоначелница града Панчева, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског већа 
града Панчева (Закључак број II-05-06-2/2010-86 
од 28.12.2010. године), дана 29. децембра 2010. 
године, донела је

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

вању цена пијачних услуга
Ценовник бр. 2

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Зеленило» 
Панчево о утврђивању цена пијачних услуга 
Ценовник бр. 2, број: 2660/37/2 од 15. децембра 
2010. године.

II
Јавно комунално предузеће «Зеленило» 

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

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-856
Панчево, 29. децембра  2010.  

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

488.

На основу члана 36. статута Јавног комуналног 
предузећа „Зеленило” Панчево

Управни одбор предузећа на седници 
одржаној дана 15.12.2010. године, једногласно је 
донео

О Д Л У К У
о утврђивању цена пијачних услуга

Ценовииик бр. 2
УСЛУГЕ НА “ ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ”

Рц
д 

бр
ој

П
иј

ач
на

 
ус

лу
га

Н
ов

а 
це

на
 

бе
з П

Д
В

-а

П
ро

це
на

т 
по

ве
ћа

њ
а

1 2 3 6
I Закуп коришћења пија-

чног простора предвиђе-
ног за сталне пијачне 
објекте, киоске и друге 
монтажно-демонтажне 
објекте 1m2   248,76 6,00%

Одлука се упућује Градоначелници ради 
добијања сагласности. 

Ценовник ће се примењивати од дана давања 
сагласности оснивача.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
Управни одбор
Панчево, 15.12.2010. године
Број: 2660/37/2 

ПРЕДСЕДНИК УО
Стево Љубичић, с.р.

489.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 31.12. 2010, године, разматрало је 
Предлог решења о образовању Стручног тима за 
израду Елабората о оснивању овлашћеног правног 
лица за мерење квалитета ваздуха у Панчеву, па 
је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07) 
и чланова 59. и 99. ст. 3. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Стручног тима за израду 

Елабората о оснивању овлашћеног правног 
лнца за мерење квалитета ваздуха у Панчеву

I
Образује се Стручни тим за израду Елабората 
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о оснивању овлашћеног правног лица за мерење 
квалитета ваздуха у Панчеву (у даљем тексту 
Тим), у саставу;

Владимир Деља, члан Градског већа задужен 
подручје заштите животне средине, урбанизма и 
просторног планирања;

Зоран Јовановић, члан Градског већа задужен 
за подручје финансија;

Олга Шиповац, помоћник секретара 
Секретаријата за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове;

Милица Ракоњац, самостални стручни 
сарадник у Секретаријату за привреду и економски 
развој;

- Милан Глумац, шеф Одељења за одрживи 
развој и заштиту животне средине у Секретаријату 
за заштиту животне средине, урбанизам, грађе-
винске и стамбено-комуналне послове;

Радојка Сукновић, шеф Одељења за буџет у 
Секретаријату за финансије; 

Весна Петковић-Боровница, стручни сара-
дник Одељења за одрживи развој и заштиту живо-
тне средине у Секретарнјату за заштиту животне 
средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-
комуналне послове.

На првом састанку Тима именоваће се 
координатор.

II
Задатак Тима је обављање припремних 

активности за оснивање правног лица -овлашћене 
организације за мерење квалитета ваздуха у 
Панчеву, које подразумевају и израду Елабората 
о оснивању овлашћеног правног лица за мерење 
квалитета ваздуха у Панчеву.

 У оквиру Елабората, потребно је сагледати и 
размотрити следеће аспекте потребне за доношење 
одлуке и припремити следеће: 

правни основ за оснивање локалне агенције, 
делатност и делокруг рада локалне агенцнје, 
организациону структуру локалне агенције,
моделе повезивања са другим установама 

и организацијама, према специфичностима и 
потребама, 

материјално-техничка средства, 
-  финансирање,
прелиминарни термин план активности за ор-

ганизацију, регистровање и почетак рада,
нацрт нормативно-правних аката за оснивање 

локалне агенције, 
нацрт одлуке о оснивању локалне агенције.

III
Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе Тима обавља Секретаријат за скуп-
штинске послове, послове Градоначелника и 
Градског већа Градске управе града Панчева у 
сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне 
средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-

комуналне послове Градске управе града 
Панчева.

IV
Рок за израду елабората је три месеца од дана 

доношења овог закључка.

V
Ово решење стула на снагу даном доношец.а и 

објавиће се у “Службеиом листу града Панчева”.

Решење доставити: члановима Тима, 
Секретаријату за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове и Секретаријату за скупштинске послове, 
послове Градоначелника и Градског већа Градске 
управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:   11-05-06-2/2010-88
Паичево, 31.12.    2010. годпне

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
  ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

490.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 28.12. 2010. године, раматрало је Предлог 
решења о изменама Решења о образовању Комисије 
за полагање испита о познавању територије града 
Панчева и прописа из области ауто такси превоза 
путника, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 
129/07), члана 64. став 2. Одлуке о јавном превозу 
путника у друмском саобраћају на територији 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 16/09, 22/09 и 27/09), члана 4. Правилника о 
програму и начину полагања испита за обављање 
делатности такси превоза („Службени лист града 
Панчева” број 24/09) и чланова 59. и 99. став 3. 
Статута града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 8/06 и 4/09), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о образовању Комисије 
за полагање испита о познавању територије 

града Панчева и прописа из области ауто 
такси превоза путника

I
У Решењу о образовању Комисије за полагање 

испита о познавању територије града Панчева и 
прописа из области ауто такси превоза путника, 
број II-05-06-2/2009-92 од 21. децембра 2009. 



године, тачка I мења се и гласи:
„Образује се Комисија за полагање испита о 

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

1. МИРОСЛАВ МАРИНКОВИЋ, дипл. 
правник из Секретаријата за заштиту животне 
средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-
комуналне послове Градске управе града Панчева 
- председник;

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

3. СЛАВИЦА СИМУЉ, дипл. правник 
из Агенције за имовину Градске управе града 
Панчева - члан;

4. МИРЈАНА ДУБАЈИЋ МАТОВИЋ, дипл. 
инж. грађевинарства из Секретаријата за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове Градске управе 
града Панчева - заменик члана;

5. МАЈА СВИРЧЕВИЋ ПРЕКИЋ, дипл. 
инж. пољопривреде из Секретаријата за привреду 
и економски развој Градске управе града Панчева 
- члан;

6. СИНИША ЈАНКОВИЋ, дипл. инж. 
архитектуре из Секретаријата за заштиту животне 
средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-
комуналне послове Градске управе града Панчева 
- заменик члана.”

У тачки VI речи: „Секретаријатом за 
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне 
послове и саобраћај” замењују се речима: 
„Секретаријатом за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове”.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити: члановима Комисије, 

Секретаријату за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове, Секретаријату за привреду и економски 
развој, Секретаријату за скупштинске послове, 
послове Градоначелника и Градског већа и 
Секретаријату за финансије Градске управе града 
Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-86
Панчево,   28.12.2010.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
  ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

 

491.

На основу чланова 47. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и члана 62. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), Градско 
веће града Панчева, на седници одржаној   21.12. 
2010. године, донело је

О Д Л У К У
о измени и допуни пословника Градског већа 

града Панчева

Члан 1.
У Пословнику Градског већа града Панчева 

(«Службени лист града Панчева» број 4/08 и 
2/10), у члану 14. сгав 2, иза речи: «подручја,» 
додају се речи: «односно, уколико чланови 
Градског већа задужени за одређена подручја нису 
потписали пропратни акт, са назнаком обрађивача 
о разлозима непотписивања,».

Члан 2.
У члану 23. став 9. број: «5,» замењује се 

бројем: «6.».
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-83
Панчево,   21. децембар 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
  ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

492.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 21.12. 2010. године, разматрало је 
Предлог решења о образовању Тима за припрему 
локалног плана управљања отпадом за град 
Панчево, па је на основу члана 13. став 2. Закона 
о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09 
и 88/10), чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС” бр. 129/07) и 
чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(„Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), донело 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Тима за припрему локалног 

плана управљања отпадом за град Панчево

I
Образује се Тим за припрему локалног плана 

управљања отпадом за град Панчево (у даљем 
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тексту Тим) у следећем саставу:
- Олга Шиповац, Секретаријат за заштиту 

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

- Милан Глумац, Секретаријат за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове;

- Маријана Ромчев, Секретаријат за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове;

- Биљана Ђордан, Секретаријат за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове;

- Зоран Грба, Секретаријат за привреду и 
економски развој;

- Ђурђица Јовичић, Секретаријат за 
финансије;

- Јованка Дакић, ЈКП “Хигијена” Панчево;
- Бела Каић, ЈП “Дирекција за изградњу и 

уређење Панчева” Панчево;
- Биљана Јанковић, Општа болница 

Панчево;
- Ненад Чалић, Регионална привредна 

комора Панчево;
- Игор Тодоровић, Ветеринарски 

специјалистички институт “Панчево” Панчево;
- Добросав Ускоковић, Асоцијација 

потрошача града Панчева, Панчево;
- Љиљана Коневски, Покрет горана и 

центар волонтера Панчево, Панчево;
- Драгољуб Дабић, Друштво за одрживи 

развој и заштиту животне средине “ Будућност 
Панчева-БУПА” Панчево.

На првој седници одредиће се координатор и 
заменик координатора Тима. У раду Тима узимаће 
учешће, по потреби и позиву, представници других 
органа, организација и институција релевантних 
за поједина питања из његове надлежности.

I I
ЗадатакТима је:
- да прикупи и обради податке о постојећем 

начину сакупљања, транспорта одлагања отпада,
- да прикупи и обради податке о постојећим 

количинама и врстама отпада које се сакупљају,
 - да прикупи и обради податке о развијено-

сти селекције и рециклаже отпада на територији 
града Панчева,

- да на основу прикупљених података аналзира 
стање, прогнозира развој ситуације и испита 
варијантна решења и дефинише најбоље опције у 
појединим аспектима управљања отпадом,

- да на основу истраженог стања дефинише 
специфичне циљеве и садржај плана, односно 
предложи Пројектни задатак за израду плана као 
основ за спровођење јавне набавке за одређивање 
извршиоца за израду плана,

- праћење реализације и организација 
израде Локалног плана управљања отпадом,

- припрема материјала за усвајање Локалног 
плана управљања отпадом од стране Скупштине 
града Панчева,

- иницирање усаглашавања локалних 
прописа са начелима управљања отпадом, у 
складу са Законом о управљању отпадом,

- праћење спровођења програма управљања 
отпадом, садржаним у Локалном плану управљања 
отпадом, кроз годишње планове и извештаје,

- праћење спровођења Програма едукације, 
информисања и обуке јавности из домена 
управљања отпадом.

Тим је дужан да периодично (месечно 
једном) подноси извештаје о раду Градском већу 
града Панчева, о постигнутим резултатима и 
проблемима на које наилази у току рада, као и да 
предложи начин решавања таквих проблема.

III
Стручне, организационе и административно-

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

IV
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу 

града Панчева”.
Решење доставити: лицима из тачке I овог 

решења, основним организационим јединицама 
Градске управе града Панчева, и јавним 
комуналним предузећима чији је оснивач град 
Панчево, путем Секретаријата за скупштинске 
послове, послове Градоначелника и Градског већа 
Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-83 
Панчево,   21. децембар 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
  ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

 
 
493.

Градоначелница града Панчева, дана 16.12. 
2010, године, разматрала је Предлог решења о 
именовању представника града Панчева у Радној 
групи за координацију међусобне сарадње у 
формирању региона за управљање отпадом за 
град Панчево н општину Опово, па је на основу 
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС” бр. 129/07), чланова 54. и 99. ст. 
2. Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева 
бр. 8/08 и 4/09) и члана 9. Споразума о сарадњи 
општина Панчево и Опово у формирању региона 
за управљање чврстим комуналним отпадом, бр. 
VIII-20-501-62/08 од 25.03.2008. године и бр. 501-
7/08-14 од 14.04.2008. године и Анекса1бр. V-23-
501-400/2010 од 09.11.2010. године и бр. 501-18/10 
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од 10.12.2010. године, донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању представннка града Панчева 
у Радној групи за координацију међусобне 

сарадње у формнрању регнона за управљање 
отпадом за град Панчево и општину Опово

I
Овим решењем именују се следећи 

представннци града Панчева за чланове Радне 
групе за координацију међусобне сарадње у 
формирању региона за управљање отпадом за 
град Панчево и општину Опово:

1. Владимир Деља, члан Градског већа града 
Панчева, члан;

2. Срђан Јосимов, члан Градског већа града 
Панчева, члан;

3. Олга Шиповац, Секретаријат за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове Градске управе 
града Панчева, члан;

4. Синиша Јанковић, Секретаријат за за-
штиту животне средине, урбанизам, грађевинске 
и стамбено-комуналне послове Градске управе 
града Панчева, заменик члана;

5. Маријана Ромчев, Секретаријат за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове Градске управе 
града Панчева, заменик члана;

6. Биљана Ђордан, Секретаријат за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове Градске управе 
града Панчева, заменик члана.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити: лицима из тачке I 

овог решења, општини Опово, свим основним 
организационим јединицама Градске управе 
града Панчева и јавним и јавним комуналним 
предузећима чији је оснивач град Панчево.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-1/2010-815
Панчево, 16. децембар 2010. године

                        
                     ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

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

494.

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 135/04 и 88/10), 
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. 1-01-06-52/2005 
од 20.07.2005.године, Секретаријат за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове Градске управе 
града Панчева, дана 14. децембра 2010.године, 
донео је

О Д Л У К У
о неприступању изради стратешке процене 

утицаја плана генералне регулације 
насељеног места Јабука на животну средину

Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене 

утицаја Плана генералне регулације насељеног 
места Јабука на животну средину, (у даљем 
тексту:Стратешка процена).

Члан 2.
Циљ израде Плана Генералне регулације 

насељеног места Јабука (У даљем тексту: План) 
је стварање планског основа за организовани 
просторни развој, заштиту и уређење подручја 
насељеног места Јабука, са циљем да се оствари 
рационално коришћење простора и повећање 
функционалне и развојне ефикасности, као и 
стварање могућности за нову изградњу, у складу 
са савременим потребама корисника.

Члан 3.
Основни разлог због којег није потребна 

израда стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину је да је за Просторни план 
општине-града Панчева («Сл.лист града Панчева» 
бр. 19/09) урађена стратешка процена утицаја 
на животну средину и Секретаријат за заштиту 
животне средине Градске управе града Панчева је 
дао сагласност на Извештај о стратешкој процени 
утицаја Просторног плана општине Панчево на 
животну средину.

У Просторном плану општине-града Панчева, 
у поглављу IV Мере и инструменти за непосредну 
примену правила уређења и коришћења простора 
у урбанистичким плановима ужих територијалних 
целина и насеља, утврђена су правила урећења и 
коришћења простора која представљају полазни 
основ за израду урбанистичких планова насеља 
и ужих територијалних целина, уз поштовање 
правила и услова за утврђивање основне намене 
површина, услова за изградњу објеката, као 
и правила и услова за коришћење и уређење 
заштићених делова природе и непокретних 
културних добара. У подпоглављу IV 1. Правила 
за уређење и коришћење простора и изградњу 
објеката у атару наведени су услови за коришћење 
пољопривредног земљишта, експлоатацију 
минералних сировина, подизање рибњака, 
изградњу објеката за сточарску производњу, 
организацију простора салаша и изградњу 
објеката, изградњу у воћарско-виноградарским 
зонама, изградњу и постављање стакленика и 
пластеника, изградњу викенд објеката чијим 
поштовањем би се избегли негативни утицаји на 
животну средину.
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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. 135/04 ):

-   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 Јабуке; 

- 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 утицаја на животну средину. 
Напротив, рационално коришћење и заштита 
простора, унапређење уређења насеља и комуна-
лне инфраструктуре, очување, унапређење и 
заштита природе, посебних природних вредности 
и непокретних културних добара, заштита посебно 
вредних, угрожених и деградираних подручја 
и објеката, планирање коришћења природних 
ресурса, добара и енергије, увођење енергетски 
економичнијих технологија и постепени прелазак 
на максимално могуће коришћење обновљивих 
природних ресурса, подстицање производње и 
примена технологија које смањују загађивање 
животне средине и производњу отпада, као и 
максимално могуће смањење свих активности које 
имају негативне ефекте на природу, као циљеви 
израде нзведеног Плана, имаће позитивне ефекте 
на стање животне средине.

Не разматрају се следећи критеријуми за 
одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја Плана на животну средину:

- прекогранична природа утицаја - сматра се 
да их неће бити;.

- кумулативна и синергијска природа утицаја 
- јер се сматра да је занемарљива, обзиром на 
планирану намену простора.

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке ставља се 

ван снаге Одлука о приступању изради стратешке 
процене утицаја Плана генералне регулације 
насељеног места Јабука на животну средину («Сл. 
лист града Панчева» бр. 4/09 ).

Члaн 6.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана генералне регулације насељеног места 
Јабука («Сл. листу града Панчева» бр. 25/09).

Члан 7.
Oва одлука ступа на снагу осмог дана од 

дaна 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
БРОЈ: V-15-350-164/2010
Панчево, 14. децембар 2010. године 

СЕКРЕТАР
   Јасмина Панарин-Петровић, дипл. инж.грађ.

 

ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке 
о условима и начину финансирања потреба у 
области спорта и физичке културе објављеној у 
“Службеном листу града Панчева”број 21/10 од 
29.10.2010. године, под бројем

363 :
- у члану 3. грешком је уписана реч “тачке” 

уместо речи “става “ ( члан 5. став 5. основног 
текста ).

Стога молимо објављивање исправке наведе-
не техничке грешаке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
БРОЈ:     III- Сл./2010
ДАТУМ: 28. децембар 2010. године

СЕКРЕТАР
Мартин Бајза, с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

461. Oдлука   o буџету града Панчева за 
2011. годину..............................................

462. Oдлука o мерилима за утврђивање на-
кнаде за уређивање грађевинског земљишта

463. Oдлука о изменама Одлуке о послов-
ном, магацинском простору и гаражама 
града Панчева.................................................

464. Oдлука о измени одлуке о мерилима, 
висини, начину и роковима плаћања накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта........

465. Oдлука  о изменама одлуке о трошковима 
техничког прегледа објекта...........................

466. Oдлука о изменама и допунама 
одлуке о посебној накнади за заштиту и 
унапрећивање животне средине....................

467. Oдлука о изменама одлуке о тро-
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