
Аконтација претплате 11.336,71

ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Број 16. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 29. јун 2018. ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ

ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 23.  ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 03 Октобар  2018. ГОДИНЕ Аконтација претплате 11.336,71 

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи („Сл.  гласник  РС“  бр.  129/07,  83/14  -  др.

Закон,101/16 - др. Закон и 47/18), чланова 3. тачка 1.,4., 9.

и 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник

РС“ бр. 88/11 и 104/16) и чланова 39. и 98. став 1. Статута

града  Панчева  („Сл.  лист  града  Панчева“  бр.  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, на

седници одржаној 3.10.2018.године донела је

ОДЛУКУ 
О ПРЕРАДИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом  одлуком  прописују  се  услови  и  начин

организовања послова у вршењу комуналне делатности

прераде и дистрибуције воде и уређују друга питања од

значаја за пружање и коришћење ове комуналне услуге

на територији града Панчева, као што су:

1. технички и други посебни услови за прераду и

дистрибуцију воде;

2. начин обезбеђивања континуитета у преради и

дистрибуцији воде;

3.  права  и  обавезе  комуналног  предузећа  и

корисника комуналне услуге;

4.  начин  обрачуна  и  плаћање  накнаде  за

испоручену воду;

5.  начин  поступања  и  овлашћења  у  случају

прекида у преради и дистрибуцији воде;

6. посебни случајеви у којима се може ускратити

испорука воде;

7. одјава коришћења воде;

8. изјашњавање корисника комуналних услуга о

квалитету услуге

9. надзор

10.казнене одредбе.

Члан 2.

Поједини  изрази  употребљени  у  овој  одлуци

имају следеће значење:

1.  "градски  водовод"  је  систем  комуналних

објеката који служи за обављање делатности прераде и

дистрибуције воде; 

2.  "градска  водоводна  мрежа" је  део  градског

водовода  коју  чине  подземни,  надземни  и  подводни

цевоводи и објекти, уређаји и постројења који су њихови

саставни  делови  и  служе  за  дистрибуцију  воде

корисницима;

3.  "улична  водоводна  мрежа"  је  део  градске

водоводне  мреже  на  коју  се  непосредно  прикључују

водоводни прикључци;

4.  "водоводни  прикључак"  је  део  градске

водоводне мреже који чини цевни спој уличне водоводне

мреже са унутрашњом водоводном инсталацијом преко

мерног инструмента (у даљем тексту: водомер);

5.  "корисник  комуналне  услуге"  јесте  сваки

власник  објекта  или  посебног  дела  објекта,  чије  су

унутрашње  водоводне  инсталације  прикључене  на

градску  водоводну  мрежу  на  начин  прописан  овом

одлуком.  Изузетно,  корисник  комуналне  услуге  може

бити носилац права коришћења на објекту, односно делу

објекта или - закупац објекта односно дела објекта, под

условом да је власник предметног објекта град Панчево и

да је закључен уговор о закупу односно коришћењу истог

између власника и корисника, односно закупца.

6.  "објекат  корисника  комуналне  услуге  "  је

сваки објекат, зграда, друга непокретност, површина јавне

намене,  уређаји,  постројења  или  инсталације  које  се

налазе  иза  места  прикључења  на  градску  водоводну

мрежу;

7.  "унутрашња   водоводна  инсталација"  јесу

водоводне инсталације и уређаји корисника комуналне

услуге  који  почињу  иза  главног  водомера,  који  је

заједнички за цео објекат , а који служи за снабдевање

водом из градског водовода;

8.  "локални  водовод"  је  систем  комуналних

објеката изван система градског водовода путем ког се

врши  захватање  и  дистрибуција  воде  у  одређеним

насељеним местима;

9. "водомерно склониште"је шахт, просторија у

објекту или касета где је смештен водомер;

10. "цена воде" је висина новчане накнаде за 1 м3

испоручене воде коју утврђује јавно комунално предузеће

које врши прераду и дистрибуцију воде уз сагласност

оснивача,  а  на  основу  елемената  за  образовање  цене

комуналних услуга прописаних Законом о комуналним

делатностима;
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11.  "пријава  за  потрошњу воде"  је  писани

прихват  заинтересованог  лица  да  под  условима

предвиђеним  овом  одлуком  закључи  уговор  о

испоруци воде са јавним комуналним предузећем које

врши  прераду  и  дистрибуцију  воде,  учињен  на

обрасцу јавног комуналног предузећа.

Члан 3.

Делатност  прераде  и  дистрибуције  воде

обухвата захватање,  прераду воде и испоруку воде

корисницима  комуналне  услуге  за  пиће  и  друге

потребе, градском водоводном мрежом до водомера. 

Прерада и дистрибуција воде је  комунална

делатност од општег интереса која се обавља преко

градског водовода на одређеном подручју.

Прерада  и  дистрибуција  воде  може  се

обављати и преко локалних водовода. 

Члан 4.

Прераду  и  дистрибуцију  воде  на  подручју

града Панчева и насељених места Банатски Брестовац,

Глогоњ,  Долово,  Јабука,  Качарево,  Омољица  и

Старчево,  обавља  Јавно  комунално  предузеће

„Водовод  и  канализација“  Панчево,  а  захватање  и

дистрибуцију  воде  на  подручју  насељеног  места

Банатско  Ново  Село  обавља  јавно  комунално

предузеће  „БНС“  Банатско  Ново  Село  (у  даљем

тексту: Комунално предузеће).

II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
ПРЕРАДУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ

1. Градски водовод

Члан 5.

Градски водовод обухвата комуналне објекте

са уређајима, инсталацијама и опремом, постројења,

уређаје и инсталације и друге објекте који служе за

прераду и дистрибуцију воде, а нарочито:

-  изворишта  воде  обезбеђена  заштитном

зоном са опремом,

- каптажни објекти (бунари),

- цевоводи сирове воде,

-  постројења,  инсталације  и  уређаје  за

прераду сирове воде,

- црпне станице,

- резервоаре,

- градску водоводну мрежу,

- водоводне прикључке са водомерима.

Члан 6.

Објекти,  уређаји,  инсталације  и постројења

градског  водовода  чине  јединствен  техничко-

технолошки систем водовода на одређеном подручју.

Техничко  јединство  система  градског

водовода остварује се повезивањем објеката, уређаја,

инсталација  и  постројења  за  захватање,  прераду  и

испоруку воде.

Технолошко  јединство  система  градског

водовода остварује се заједничким и координираним

радом објеката, уређаја, инсталација и постројења за

захватање,  прераду  и  испоруку  воде,  оптималним

комбиновањем  њиховог  рада  и  капацитета,

јединственим  управљањем,  као  и  обезбеђењем

прописаног притиска воде

Члан 7.

Комунално предузеће дужно је да се стара о

својој  техничко-технолошкој  опремљености,

организационој и кадровској оспособљености, као и да

свој рад и пословање организује тако да обезбеђује

сталну исправност градског водовода ради трајног и

континуираног обављања делатности.

Комунално предузеће се стара о безбедном

функционисању  градског  водовода,  његовој

модернизацији,  проширењу и усклађивању његовог

капацитета  стварним  потребама  и  плановима

просторног развоја и изградње.

Члан 8.

Градски водовод гради се, користи и одржава

у  складу  са  прописима,  стандардима  и  техничким

нормативима који се односе на ту врсту објеката, као и

прописима  којима  су  утврђени  услови  у  погледу

заштите  животне  средине  и  својим  радом  не  сме

угрожавати безбедност људи, објеката и имовине.

Подручја изворишта воде су под посебном

заштитом.

Члан 9.

Изградња  градског  водовода  врши  се  на

начин и под условима утврђеним прописима којима се

уређује  изградња  објеката,  а  према  условима  и

сагласностима  које  одређује  и  даје  Комунално

предузеће.

Прикључење  новоизграђеног  дела  градског

водовода  на  постојећи  врши  се  под  следећим

условима:

- да је водоводни објекат урађен по одобреној

техничкој документацији;

-  да  је  извршена  примопредаја  водоводног

објекта (урађен комисијски протокол о примопредаји

са  достављеном  потребном  документацијом)  и

добијена дозвола за употребу;

- да је водоводни објекат у функционалном и

технички исправном стању;

- да су сви водоводни прикључци везани за

водоводну мрежу у складу са техничким условима

утврђени  и  одобрени  од  стране  Комуналног

предузећа.

Прикључење постојеће водоводне мреже која

није била саставни део градског водовода, врши се



29. јун 2018. године Страна 3 - Број 16СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 2 - Број 23          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 03. Октобар 2018. године

11.  "пријава  за  потрошњу воде"  је  писани

прихват  заинтересованог  лица  да  под  условима

предвиђеним  овом  одлуком  закључи  уговор  о

испоруци воде са јавним комуналним предузећем које

врши  прераду  и  дистрибуцију  воде,  учињен  на

обрасцу јавног комуналног предузећа.

Члан 3.

Делатност  прераде  и  дистрибуције  воде

обухвата захватање,  прераду воде и испоруку воде

корисницима  комуналне  услуге  за  пиће  и  друге

потребе, градском водоводном мрежом до водомера. 

Прерада и дистрибуција воде је  комунална

делатност од општег интереса која се обавља преко

градског водовода на одређеном подручју.

Прерада  и  дистрибуција  воде  може  се

обављати и преко локалних водовода. 

Члан 4.

Прераду  и  дистрибуцију  воде  на  подручју

града Панчева и насељених места Банатски Брестовац,

Глогоњ,  Долово,  Јабука,  Качарево,  Омољица  и

Старчево,  обавља  Јавно  комунално  предузеће

„Водовод  и  канализација“  Панчево,  а  захватање  и

дистрибуцију  воде  на  подручју  насељеног  места

Банатско  Ново  Село  обавља  јавно  комунално

предузеће  „БНС“  Банатско  Ново  Село  (у  даљем

тексту: Комунално предузеће).

II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
ПРЕРАДУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ

1. Градски водовод

Члан 5.

Градски водовод обухвата комуналне објекте

са уређајима, инсталацијама и опремом, постројења,

уређаје и инсталације и друге објекте који служе за

прераду и дистрибуцију воде, а нарочито:

-  изворишта  воде  обезбеђена  заштитном

зоном са опремом,

- каптажни објекти (бунари),

- цевоводи сирове воде,

-  постројења,  инсталације  и  уређаје  за

прераду сирове воде,

- црпне станице,

- резервоаре,

- градску водоводну мрежу,

- водоводне прикључке са водомерима.

Члан 6.

Објекти,  уређаји,  инсталације  и постројења

градског  водовода  чине  јединствен  техничко-

технолошки систем водовода на одређеном подручју.

Техничко  јединство  система  градског

водовода остварује се повезивањем објеката, уређаја,

инсталација  и  постројења  за  захватање,  прераду  и

испоруку воде.

Технолошко  јединство  система  градског

водовода остварује се заједничким и координираним

радом објеката, уређаја, инсталација и постројења за

захватање,  прераду  и  испоруку  воде,  оптималним

комбиновањем  њиховог  рада  и  капацитета,

јединственим  управљањем,  као  и  обезбеђењем

прописаног притиска воде

Члан 7.

Комунално предузеће дужно је да се стара о

својој  техничко-технолошкој  опремљености,

организационој и кадровској оспособљености, као и да

свој рад и пословање организује тако да обезбеђује

сталну исправност градског водовода ради трајног и

континуираног обављања делатности.

Комунално предузеће се стара о безбедном

функционисању  градског  водовода,  његовој

модернизацији,  проширењу и усклађивању његовог

капацитета  стварним  потребама  и  плановима

просторног развоја и изградње.

Члан 8.

Градски водовод гради се, користи и одржава

у  складу  са  прописима,  стандардима  и  техничким

нормативима који се односе на ту врсту објеката, као и

прописима  којима  су  утврђени  услови  у  погледу

заштите  животне  средине  и  својим  радом  не  сме

угрожавати безбедност људи, објеката и имовине.

Подручја изворишта воде су под посебном

заштитом.

Члан 9.

Изградња  градског  водовода  врши  се  на

начин и под условима утврђеним прописима којима се

уређује  изградња  објеката,  а  према  условима  и

сагласностима  које  одређује  и  даје  Комунално

предузеће.

Прикључење  новоизграђеног  дела  градског

водовода  на  постојећи  врши  се  под  следећим

условима:

- да је водоводни објекат урађен по одобреној

техничкој документацији;

-  да  је  извршена  примопредаја  водоводног

објекта (урађен комисијски протокол о примопредаји

са  достављеном  потребном  документацијом)  и

добијена дозвола за употребу;

- да је водоводни објекат у функционалном и

технички исправном стању;

- да су сви водоводни прикључци везани за

водоводну мрежу у складу са техничким условима

утврђени  и  одобрени  од  стране  Комуналног

предузећа.

Прикључење постојеће водоводне мреже која

није била саставни део градског водовода, врши се
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преко новоизграђеног водовода или дела водовода под

следећим условима:

- да је водоводни објекат изграђен сагласно

просторном плану развоја града Панчева;

-  да  је  водоводна  мрежа  која  се  припаја

градском водоводу урађена по условима и захтевима

Комуналног предузећа;

-  да  је  извршена  примопредаја  објеката

сагласно одредбама ове одлуке.

Члан 10.

Ако у изградњи градског водовода учествују

инвеститори  пословних,  стамбених  и  др.  објеката,

односно  корисници  комуналне  услуге,  улагањем

финансијских  средстава,  права  и  обавезе  тих

инвеститорa,  односно  корисника,  с  једне  стране  и

града,  као носиоца права јавне својине на градској

водоводној  мрежи,  с  друге  стране,  уређују  се

уговором,  којим  се  прописују  нарочито:  услови  и

начин изградње градског водовода, трошкови и начин

обезбеђења средстава за ту изградњу, као и права по

основу  њиховог  учешћа  у  финансирању  изградње

градског водовода у складу са посебним прописима.

Члан 11.

Изнад и поред објеката градског водовода не

могу се градити други објекти, инсталације и уређаји,

осим у  посебним специфичним случајевима  и  под

посебним условима са којима се сагласи Комунално

предузеће.

Растојање  објекта  градског  водовода  од

другог објекта или инсталација мора бити толико да се

приликом откопавања водоводне цеви односно радова

на  објекту  или  другим  инсталацијама  не  угрозе

објекти градског водовода и обрнуто.

Уколико  су  растојања  између  комуналних

инсталација  недовољна,  приликом  изградње  треба

применити  заштитне  тунеле,  а  сва  укрштања

инсталација у том случају морају бити изграђена као

трајна.

Санитарно  растојање  градског  водовода  од

других  објеката  одређује  Комунално  предузеће

сагласно посебним прописима.

Поклопци шахтова са рамовима, изграђени на

саобраћајницама, не смеју се оштећивати и њихова

нивелета мора бити усклађена са нивелетом коловоза,

да  не  би  трпели недозвољене  динамичке ударе  од

возила.

Изградња нових комуналних инсталација и

других  инсталација  и  објеката,  као  и  санација  и

реконструкција  постојећих  у  близини  градског

водовода не сме да угрози постојеће и будуће објекте

градског водовода. 

Инвеститор и извођач радова дужни су да

обезбеде посебне мере заштите градског водовода под

условима које утврђује Комунално предузеће.

2. Прикључење кућне водоводне инсталације
на градски водовод

Члан 12.

Сваки објекат односно унутрашња водоводна

инсталација  објекта  који  се  налази  у  улици  или

граничи  са  улицом  у  којој  је  изграђена  улична

водоводна  и  канализациона  мрежа,  може  се

прикључити на градску водоводну мрежу у складу са

техничким условима које одређује и даје Комунално

предузеће.

Изузетно од става 1. овог члана, на уличну

водоводну мрежу може се прикључити и објекат у

улици у којој није изграђена канализациона мрежа,

ако су испуњени услови за одвођење отпадних вода на

начин  који  је  одредило  Комунално  предузеће  уз

сагласност органа надлежног за послове инспекције у

складу са посебним прописима.

Члан 13.

Уређаје  и  објекте  за  обезбеђење  притиска

(хидроцил,  регулатор  притиска  и  др.)  корисник

уграђује искључиво према техничким условима и уз

сагласност које одређује и даје Комунално предузеће.

Уређаји и објекти из става 1. овог члана су

део унутрашњих водоводних инсталација корисника

комуналне услуге, без обзира на место на којем су

уграђени и одржавају их корисници.

Члан 14.

Унутрашња  водоводна  инсталација  се

прикључује  на  уличну  водоводну  мрежу  преко

водоводног прикључка.

Водоводни прикључак може бити трајни и

привремени.

Члан 15.

Свака  изграђена  грађевинска  парцела  по

правилу има посебан водоводни прикључак.

Ако  је  на  грађевинској  парцели  изграђено

више независних објеката или објекат који има више

ламела, улаза и сл. који чине самосталну техничку и

функционалну  целину,  прикључење  на  уличну

водоводну мрежу врши се преко једног водоводног

прикључка, с тим да се у водомерном склоништу за

сваки од објеката који чине самосталну техничку и

функционалну целину поставља посебан водомер.

Објекат  са  више  стамбених,  односно

пословних  јединица  прикључује  се  на  уличну

водоводну  мрежу  преко  једног  водоводног

прикључка,  с  тим  да  свака  стамбена,  односно

пословна јединица мора имати свој подводомер.

Изузетно од става 1. овог члана, Комунално

предузеће  може  дозволити  више  водоводних
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прикључака  на  једној  грађевинској  парцели  под

условом да то не угрожава исправно функционисање

уличне водоводне мреже и под условом да Комунално

предузеће утврди да су ти прикључци неопходни ради

несметаног снабдевања водом корисника или уредног

мерења потрошње воде.

Члан 16.

Водоводни прикључак поставља се тако што

се  унутрашња  водоводна  инсталација  објекта

корисника комуналне услуге прикључује на уличну

водоводну  мрежу  непосредно  преко  грађевинске

парцеле на којој је објекат изграђен.

Изузетно од става 1. овог члана, унутрашња

водоводна инсталација објекта корисника воде може

се прикључити на уличну водоводну мрежу и преко

суседне  грађевинске  парцеле  уколико  не  постоји

техничка  могућност  да  се  објекат  на  уличну

водоводну  мрежу  прикључи  непосредно  преко

грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен и уз

писану и оверену сагласност носиоца права својине,

односно  коришћења на грађевинској парцели преко

које се ово прикључење врши.

Члан 17.

Трајни  водоводни  прикључак  мора  имати

сваки објекат изграђен са наменом за трајну употребу. 

Привремени  водоводни  прикључак  даје  се  за

грађевинске  парцеле  ради  изградње  односно

реконструкције објеката, изградње и уређења нових

зелених  површина  за  организовање  и  одржавање

спортских,  културних,  забавних,  рекреативних  и

других сличних манифестација и потреба.

Привремени водоводни прикључак може се

одобрити и у другим случајевима ради привременог

снабдевања водом,  као  и у  случајевима  утврђеним

законом и другим прописима.

Члан 18.

На локацијама где су срушени објекти чије су

унутрашње  водоводне  инсталације  биле  везане  за

уличну водоводну мрежу, пре вршења припремних

радова  за  израду  темеља  новог  објекта,  власник

објекта  односно  инвеститор  дужан  је  да  обезбеди

прописану демонтажу споја.

Уколико се при вршењу припремних радова

на локацији наиђе на прикључак који није правилно

демонтиран, руководилац радова обавезан је да о томе

одмах обавести Комунално предузеће.

Извођач радова који својим радом онемогући

правилно функционисање градског водовода, дужан је

да  одмах  о  томе  обавести  Комунално  предузеће.

Поновно  успостављање  правилног  функционисања

градског водовода пада на терет инвеститора, односно

извођача радова који је у току извођења радова својим

радом онемогућио правилно функционисање градског

водовода.

Комунално предузеће је дужно да одмах - без

одлагања,  по пријему обавештења из става  3.  овог

члана  или  по  сазнању  на  други  начин,  успостави

функционално стање водовода.

Члан 19.

Водомерно  склониште  се  поставља  унутар

грађевинске  парцеле  на  удаљености  око  1,5m  од

регулационе  линије.  Тачан  положај  водомерног

склоништа одређује Комунално предузеће.

Изузетно  од  става  1.  овог  члана,  када  је

објекат  који  се  прикључује  на  уличну  водоводну

мрежу  саграђен  целом  ширином  парцеле  на

регулационој  линији,  водомерно  склониште  се

поставља  у  подруму  на  зиду  према  улици  или  на

тротоару испред објекта, према условима које утврђује

Комунално предузеће, тако да пролаз цеви кроз зид

мора бити трајан и заштићен од слегања објекта, а ако

објекат нема подрум уместо водомерног склоништа

поставља се метални орман на зиду у улазу у објекат

према условима које утврђује Комунално предузеће.

Водомерно  склониште  мора  бити  увек

приступачно за интервенцију и одржавање, као и за

очитавање  водомера  и  није  дозвољено  остављање

ствари, паркирање возила и слично, изнад водомерног

склоништа.

Члан 20.

Корисник комуналне услуге је  дужан да  у

случају  изградње  новог  објекта,  реконструкције,

адаптације,  доградње,  надградње  и  сл.  постојећег

објекта  постојеће  водомерно  склониште  измести  у

складу са чланом 19. ове одлуке а све према према

условима које утврђује Комунално предузеће.

Члан 21

Услове  односно  техничке  податке,  као  и

посебне услове и сагласности за пројектовање, градњу

и  пријем  водоводног  прикључка,  у  складу  са

техничким нормативима, одређује и даје Комунално

предузеће.

Услови из става 1.  овог члана,  садрже све

елементе  у  вези  са  пречником  водомера,  вентила,

хватача нечистоће, ослонца водомера, величине и типа

водомера,  услове  за  пројектовање  и  димензије

водомерног склоништа, као и друге посебне услове.

Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање услова

приложи  одговарајућу  техничку  и  другу

документацију у складу са Законом о планирању и

изградњи.

При изградњи или реконструкцији стамбене,

стамбено-пословне или пословне зграде  Комунално

предузеће дужно је да услове из ст. 1. и 2. овог члана

одређује  у  складу  са  прописима  о  условима  и
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прикључака  на  једној  грађевинској  парцели  под

условом да то не угрожава исправно функционисање

уличне водоводне мреже и под условом да Комунално

предузеће утврди да су ти прикључци неопходни ради

несметаног снабдевања водом корисника или уредног

мерења потрошње воде.

Члан 16.

Водоводни прикључак поставља се тако што

се  унутрашња  водоводна  инсталација  објекта

корисника комуналне услуге прикључује на уличну

водоводну  мрежу  непосредно  преко  грађевинске

парцеле на којој је објекат изграђен.

Изузетно од става 1. овог члана, унутрашња

водоводна инсталација објекта корисника воде може

се прикључити на уличну водоводну мрежу и преко

суседне  грађевинске  парцеле  уколико  не  постоји

техничка  могућност  да  се  објекат  на  уличну

водоводну  мрежу  прикључи  непосредно  преко

грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен и уз

писану и оверену сагласност носиоца права својине,

односно  коришћења на грађевинској парцели преко

које се ово прикључење врши.

Члан 17.

Трајни  водоводни  прикључак  мора  имати

сваки објекат изграђен са наменом за трајну употребу. 

Привремени  водоводни  прикључак  даје  се  за

грађевинске  парцеле  ради  изградње  односно

реконструкције објеката, изградње и уређења нових

зелених  површина  за  организовање  и  одржавање

спортских,  културних,  забавних,  рекреативних  и

других сличних манифестација и потреба.

Привремени водоводни прикључак може се

одобрити и у другим случајевима ради привременог

снабдевања водом,  као  и у  случајевима  утврђеним

законом и другим прописима.

Члан 18.

На локацијама где су срушени објекти чије су

унутрашње  водоводне  инсталације  биле  везане  за

уличну водоводну мрежу, пре вршења припремних

радова  за  израду  темеља  новог  објекта,  власник

објекта  односно  инвеститор  дужан  је  да  обезбеди

прописану демонтажу споја.

Уколико се при вршењу припремних радова

на локацији наиђе на прикључак који није правилно

демонтиран, руководилац радова обавезан је да о томе

одмах обавести Комунално предузеће.

Извођач радова који својим радом онемогући

правилно функционисање градског водовода, дужан је

да  одмах  о  томе  обавести  Комунално  предузеће.

Поновно  успостављање  правилног  функционисања

градског водовода пада на терет инвеститора, односно

извођача радова који је у току извођења радова својим

радом онемогућио правилно функционисање градског

водовода.

Комунално предузеће је дужно да одмах - без

одлагања,  по пријему обавештења из става  3.  овог

члана  или  по  сазнању  на  други  начин,  успостави

функционално стање водовода.

Члан 19.

Водомерно  склониште  се  поставља  унутар

грађевинске  парцеле  на  удаљености  око  1,5m  од

регулационе  линије.  Тачан  положај  водомерног

склоништа одређује Комунално предузеће.

Изузетно  од  става  1.  овог  члана,  када  је

објекат  који  се  прикључује  на  уличну  водоводну

мрежу  саграђен  целом  ширином  парцеле  на

регулационој  линији,  водомерно  склониште  се

поставља  у  подруму  на  зиду  према  улици  или  на

тротоару испред објекта, према условима које утврђује

Комунално предузеће, тако да пролаз цеви кроз зид

мора бити трајан и заштићен од слегања објекта, а ако

објекат нема подрум уместо водомерног склоништа

поставља се метални орман на зиду у улазу у објекат

према условима које утврђује Комунално предузеће.

Водомерно  склониште  мора  бити  увек

приступачно за интервенцију и одржавање, као и за

очитавање  водомера  и  није  дозвољено  остављање

ствари, паркирање возила и слично, изнад водомерног

склоништа.

Члан 20.

Корисник комуналне услуге је  дужан да  у

случају  изградње  новог  објекта,  реконструкције,

адаптације,  доградње,  надградње  и  сл.  постојећег

објекта  постојеће  водомерно  склониште  измести  у

складу са чланом 19. ове одлуке а све према према

условима које утврђује Комунално предузеће.

Члан 21

Услове  односно  техничке  податке,  као  и

посебне услове и сагласности за пројектовање, градњу

и  пријем  водоводног  прикључка,  у  складу  са

техничким нормативима, одређује и даје Комунално

предузеће.

Услови из става 1.  овог члана,  садрже све

елементе  у  вези  са  пречником  водомера,  вентила,

хватача нечистоће, ослонца водомера, величине и типа

водомера,  услове  за  пројектовање  и  димензије

водомерног склоништа, као и друге посебне услове.

Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање услова

приложи  одговарајућу  техничку  и  другу

документацију у складу са Законом о планирању и

изградњи.

При изградњи или реконструкцији стамбене,

стамбено-пословне или пословне зграде  Комунално

предузеће дужно је да услове из ст. 1. и 2. овог члана

одређује  у  складу  са  прописима  о  условима  и
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техничким нормативима за пројектовање ових зграда,

а који се односе на инсталације водовода.

Члан 22.

Пројектовање  и  изградњу  водоводног

прикључка  врши  Комунално  предузеће  на  захтев

инвеститора.  Инвеститор  је  дужан  да  уз  захтев

приложи  одговарајућу  техничку  документацију  и

другу  документацију  у  складу  са  Законом  о

планирању  и  изградњи  и  прописима  којима  се

регулишу  својински  односи.  Све  трошкове

пројектовања  и  изградње  водоводног  прикључка

сноси  инвеститор,  о  чему  се  закључује  уговор  о

пројектовању  и  изградњи  прикључка  између

инвеститора  и  Комуналног  предузећа,  којим  се

регулишу  међусобна  права  и  обавезе  уговорних

страна.

Комунално предузеће дужно је да радове на

пројектовању  и  изградњи  водоводног  прикључка

изврши најкасније у року од 30 дана од дана извршене

уплате  предујма  на  име  уговорених  трошкова

пројектовања и изградње, а по закљученом уговору из

става  1.  овог члана,  као  и под условом да  су сви

претходни радови неопходни за изградњу прикључка

и монтажу водомера изведени.

Изузетно од става 1. овог члана, ако се са тим

сагласи  Комунално  предузеће,  пројектовање

водоводног  прикључка  могу  да  изведу  и  друге

овлашћене  организације,  предузећа,  односно

предузетници уз обавезу да израђени пројекат доставе

Комуналном предузећу на сагласност. 

Издати  услови  важе  две  године  од  дана

издавања и ако се у том периоду не уради пројекат

прикључка, морају се тражити нови услови.

Члан 23.

Захтев  за  издавање  техничких  услова  и

решење за привремени водоводни прикључак подноси

инвеститор, односно власник објекта за који се врши

прикључење.

Сагласност  за  привремени  водоводни

прикључак даје се на одређени рок или за обављање

одређеног посла.

По истеку рока или по престанку потребе за

коришћењем  привременог  водоводног  прикључка,

Комунално предузеће ће такав водоводни прикључак

укинути или конзервирати.

Члан 24.

Унутрашња водоводна инсталација објекта се

прикључује  на  уличну  водоводну  мрежу  на

захтев  за прикључење који подноси носилац права

својине на објекту. 

Члан 25.

Приликом изградње нове или реконструкције

постојеће уличне водоводне мреже, при чему се укида

стара, инвеститор је дужан да у року од шест месеци

изврши  пребацивање  постојећих  водоводних

прикључака на нову уличну водоводну мрежу о свом

трошку. 

По протеку рока од шест месеци, стара цев

градског водовода се трајно укида.

Члан 26.

Све врсте монтерских радова на водоводној

мрежи и прикључцима изводи искључиво Комунално

предузеће.

Када врши поправке или замену прикључка

на  водоводној  мрежи  Комунално  предузеће  није

дужно да прибави сагласност корисника комуналне

услуге за  ове радове,  али је  дужно да о извођењу

потребних радова на водоводном прикључку извести

корисника комуналне услуге, осим када се ови радови

изводе  у  хитним  случајевима,  у  ком  случају  се

корисник комуналне услуге накнадно обавештава.

3. Уградња и одржавање водомера

Члан 27.

Потрошња воде се мери водомером.

Водомер  може  бити  главни  водомер  и

индивидуални  водомер  уграђен  на  инсталацији

корисника  комуналне  услуге  (у  даљем  тексту:

подводомер). 

Главни водомер је  водомер  којим се  мери

потрошња воде за цео објекат или за део објекта који

представља  посебну  техничку  и  функционалну

целину.

Подводомер  је  водомер  којим  се  мери

потрошња воде за сваку стамбену, односно пословну

јединицу у објекту, а налази се иза главног водомера,

посматрано у смеру протока воде.

Члан 28.

Потрошња воде у објекту са више стамбених,

односно  пословних  јединица  мери  се,  по  правилу,

главним водомером који је заједнички за цео објекат и

подводомерима за сваку стамбену, односно пословну

јединицу у објекту.

Изузетно  од  става  1.  овог  члана,  у  већ

постојећем (раније саграђеном) објекту у којем нису

приликом градње објекта   уграђени подводмери за

сваку стамбену или пословну јединицу, потрошња се

мери само главним водомером.

Уколико  постоје  техничке  могућности  у

објекту  из  става  2.  овог члана  може се,  на  захтев

власника, односно корисника објекта извршити, након

реконструкције унутрашњих водоводних инсталација,

уградња  подводомера  за  сваку  стамбену,  односно
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пословну  јединицу.  Реконструкцију  унутрашњих

водоводних  инсталација  подносилац  захтева  може

извршити  само под условима и уз сагласност коју

издаје  Комунално  предузеће.  Реконструкција

унутрашње  водоводне  инсталације  и  уградња

подводомера врши се о трошку подносиоца захтева.

У  случају  из  става  1.  и  3.  овог  члана

водомерно  склониште  мора  бити  постављено  у

заједничким  просторијама  зграда-ходницима,

непосредно  уз  заједничку  водоводну  вертикалу.

Заједничка водоводна вертикала мора целом дужином

бити видна и приступачна за евентуалне интервенције

и инспекцијски надзор.

Члан 29.

Набавку  и  уградњу  водомера  врши

Комунално предузеће о трошку корисника.

Комунално предузеће одржава и контролише

техничку  исправност   (тзв.  баждарење  водомера)

главног водомера и подводомера о свом трошку, а

замену у складу са роковима и на начин прописан

Законом о метрологији.

Када  се  контрола  техничке  исправности

главног  водомера  врши  на  захтев  корисника

комуналне услуге, трошкове контроле сноси у целости

корисник,  изузев  у  случају  када  се  установи да  је

водомер неисправан.

Овлашћени радници Комуналног предузећа

записнички констатују неисправност водомера

Уколико  овлашћени  радници  Комуналног

предузећа  приликом  контроле  или  очитавања

водомера утврде да је на главном водомеру односно

подводомеру пломба одстрањена, стакло на водомеру

поломљено, водомер демонтиран или окренут у смеру

супротном од  смера  одређеног  у  условима  које  је

кориснику  комуналне  услуге  издало  комунално

предузеће,  замена  водомера  се  врши  на  терет

корисника комуналне услуге.

Члан 30.

Водомер  се  смешта  у  посебно  затворено

склониште изграђено по прописима и условима које

издаје  Комунално  предузеће  (у  даљем  тексту:

водомерно склониште).

Водомерно склониште изграђује   корисник

комуналне услуге о свом трошку.

Водомерно  склониште  одржава   корисник

комуналне услуге о свом трошку и стара се да увек

буде  чисто,  суво,  заштићено  од  замрзавања  и

приступачно, како би се водомер несметано очитавао,

вршиле контрола исправности и замене, и сл.

Уколико  корисник  комуналне  услуге  не

одржава водомерно склониште на начин прописан у

ставу 3. овог члана, Комунално предузеће ће писмено

обавестити корисника да је дужан да уклони уочене

недостатке и упозорити га да ће ускратити пружање

комуналне услуге у складу са Законом о комуналним

делатностима у случају да те недостатке не уклони у

року  од  15  дана  од  дана  пријема  писменог

обавештења.

Члан 31.

О  одржавању  унутрашње  водоводне

инсталације  стара  се  корисник  комуналне  услуге,

односно  власник  или  корисник  објекта  или  јавне

површине  са  одређеном  посебном  наменом  или

површине од јавног значаја у изградњи. 

Члан 32.

Корисник из члана 31. ове одлуке одговара за

све  изливе  воде  на  унутрашњим  водоводним

инсталацијама, као и за насталу штету и трошкове које

Комунално  предузеће  или  трећа  лица  трпе  услед

излива  воде,  услед  постављања  објеката  или

инсталирања  уређаја  на  унутрашњим  водоводним

инсталацијама, као и за сву штету и трошкове нанете

Комуналном  предузећу  или  трећим  лицима  услед

квара на унутрашњим водоводним инсталацијама због

неодржавања  или  неправилног  одржавања

водомерног склоништа или унутрашњих водоводних

инсталација.

Члан 33.

Корисник комуналне услуге може да затвори

вентил иза  водомера само ако то захтева поправка

унутрашњих  водоводних  инсталација  ради  хитних

интервенција.  Изузетно  у  циљу  спречавања

евентуалне штете корисник комуналне услуге може у

случају квара на водомеру или вентилу иза водомера

да затвори и вентил испред водомера, с тим што је

дужан да одмах по затварању вентила, а најкасније у

року  од  12  часова   о  томе  обавести  Комунално

предузеће.

Члан 34.

Комунално предузеће је овлашћено да ближе

утврди  поступак  и  техничке  услове  за  уградњу

подводомера.

4. Испорука воде за заједничке потребе

Члан 35.

Испоруком  воде  за  заједничке  потребе  у

смислу ове одлуке сматра се испорука воде за гашење

пожара, прање и поливање улица, заливање зелених

површина и сличне намене од општег интереса.

Услови и начин испоруке воде за заједничке

потребе  одређују  се  уговором  који  Комунално

предузеће  закључује  са  корисником,  уколико  овом

одлуком није другачије регулисано. 
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пословну  јединицу.  Реконструкцију  унутрашњих

водоводних  инсталација  подносилац  захтева  може

извршити  само под условима и уз сагласност коју

издаје  Комунално  предузеће.  Реконструкција

унутрашње  водоводне  инсталације  и  уградња

подводомера врши се о трошку подносиоца захтева.

У  случају  из  става  1.  и  3.  овог  члана

водомерно  склониште  мора  бити  постављено  у

заједничким  просторијама  зграда-ходницима,

непосредно  уз  заједничку  водоводну  вертикалу.

Заједничка водоводна вертикала мора целом дужином

бити видна и приступачна за евентуалне интервенције

и инспекцијски надзор.

Члан 29.

Набавку  и  уградњу  водомера  врши

Комунално предузеће о трошку корисника.

Комунално предузеће одржава и контролише

техничку  исправност   (тзв.  баждарење  водомера)

главног водомера и подводомера о свом трошку, а

замену у складу са роковима и на начин прописан

Законом о метрологији.

Када  се  контрола  техничке  исправности

главног  водомера  врши  на  захтев  корисника

комуналне услуге, трошкове контроле сноси у целости

корисник,  изузев  у  случају  када  се  установи да  је

водомер неисправан.

Овлашћени радници Комуналног предузећа

записнички констатују неисправност водомера

Уколико  овлашћени  радници  Комуналног

предузећа  приликом  контроле  или  очитавања

водомера утврде да је на главном водомеру односно

подводомеру пломба одстрањена, стакло на водомеру

поломљено, водомер демонтиран или окренут у смеру

супротном од  смера  одређеног  у  условима  које  је

кориснику  комуналне  услуге  издало  комунално

предузеће,  замена  водомера  се  врши  на  терет

корисника комуналне услуге.

Члан 30.

Водомер  се  смешта  у  посебно  затворено

склониште изграђено по прописима и условима које

издаје  Комунално  предузеће  (у  даљем  тексту:

водомерно склониште).

Водомерно склониште изграђује   корисник

комуналне услуге о свом трошку.

Водомерно  склониште  одржава   корисник

комуналне услуге о свом трошку и стара се да увек

буде  чисто,  суво,  заштићено  од  замрзавања  и

приступачно, како би се водомер несметано очитавао,

вршиле контрола исправности и замене, и сл.

Уколико  корисник  комуналне  услуге  не

одржава водомерно склониште на начин прописан у

ставу 3. овог члана, Комунално предузеће ће писмено

обавестити корисника да је дужан да уклони уочене

недостатке и упозорити га да ће ускратити пружање

комуналне услуге у складу са Законом о комуналним

делатностима у случају да те недостатке не уклони у

року  од  15  дана  од  дана  пријема  писменог

обавештења.

Члан 31.

О  одржавању  унутрашње  водоводне

инсталације  стара  се  корисник  комуналне  услуге,

односно  власник  или  корисник  објекта  или  јавне

површине  са  одређеном  посебном  наменом  или

површине од јавног значаја у изградњи. 

Члан 32.

Корисник из члана 31. ове одлуке одговара за

све  изливе  воде  на  унутрашњим  водоводним

инсталацијама, као и за насталу штету и трошкове које

Комунално  предузеће  или  трећа  лица  трпе  услед

излива  воде,  услед  постављања  објеката  или

инсталирања  уређаја  на  унутрашњим  водоводним

инсталацијама, као и за сву штету и трошкове нанете

Комуналном  предузећу  или  трећим  лицима  услед

квара на унутрашњим водоводним инсталацијама због

неодржавања  или  неправилног  одржавања

водомерног склоништа или унутрашњих водоводних

инсталација.

Члан 33.

Корисник комуналне услуге може да затвори

вентил иза  водомера само ако то захтева поправка

унутрашњих  водоводних  инсталација  ради  хитних

интервенција.  Изузетно  у  циљу  спречавања

евентуалне штете корисник комуналне услуге може у

случају квара на водомеру или вентилу иза водомера

да затвори и вентил испред водомера, с тим што је

дужан да одмах по затварању вентила, а најкасније у

року  од  12  часова   о  томе  обавести  Комунално

предузеће.

Члан 34.

Комунално предузеће је овлашћено да ближе

утврди  поступак  и  техничке  услове  за  уградњу

подводомера.

4. Испорука воде за заједничке потребе

Члан 35.

Испоруком  воде  за  заједничке  потребе  у

смислу ове одлуке сматра се испорука воде за гашење

пожара, прање и поливање улица, заливање зелених

површина и сличне намене од општег интереса.

Услови и начин испоруке воде за заједничке

потребе  одређују  се  уговором  који  Комунално

предузеће  закључује  са  корисником,  уколико  овом

одлуком није другачије регулисано. 
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Члан 36.

Воду из јавних хидраната могу да узимају

само за то овлашћени корисници (ватрогасне јединице

и комунална предузећа).

Јавни  хидрант  после  употребе  мора  да  се

остави  у  исправном  стању,  а  ако  се  приликом

употребе  оштети,  корисник  је  дужан  да  сноси

трошкове поправке.

Члан 37.

Ватрогасне  јединице  имају  право  да  за

гашење пожара користе воду из свих хидраната.

Остали корисници из члана 36. ове одлуке

могу узимати воду за заједничке потребе  само на

местима које одреди Комунално предузеће.

Комунално предзеће је дужно да сачини и

достави  план  хидраната  на  градској  водоводној

мрежи.

Члан 38.

Јавна чесма је посебан водоводни објекат који

је постављен на јавној површини и који је прикључен

на градски водовод.

Вода са јавне чесме може да се користи само

за пиће и хигијенске потребе домаћинства, односно

грађана.

Комунално предузеће дужно је да на захтев

оснивача постави јавну чесму, ако за то има техничких

услова.

У случају из става 3. овог члана постављање

јавне чесме обавља се на терет буџета града Панчева.

Уколико јавну чесму постави друго правно

или  физичко  лице  о  свом  трошку,  иста  се  може

прикључити  на  градски  водовод  само  након

прибављене сагласности Комуналног предузећа и под

условом да има водомер, урађен по прописима.

Члан 39.

Одржавање јавних чесми обавља Комунално

предузеће на терет средстава буџета града Панчева.

Члан 40.

Количина воде испоручена на јавној чесми

утврђује се на основу очитаног стања на уграђеном

водомеру,  а  уколико  јавна  чесма  нема  водомер

количина испоручене воде се утврђује проценом.

Процена из става 1. овог члана се врши према

просечној  потрошњи  очитаној  на  некој  од  јавних

чесми која има уграђен водомер.

Трошкови за испоручену воду падају на терет

буџета града Панчева. 

III НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У
ПРЕРАДИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ

Члан 41.

Комунално предузеће дужно је да трајно и

континуирано  врши  испоруку  здравствено  и

хигијенски исправне воде за пиће и друге потребе у

потребном обиму, као и да обезбеди притисак воде на

месту  споја  водоводног  прикључка  са  градском

водоводном  мрежом  према  условима  у  пројекту

водоводног прикључка, непрекидно 24 часа дневно,

под једнаким условима за све кориснике комуналне

услуге.

Испорука  воде  не  може  се  ускратити

кориснику комуналне услуге, осим у случајевима и

под условима утврђеним законом и овом одлуком.

Члан 42.

Ако  дође  до  поремећаја  или  прекида  у

преради и дистрибуцији воде услед више силе, квара

на објектима градског водовода или других разлога

који  се  нису  могли  предвидети  односно  спречити,

Комунално  предузеће  је  обавезно  да  одмах  и  без

одлагања  предузме  мере  на  отклањању  узрока  и

последица поремећаја односно прекида, и то да:

1.  обезбеди  привремено  снабдевање

корисника  водом  за  пиће  и  хигијенске  потребе

постављањем цистерни по распореду који  одређује

Комунално  предузеће,  а  обавезно ако  прекид траје

дуже од 12 часова;

2.  радно ангажује  запослене на  отклањању

узрока и последица поремећаја, односно разлога због

којих  је  дошло  до  прекида  у  вршењу  прераде  и

дистрибуције воде, као и да ангажује друга лица у

обезбеђењу услова за испоруку воде;

3.  да  предузме  и  друге  мере  које  утврди

оснивач.

Комунално  предузеће  дужно  је  да  путем

средстава  јавног  информисања  одмах  обавести

кориснике комуналне услуге о разлозима прекида или

поремећаја  у  испоруци  воде,  о  времену  трајања

прекида или поремећаја, као и да корисницима пружи

потребна посебна упутства.

Члан 43.

Ако се прекид у испоруци воде планира због

извођења  радова  потребних  ради  одржавања  и

реконструкције  или  припајања  појединих  делова  и

објеката  градског  водовода,  Комунално  предузеће

дужно је да о томе обавести кориснике комуналне

услуге  путем  средстава  јавног  информисања,  и  то

најкасније 24 сата пре планираног прекида.

У случају да прекид из става 1. овог члана

траје дуже од 12 часова, комунално предузеће дужно

је  да  обезбеди  привремено  снабдевање  корисника

комуналних  услуга  водом  за  пиће  и  хигијенске
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потребе  постављањем  цистерни  по  распореду  који

одређује комунално предузеће.

Члан 44.

Комунално  предузеће  је  обавезно  да

предузимање мера и извођење радова из члана 42. и

43. ове одлуке организује тако да прекид и поремећај у

испоруци воде траје временски што краће.

Члан 45.

Ако се услед више силе (суша, земљотрес,

прекид у снабдевању погонском енергијом и сл.) или

других  разлога  који  се  нису  могли  предвидети

односно спречити производња воде смањи у тој мери

да сви корисници воде не могу да буду задовољени у

потребним количинама водом, Комунално предузеће

дужно  је  да  снабдевање  водом  врши  по  реду

првенства у складу са посебним прописима о реду

првенства у задовољењу потреба водом у ванредним

околностима.

Члан 46.

У случају да дође до смањеног капацитета

или  до  несташице  воде  проузроковане  њеним

коришћењем  у  пољопривредне  сврхе  (заливање

поврћа, воћа и сл.) или друге ненаменске потрошње,

односно  оне  које  нису  пројектом  предвиђене,

комунално  предузеће  дужно  је  да  привремено

ограничи  или  ускрати  испоруку  воде  тим

корисницима.

IV  ПРАВА  И  ОБАВЕЗЕ  КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА  И  КОРИСНИКА  КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ

Члан 47.

Комунално предузеће дужно је:

1.да  трајно  чува  комплетну  техничку

документацију о стварно изведеном стању градског

водовода;

2. да  одржава  градски водовод са  водоводним

прикључцима;

3.да  примењује  техничке  услове  и  техничке

нормативе за прикључење унутрашњих водоводних

инсталација  прописане  овом  одлуком  и  посебним

прописима;

4.да врши прикључење унутрашњих водоводних

инсталација на градски водовод ако су испуњени сви

услови  у  складу  са  овом  одлуком  и  посебним

прописима;

5.да  се  стара  о  периодичним  прегледима

водомера;

6.да обезбеђује испоруке воде у јавне сврхе;

7.да одржава јавне чесме постављене на јавној

површини, које су прикључене на градски водовод;

8.да јавну површину коју користи при извођењу

радова на градском водоводу или његовом делу, по

завршетку тих радова одмах доведе, односно врати у

првобитно стање, тако што ће санирати сва оштећења

настала  на  јавној  површини  извођењем  наведених

радова о свом трошку;

9.да  о  планираним  радовима  на  одржавању

градског водовода и водоводног прикључка, унапред

обавести кориснике воде са тог прикључка, осим у

случају хитних и неодложних радова;

10.да се стара о повећању капацитета градског

водовода у складу са плановима просторног развоја и

изградње града,

11.да  очитава  водомере  једном  месечно  према

распореду који објављује на сајту предузећа или путем

средстава јавног информисања.

12.да  обезбеђује  одговарајући  квалитет

комуналне  услуге  која  подразумева,  нарочито,

здравствену  и   хигијенску  исправност  воде  према

прописаним стандардима и нормативима, тачност у

погледу  рокова  испоруке,  сигурност  корисника  у

добијању  услуга,  поузданост  у  пружању  услуга  и

заштите животне средине.

Изузетно  од  става  1.  тачка  11.  овог  члана

Комунално  предузеће  може  због  наступања

непредвиђених  околности,  елемантарних  непогода,

ниских  температура  и  сл.  да  изврши  очитавање

водомера  и  у  дужем  периоду  од  једног  месеца,

односно  док  околности  које  спречавају  редовно

очитавање не буду отклоњене односно престану.

Члан 48.

Лица  која  се  водом  из  градског  водовода

снабдевају преко трајног и привременог водоводног

прикључка  дужна  су  да  на  обрасцу  комуналног

предузећа поднесу писану пријаву за коришћење воде

и доставе доказе који се траже у образцу, како би били

регистровани  од  стране  Комуналног  предузећа  као

корисници комуналне услуге. 

Члан 49.

Забрањено је:

1.  самовољно  постављање  водоводног

прикључка  од  стране  неовлашћеног  лица,  или  без

одговарајуће техничке документације;

2.  повезивање  унутрашњих  водоводних

инсталација објекта прикљученог на градски водовод

са  водоводним  инсталацијама  и  уређајима  који

добијају воду из индивидуалних изворишта;

3. уграђивање водоводне цеви на водоводном

прикључку испред водомера;

4.  прикључивање  унутрашње  водоводне

инсталације  објекта  на  градски  водовод  преко

унутрашњих  водоводних  инсталација  суседног  или

другог објекта, као и омогућавање таквог прикључка;
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потребе  постављањем  цистерни  по  распореду  који

одређује комунално предузеће.

Члан 44.

Комунално  предузеће  је  обавезно  да

предузимање мера и извођење радова из члана 42. и

43. ове одлуке организује тако да прекид и поремећај у

испоруци воде траје временски што краће.

Члан 45.

Ако се услед више силе (суша, земљотрес,

прекид у снабдевању погонском енергијом и сл.) или

других  разлога  који  се  нису  могли  предвидети

односно спречити производња воде смањи у тој мери

да сви корисници воде не могу да буду задовољени у

потребним количинама водом, Комунално предузеће

дужно  је  да  снабдевање  водом  врши  по  реду

првенства у складу са посебним прописима о реду

првенства у задовољењу потреба водом у ванредним

околностима.

Члан 46.

У случају да дође до смањеног капацитета

или  до  несташице  воде  проузроковане  њеним

коришћењем  у  пољопривредне  сврхе  (заливање

поврћа, воћа и сл.) или друге ненаменске потрошње,

односно  оне  које  нису  пројектом  предвиђене,

комунално  предузеће  дужно  је  да  привремено

ограничи  или  ускрати  испоруку  воде  тим

корисницима.

IV  ПРАВА  И  ОБАВЕЗЕ  КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА  И  КОРИСНИКА  КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ

Члан 47.

Комунално предузеће дужно је:

1.да  трајно  чува  комплетну  техничку

документацију о стварно изведеном стању градског

водовода;

2. да  одржава  градски водовод са  водоводним

прикључцима;

3.да  примењује  техничке  услове  и  техничке

нормативе за прикључење унутрашњих водоводних

инсталација  прописане  овом  одлуком  и  посебним

прописима;

4.да врши прикључење унутрашњих водоводних

инсталација на градски водовод ако су испуњени сви

услови  у  складу  са  овом  одлуком  и  посебним

прописима;

5.да  се  стара  о  периодичним  прегледима

водомера;

6.да обезбеђује испоруке воде у јавне сврхе;

7.да одржава јавне чесме постављене на јавној

површини, које су прикључене на градски водовод;

8.да јавну површину коју користи при извођењу

радова на градском водоводу или његовом делу, по

завршетку тих радова одмах доведе, односно врати у

првобитно стање, тако што ће санирати сва оштећења

настала  на  јавној  површини  извођењем  наведених

радова о свом трошку;

9.да  о  планираним  радовима  на  одржавању

градског водовода и водоводног прикључка, унапред

обавести кориснике воде са тог прикључка, осим у

случају хитних и неодложних радова;

10.да се стара о повећању капацитета градског

водовода у складу са плановима просторног развоја и

изградње града,

11.да  очитава  водомере  једном  месечно  према

распореду који објављује на сајту предузећа или путем

средстава јавног информисања.

12.да  обезбеђује  одговарајући  квалитет

комуналне  услуге  која  подразумева,  нарочито,

здравствену  и   хигијенску  исправност  воде  према

прописаним стандардима и нормативима, тачност у

погледу  рокова  испоруке,  сигурност  корисника  у

добијању  услуга,  поузданост  у  пружању  услуга  и

заштите животне средине.

Изузетно  од  става  1.  тачка  11.  овог  члана

Комунално  предузеће  може  због  наступања

непредвиђених  околности,  елемантарних  непогода,

ниских  температура  и  сл.  да  изврши  очитавање

водомера  и  у  дужем  периоду  од  једног  месеца,

односно  док  околности  које  спречавају  редовно

очитавање не буду отклоњене односно престану.

Члан 48.

Лица  која  се  водом  из  градског  водовода

снабдевају преко трајног и привременог водоводног

прикључка  дужна  су  да  на  обрасцу  комуналног

предузећа поднесу писану пријаву за коришћење воде

и доставе доказе који се траже у образцу, како би били

регистровани  од  стране  Комуналног  предузећа  као

корисници комуналне услуге. 

Члан 49.

Забрањено је:

1.  самовољно  постављање  водоводног

прикључка  од  стране  неовлашћеног  лица,  или  без

одговарајуће техничке документације;

2.  повезивање  унутрашњих  водоводних

инсталација објекта прикљученог на градски водовод

са  водоводним  инсталацијама  и  уређајима  који

добијају воду из индивидуалних изворишта;

3. уграђивање водоводне цеви на водоводном

прикључку испред водомера;

4.  прикључивање  унутрашње  водоводне

инсталације  објекта  на  градски  водовод  преко

унутрашњих  водоводних  инсталација  суседног  или

другог објекта, као и омогућавање таквог прикључка;
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5.  користити воду из градског водовода за

пољопривредне сврхе, односно заливање поврћа, воћа

и др.;

6.  на  било  који  начин  оштећивати

инсталације и објекте градског водовода;

7.  директно  повезивање  унутрашњих

водоводних  инсталација  са  градском  водоводном

мрежом без водоводног прикључка;

8.  повезивање  унутрашњих  водоводних

инсталација  са  градском  водоводном  мрежом  без

мерног инструмента у водоводном прикључку;

9.  окретање  водомера  у  смеру  који  је

супротан смеру одређеном у техничким условима које

је дао произвођач водомера и упутству Комуналног

предузећа;

10. оштећење и скидање пломбе на водомеру;

11. неовлашћено коришћење воде из градског

водовода од стране лица које није регистровано као

корисник комуналне услуге.

Члан 50.

Корисник комуналне услуге дужан је:

1. да писаним путем Комуналном предузећу

пријави  коришћење  воде  из  градског  водовода  уз

достављање података и доказа који се траже у обрасцу

комуналног  предузећа  у  складу  са  одредбама  ове

одлуке, као и све промене од значаја за испоруку воде,

утврђивање  количине  испоручене  воде  и  наплату

испоручене воде,  најкасније наредног дана од дана

отпочињања коришћења воде из градског водовода

односно дана настанка промене;

2. да одржава своје унутрашње инсталације у

исправном стању;

3. да се придржава техничких услова;

4.  да  када  уочи  квар  на  водоводном

прикључку преко ког је  непосредно  прикључен на

градски водовод, одмах о томе обавести Комунално

предузеће; 

5.  да  се  стара  и  одржава  о  свом  трошку

водомерно склониште тако да је увек чисто, суво, а

водомер заштићен од мраза, било каквог оштећења и

крађе, у супротном одговара за проузроковану штету

на градском водоводу;

6. да одржава о свом трошку подводомер ако

га има, а у случају квара на том водомеру одмах о

томе обавести орган управљања зградом и Комунално

предузеће;

7. да дозволи и омогући приступ овлашћеним

радницима  Комуналног  предузећа  у  објекат  или

посебан  део  објекта,  односно  парцелу  на  којој  се

налази објекат ради очитавања водомера, одржавања

водоводног  прикључка  и  контроле  утицаја

унутрашњих  водоводних  инсталација  на  градски

водовод;

8.  корисник  комуналне  услуге  који  има

уграђен подводомер за мерење сопствене потрошње

воде, дужан је да омогући органу управљања зградом

увид  у  исправност  тог  водомера  и  регистровану

потрошњу воде; 

9. да Комуналном предузећу плаћа накнаду за

испоручену воду у року означеном у рачуну; 

10. да писаним путем одјави коришћење воде;

11. да плати Комуналном предузећу накнаду

за укупно испоручену воду у случају да је омогућио

прикључење  преко  своје  унутрашње  водоводне

инсталације другим корисницима.

V НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ
ЗА ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ

Члан 51.

Корисник  комуналне  услуге  је  дужан  да

Комуналном предузећу плаћа накнаду за испоручену

воду обрачунату по утврђеној цени за 1 м3 испоручене

воде и количини испоручене воде утврђене на начин

предвиђен овом одлуком.

Цену  за  м3  испоручене  воде  утврђује

Комунално  предузеће  применом  елемената  за

образовање  цене  комуналних  услуга  у  складу  са

Законом о комуналним делатностима, уз сагласност

оснивача.

Члан 52.

Оснивач  ће  посебном  одлуком  утврдити

категорије корисника комуналне услуге који плаћају

субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ

субвенције за сваку категорију.

Комуналном предузећу се доставља списак и

подаци о корисницима комуналне услуге са укупно

исказаним износом субвенција, до септембра текуће

године за наредну годину. 

Град  Панчево  је  дужан  да  надокнади

субвенционисани  део  Комуналном  предузећу,  у

периоду од 30 дана од дана извршења услуге.

Члан 53.

Количину  испоручене  воде  утврђује

Комунално предузеће очитавањем главног водомера и

подводомера,  проценом  на  основу  мерила  и

критеријума утврђених овом одлуком.

Количина  испоручене  воде  очитавањем

главног  водомера  и  подводомера  утврђује  се  на

основу  разлике  стања  на  водомерима  између  два

очитавања.  Приликом очитавања очитавају се само

целе јединице мере за коју је утврђена цена.
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Члан 54.

У објектима са више стамбених јединица у

којима  нису  уграђени  подводомери  за  сваког

корисника комуналне услуге понаособ, утрошак воде

се  обрачунава  тако  што  се  укупна  количина

испоручене и очитане воде у објекту дели са укупним

бројем чланова домаћинства корисника. 

Корисник из претходног става је  дужан да

Комуналном предузећу  пријави  промене  у  погледу

броја чланова домаћинства у року од 8 дана од дана

наступања промене на одговарајућем обрасцу.

Члан 55.

У објектима у којима се потрошња воде мери

главним водомером  који је заједнички за цео објекат и

подводомерима  којима  се  мери  потрошња  воде  за

сваку  стамбену,  односно  пословну  јединицу   у

објекту,  укупан  утрошак  воде   за  цео  објекат  се

обрачунава као збир стања на подводомерима.

Уколико  главни  водомер  покаже  већи

утрошак воде него што је укупан збир утрошака воде

очитаним на свим подводомерима, надокнаду на име

исказане  разлике  сносе  корисници  у  једнаким

деловима.

Уколико  је  укупан  утрошак  воде  на  свим

подводомерима  заједно,  већи  од  утрошка  воде

очитаног  на  главном  водомеру,  за  наплату  је

меродаван  укупан  утрошак  воде  (збир)  на  свим

подводомерима заједно.

Члан 56.

Корисник  комуналне  услуге  је  дужан  да

омогући  очитавање  водомера  и  има  право  да

присуствује очитавању водомера и подводомера.

У  зградама  са  више  стамбених  односно

пословних јединица, орган управљања зградом који се

стара  о  одржавању  заједничког  дела  унутрашње

водоводне  инсталације,  дужан  је  да  омогући

очитавање заједничког водомера.

Ако  очитавање  водомера  није  омогућено

радник Комуналног  предузећа  који је  овлашћен за

очитавање, дужан је да остави писмено обавештење о

дану и часу накнадног очитавања водомера. У случају

да ни накнадно очитавање не буде могуће, количина

испоручене  воде  обрачунава  се  на  други  начин

утврђен овом одлуком.

Члан 57.

Утврђивање  количине  испоручене  воде

проценом врши се у следећим случајевима:

1.  када  је  објекат  привремено  остао  без

водомера или када је водомер неисправан;

2. када корисник комуналне услуге два пута

узастопно онемогући очитавање водомера;

3.  у  зимском  периоду,  када  временске

прилике онемогућавају очитавање;

4. када услед техничких разлога није могућа

замена неисправног водомера;

5.  када  се  корисник  комуналне  услуге

прикључи  на  градску  водоводну  мрежу  без

претходних  услова  и  сагласности  Комуналног

предузећа, без водомера на водоводном прикључку,

односно  другом  врстом  директне  везе  на  градску

водоводну мрежу;

6.  за  испоруку воде за  јавне  сврхе,  ако се

количина не може мерити водомером;

У случајевима из става 1. тачке од 1. до 4.

овог члана утрошак воде ће се утврдити на следећи

начин:  као  основ  за  обрачун  узеће  се  просечна

потрошња воде измерена у последња три очитавања

водомера у време када је  водомер био исправан и

доступан за очитавање.

У  случају  из  става1.  тачка  5.  овог  члана

утрошак воде ће се утврдити у складу са чланом 60.

ове одлуке.

У  случају  из  става1.  тачка  6.  овог  члана

утрошак воде ће се утврдити у складу с чланом 35. и

40. ове одлуке.

Члан 58.

Корисник комуналне услуге плаћа обрачун

накнаде за испоручену воду у року који је назначен на

рачуну.

Комунално предузеће не одговара за штету

коју  корисник  комуналне  услуге  трпи  уколико

Комуналном  предузећу  није  писмено  пријавио

промену  података  потребних  за  уредну  доставу

обрачуна накнаде за испоручену воду.

Члан 59.

Корисник комуналне услуге који у року од 60

дана од дана пријема последњег рачуна не прими нови

рачун дужан је да од Комуналног предузећа затражи

препис рачуна.

У  случају  да  корисник  комуналне  услуге

пропусти  да  поступи  сагласно  обавези  утврђеној

чланом 60.ст.2, као и у случају да корисник комуналне

услуге не поступи по ставу 1. овог члана, сматра се да

је рачун уредно уручен кориснику пре дана доспећа

означеног на рачуну.

Корисник  комуналне  услуге  може  да

комуналном предузећу поднесе приговор на обрачун

за испоручену воду у писаној форми, најкасније у року

од 30 дана од дана када му је испостављен обрачун, тј.

рачун.

Комунално  предузеће  је  дужно  да  по

приговору реши у року од осам дана од дана пријема

приговора и о томе обавести корисника комуналне

услуге.
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Члан 54.

У објектима са више стамбених јединица у

којима  нису  уграђени  подводомери  за  сваког

корисника комуналне услуге понаособ, утрошак воде

се  обрачунава  тако  што  се  укупна  количина

испоручене и очитане воде у објекту дели са укупним

бројем чланова домаћинства корисника. 

Корисник из претходног става је  дужан да

Комуналном предузећу  пријави  промене  у  погледу

броја чланова домаћинства у року од 8 дана од дана

наступања промене на одговарајућем обрасцу.

Члан 55.

У објектима у којима се потрошња воде мери

главним водомером  који је заједнички за цео објекат и

подводомерима  којима  се  мери  потрошња  воде  за

сваку  стамбену,  односно  пословну  јединицу   у

објекту,  укупан  утрошак  воде   за  цео  објекат  се

обрачунава као збир стања на подводомерима.

Уколико  главни  водомер  покаже  већи

утрошак воде него што је укупан збир утрошака воде

очитаним на свим подводомерима, надокнаду на име

исказане  разлике  сносе  корисници  у  једнаким

деловима.

Уколико  је  укупан  утрошак  воде  на  свим

подводомерима  заједно,  већи  од  утрошка  воде

очитаног  на  главном  водомеру,  за  наплату  је

меродаван  укупан  утрошак  воде  (збир)  на  свим

подводомерима заједно.

Члан 56.

Корисник  комуналне  услуге  је  дужан  да

омогући  очитавање  водомера  и  има  право  да

присуствује очитавању водомера и подводомера.

У  зградама  са  више  стамбених  односно

пословних јединица, орган управљања зградом који се

стара  о  одржавању  заједничког  дела  унутрашње

водоводне  инсталације,  дужан  је  да  омогући

очитавање заједничког водомера.

Ако  очитавање  водомера  није  омогућено

радник Комуналног  предузећа  који је  овлашћен за

очитавање, дужан је да остави писмено обавештење о

дану и часу накнадног очитавања водомера. У случају

да ни накнадно очитавање не буде могуће, количина

испоручене  воде  обрачунава  се  на  други  начин

утврђен овом одлуком.

Члан 57.

Утврђивање  количине  испоручене  воде

проценом врши се у следећим случајевима:

1.  када  је  објекат  привремено  остао  без

водомера или када је водомер неисправан;

2. када корисник комуналне услуге два пута

узастопно онемогући очитавање водомера;

3.  у  зимском  периоду,  када  временске

прилике онемогућавају очитавање;

4. када услед техничких разлога није могућа

замена неисправног водомера;

5.  када  се  корисник  комуналне  услуге

прикључи  на  градску  водоводну  мрежу  без

претходних  услова  и  сагласности  Комуналног

предузећа, без водомера на водоводном прикључку,

односно  другом  врстом  директне  везе  на  градску

водоводну мрежу;

6.  за  испоруку воде за  јавне  сврхе,  ако се

количина не може мерити водомером;

У случајевима из става 1. тачке од 1. до 4.

овог члана утрошак воде ће се утврдити на следећи

начин:  као  основ  за  обрачун  узеће  се  просечна

потрошња воде измерена у последња три очитавања

водомера у време када је  водомер био исправан и

доступан за очитавање.

У  случају  из  става1.  тачка  5.  овог  члана

утрошак воде ће се утврдити у складу са чланом 60.

ове одлуке.

У  случају  из  става1.  тачка  6.  овог  члана

утрошак воде ће се утврдити у складу с чланом 35. и

40. ове одлуке.

Члан 58.

Корисник комуналне услуге плаћа обрачун

накнаде за испоручену воду у року који је назначен на

рачуну.

Комунално предузеће не одговара за штету

коју  корисник  комуналне  услуге  трпи  уколико

Комуналном  предузећу  није  писмено  пријавио

промену  података  потребних  за  уредну  доставу

обрачуна накнаде за испоручену воду.

Члан 59.

Корисник комуналне услуге који у року од 60

дана од дана пријема последњег рачуна не прими нови

рачун дужан је да од Комуналног предузећа затражи

препис рачуна.

У  случају  да  корисник  комуналне  услуге

пропусти  да  поступи  сагласно  обавези  утврђеној

чланом 60.ст.2, као и у случају да корисник комуналне

услуге не поступи по ставу 1. овог члана, сматра се да

је рачун уредно уручен кориснику пре дана доспећа

означеног на рачуну.

Корисник  комуналне  услуге  може  да

комуналном предузећу поднесе приговор на обрачун

за испоручену воду у писаној форми, најкасније у року

од 30 дана од дана када му је испостављен обрачун, тј.

рачун.

Комунално  предузеће  је  дужно  да  по

приговору реши у року од осам дана од дана пријема

приговора и о томе обавести корисника комуналне

услуге.
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Члан 60.

Комунално предузеће има право на наплату

накнаде за испоручену воду од лица која су на градски

водовод прикључена противно одредбама ове одлуке

и другим прописима који се односе на ову област

(неовлашћена потрошња воде).

Обрачун и плаћање накнаде за испоручену

воду у случају  из  става  1.  овог члана врши се  нa

следећи начин:

• проценом могуће потрошње воде при чему

се  узима  у  обзир  количина  воде  која  истиче  на

изливном  месту  (  славини)  промера  10mm  и  при

притиску од 0,5 бара, а која износи 0,25l у секунди ( у

теорији : јединица оптерећења – ЈО),

• сматра се да вода истиче у континуитету и у

складу  са  унутрашњим  пречником  прикључка  као

мерилом потрошње воде. 

• за пречник прикључка од 1цола сматраће се

да потрoшња воде одговара  једној ЈО, а сукцесивно за

остале  пречнике.  У односу  на  пречник прикључка

одговарајућа количина воде ће се читати из Бриксове

таблице,

•  минимални обрачунски период потрошње

воде не  може бити мањи од једне године,  осим у

случају када се период неовлашћене потрошње воде

може прецизно утврдити.

У  случају  неовлашћеног  коришћења  воде

лица из става 1. овог члана дужна су да Комуналном

предузећу  плате  и  разлику  између  количине

испоручене  воде  утврђене  очитавањем  водомера  у

водоводном прикључку и збира количина испоручене

воде  утврђеног  очитавањем  подводомера  на

унутрашњим  водоводним  инсталацијама  и  то  на

једнаке делове ("растур воде"). 

Члан 61.

У  случају  када  се  на  захтев  корисника

комуналне  услуге  изврши  контрола  техничке

исправности водомера на водоводном прикључку и

надлежна  стручна  организација  установи  да  је

водомер неисправан на штету корисника комуналне

услуге, количина испоручене воде обрачунава се по

просечној  дневној  потрошњи  за  исти  период  у

претходној години.

VI   НАЧИН  ПОСТУПАЊА  И  ОВЛАШЋЕЊА  У
СЛУЧАЈУ  ПРЕКИДА  У  ПРЕРАДИ  И
ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ

Члан 62.

Ако  дође  до  поремећаја  или  прекида  у

преради  и  дистрибуцији  воде  због  непредвиђених

околности,  Комунално  предузеће  је  обавезно  да

истовремено  са  предузимањем  мера  предвиђених

овом одлуком и Законом о комуналним делатностима,

обавести оснивача.

Када оснивач прими обавештење из става 1.

овог члана, дужан је да без одлагања:

1.  одреди ред првенства и начин испоруке

воде оним корисницима код којих би, услед прекида,

настала  опасност по  живот и рад грађана или рад

других  субјеката,  или  би  настала  велика  односно

ненадокнадива штета;

2.  нареди  мере  за  заштиту  комуналних

објеката који су угрожени, као и друге имовине;

3.  предложи  мере  за  отклањање  насталих

последица  и  друге  потребне  мере  за  обављање

комуналне делатности;

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност

за поремећај односно прекид вршења делатности, као

и одговорност за накнаду причињене штете.

Члан 63.

Ако  Комунално  предузеће  и  поред

предузетих мера прописаних овом одлуком не може

да испоручи воду у потребном обиму,  оснивач ће

наредити мере штедње воде. 

Комунално предузеће и корисници дужни су

да се придржавају прописаних мера штедње из става

1. овог члана.

Члан 64.

Ако се у Комуналном предузећу организује

штрајк, то предузеће је обавезно да у складу са актом

оснивача обезбеди минимум процеса рада у обављању

делатности, а нарочито:

1. минимални притисак у градској водоводној

мрежи,  и  то  у  мери  која  обезбеђује  прописани

квалитет испоруке воде;

2. обављање послова на отклањању хаварија

на градској водоводној мрежи;

3.  сталну  контролу  квалитета  испоручене

воде у лабораторији Комуналног предузећа.

Ако  Комунално  предузеће  не  поступи  у

складу са ставом 1. овог члана, услед чега би могла да

наступи  непосредна  опасност  или  изузетно  тешке

последице за живот и здравље људи, безбедност људи

и имовине или других неопходних услова за живот и

рад грађана и других субјеката на одређеном подручју,

оснивач  ће  предузети  посебне  мере  прописане

Законом о комуналним делатностима.

VII  ПОСЕБНИ  СЛУЧАЈЕВИ  У  КОЈИМА  СЕ
МОЖЕ УСКРАТИТИ ИСПОРУКА ВОДЕ

Члан 65.

Комунално предузеће ће ускратити испоруку

воде кориснику комуналне услуге воде са градског

водовода у следећим случајевима:
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1. уколико изврши прикључење унутрашњих

водоводних инсталација на градски водовод супротно

техничким условима и другим посебним прописима и

одредбама ове одлуке;

2. уколико не одржава унутрашње водоводне

инсталације и водомерно склониште и тиме угрожава

функционисање градског водовода;

3.  уколико  онемогући  приступ  радницима

Комуналног предузећа у објекат или на парцелу ради

очитавања,  замене  или  контроле  техничке

исправности водомера,

4. уколико у датом року не доведе у технички

исправно  стање  бесправно  изведени  водоводни

прикључак  по  налазу  и  условима  Комуналног

предузећа;

5. ако је стање водомерног склоништа такво

да  угрожава  хигијенску  и  здравствену  исправност

воде  у  градском  водоводу  и  сигурност  суседних

објеката;

6. ако корисник комуналне услуге не плати

накнаду за испоручену воду два месеца узастопно;

7. ако корисник комуналне услуге не поднесе

писану  пријаву  за  коришћење  воде  Комуналном

предузећу, али само под условом да искључење воде

не  угрожава  право  на  снабдевање  водом  осталих

корисника;

8. ако су унутрашње водоводне инсталације

прикључене на градски водовод без водомера односно

другом  врстом  директног  прикључка  на  градски

водовод без водомера;

9. ако су унутрашње водоводне инсталације

које  су  спојене  на  градски  водовод  повезане  са

инсталацијама  и  уређајима  који  добијају  воду  из

индивидуалног изворишта;

10. ако су унутрашње водоводне инсталације

прикључене на градски водовод преко унутрашњих

водоводних инсталација суседног или другог објекта.

Комунално  предузеће  искључење  воде  у

случајевима из става 1. овог члана врши на начин на

који  је  то  технички  изводљиво,  укључујући  и

искључење на уличној водоводној мрежи.

Власник односно корисник непокретности на

којој се искључење воде врши дужан је да омогући

приступ   овлашћеним  радницима  Комуналног

предузећа ради искључења воде.

Комунално предузеће је дужно да 12 часова

пре  намераваног  искључења  воде  укидањем

прикључка  на  уличној  водоводној  мрежи  о

планираним  радовима  на  јавној  површини  извести

надлежне органе.

Трошкове  искључења  и  поновног

прикључења  унутрашњих  водоводних  инсталација

сноси корисник по ценовнику који доноси Комунално

предузеће.

VIII ОДЈАВА КОРИШЋЕЊА ВОДЕ

Члан 66.

Корисник  комуналне  услуге  је  дужан  да

одјави коришћење воде.

Коришћење воде из градског водовода може

се одјавити трајно или привремено.

Коришћење  воде  може  се  одјавити  трајно

само за објекте који су предвиђени за рушење и из

којих су станари и други корисници воде исељени.

Коришћење  воде  може  да  се  одјави

привремено када је објекат или друга непокретност

привремено престала да се користи.

Коришћење  воде  одјављује  корисник

комуналне услуге писменим путем.

Комунално предузеће ће по добијању одјаве,

у присуству корисника комуналне услуге извршити

очитавање и евидентирање стања утрошене воде на

водомеру.

Трошкове  одјаве  коришћења  воде  као  и

трошкове  поновног  прикључења  унутрашњих

водоводних инсталација на градску водоводну мрежу

сноси корисник комуналне услуге.

Уколико не поступи сагласно ставу 1. овог

члана,  корисник  комуналне  услуге  сноси  обавезу

измирења  накнада  за  испоручену  воду,  као  и  све

трошкове и евентуалну штету све до пријаве новог

корисника комуналне услуге.

Члан 67.

Инвеститор  објекта  за  који  је  издата

употребна дозвола дужан је да у року од пет дана од

дана  примопредаје  објекта  власнику  односно

кориснику, достави Комуналном предузећу употребну

дозволу  за  изграђени  објекат,  списак  власника

односно  корисника  станова  са  бројем  чланова

домаћинства  сваког  власника  односно  корисника

стана, односно пословних просторија са површинама

са записником о извршеној примопредаји објекта и

уговорима о купопродаји  станова, односно пословног

простора. 

Даном доставе документације из става 1. овог

члана Комуналном предузећу инвеститор одјављује

потрошњу воде.

Члан 68.

Корисник  комуналне  услуге  за  случај  да

привремено,  на  рок  не  краћи од  три  месеца  нема

потребу за коришћењем воде,  може привремено да

одјави коришћење воде уз демонтажу водомера или

дела унутрашњих водоводних инсталација уз посебан

писани споразум са Комуналним предузећем којим се

утврђује  рок  на  који  се  привремено  одјављује

коришћење воде.

По  закључењу  споразума  из  става  1.  овог

члана  Комунално  предузеће  врши  о  трошку
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корисника  комуналне  услуге  демонтажу  водомера

односно дела унутрашњих водоводних инсталација.

Протеком рока на који је  коришћење воде

одјављено  испорука  воде  се  не  обнавља,  већ  је

потребно да корисник комуналне услуге из става 1.

овог  члана  Комуналном предузећу  достави  писани

захтев за обнову испоруке воде.

Трошкове  монтаже  водомера  и  дела

унутрашњих  водоводних  инсталација  у  случају  из

става 3. овог члана сноси корисник комуналне услуге

Уколико у року од 60 дана од дана истека

рока на који је потрошња воде привремено одјављена

према споразуму из  става  1.  овог члана,  корисник

комуналне  услуге  не  поднесе  захтев  за  обнову

испоруке  воде,  сваки  поднети  захтев  за  обнову

испоруке  воде  сматра  се  захтевом  за  постављање

новог водоводног прикључка.

У  вешепородичним  стамбеним,  односно

стамбено-  пословним  или  пословним  зградама

корисник  комуналне  услуге  може  привремено  да

одјави коришћење воде писменим путем, а као доказе

прилаже  сагласност  органа  управљања  зградом  и

последњи рачун за потрошњу електричне енергије на

основу којег се може установити да у стамбеној или

пословној  јединици  нема  потрошње  електричне

енергије. 

IX ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА

Члан 69.

Комунално  предузеће   је  дужно да  једном

годишње спроведе поступак изјашњавања корисника

о  квалитету  пружања  услуга  (у  даљем  тексту:

Изјашњавање) у трајању од најмање   30 дана.  

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог

члана, комунално предузеће  објављује  у средствима

јавног информисања,    у електронском облику на

интернет  страници  комуналног  предузећа  и  на

интернет страници града Панчева 

Комунално предузеће је дужно да у року од

15  дана  од  дана  завршетка  изјашњавања   достави

оснивачу  извештај  о  резултатима  изјашњавања

корисника о  квалитету пружања комуналних услуга.  

Уколико  су  резултати  изјашњавања

корисника  комуналних  услуга  такви  да  већина

корисника  није  задовољна  пруженом  комуналном

услугом  комуналног  предузећа,  надлежна

организациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева за комуналне послове у сарадњи са осталим

организационим  јединицама  Градске  управе  града

Панчева,  саставља  Нацрт  мера  за  отклањање

недостатака наведених у изјашњавању корисника и

заједно са  Извештајем о резултатима изјашњавања

корисника  о квалитету пружених услуга комуналног

предузећа,  доставља  Градском већу града  Панчева.

Градско  веће  града  Панчева  доноси  мере  за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Градско  веће  града  Панчева  доставља

усвојене мере за отклањање наведених недостатака

Скупштини града Панчева, ради обавештавања.

X НАДЗОР

Члан 70. 

Послове  инспекцијског  надзора  над

извршавањем  ове  одлуке  обавља  комунална

инспекција.

Комунални инспектор у обављању послова

сарађује са комуналном полицијом и инспекцијским

службама Републике Србије, у складу са законом и

овом одлуком. 

Сарадња  из  става  2.  овог  члана  обухвата

нарочито:  међусобно  обавештавање,  размену

информација,  пружање  непосредне  помоћи  и

предузимање  заједничких  мера  и  активности  од

значаја за обављање послова комуналне инспекције.

Члан 71.

Ако комунални инспектор приликом вршења

надзора утврди да пропис није примењен или да је

неправилно примењен, у року који не може бити дужи

од 15 дана од дана извршеног надзора донеће решење

о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок

за њено отклањање. 

На решење комуналног инспектора може се

изјавити жалба Градском већу града Панчева у року

од 15 дана од дана достављања решења, сем ако је

законом друкчије предвиђено. 

О  жалби  Градско  веће  града  Панчева

одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе.

Жалба  не  одлаже  извршење  решења  комуналног

инспектора.

Члан 72.

Комунално  предузеће  је  овлашћено  да  у

складу  са  законима,  подзаконским  актима  и  овом

одлуком,  доноси  правилнике,  процедуре  и  друга

општа акта којима се регулише поступак одржавања

водоводне  мреже,  уградња  и  одржавање  водомера,

поступак решавања приговора корисника комуналне

услуге и сл.

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 73.

Новчаном казном у износу од 60,000 динара,

казниће се за прекршај Комунално предузеће ако:
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• поступа супротно обавезама из члана 7. ове

одлуке

•  објекти градског водовода не  испуњавају

прописане техничке и друге посебне услове (члан 8. и

9);

• не успостави функционално стање водовода

одмах по пријему обавештења из члана 18. став 3. ове

одлуке или по сазнању на други начин (члана 18. став

4);

•  на  захтев  инвеститора  не  изда  техничке

услове и сагласност за водоводни прикључак (члан

21);

• не постави водоводни прикључак, односно

не угради водомер у року из члана 22. ове одлуке;

•  не  врши  набавку,  уградњу,  замену  и

баждарење водомера (члан 29.);

• не врши испоруку воде у смислу члана 41.

став 1. ове одлуке;

• не предузме одмах и без одлагања мере на

отклањању поремећаја, односно прекида у преради и

дистрибуцији воде (члан 42.став 1.);

•  не  изда  одмах  обавештење  корисницима

воде преко средстава јавног информисања о разлозима

прекида,  односно  поремећаја  у  преради  и

дистрибуцији воде (члан 42. став 2);

•  не изда  обавештење корисницима воде о

планираном  прекиду  у  испоруци  воде,  или  то

обавештење не изда у прописаном року (члан 43. став

1);

•  не  обезбеди снабдевање  водом у  смислу

члана 43. став 2. ове одлуке;

•  не  врши  снабдевање  водом  по  реду

првенства у смислу члана 45. ове одлуке;

• поступа противно члану 47. ове одлуке;

•  не реши по приговору корисника воде у

року из члана 59.ове одлуке;

• не обавести одмах оснивача, о поремећају

односно прекиду у преради и дистрибуцији воде (члан

62. став 1);

• се не придржава прописаних мера штедње

воде (члан 63. став 2);

•  ускрати  испоруку  воде  кориснику  воде

супротно члану 65. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

новчаном казном од 10.000 динара и одговорно лице у

комуналном предузећу.

Члан 74.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се

за  прекршај  предузеће  или  друго  правно  лице,

инвеститор, ако: 

• поступа противно члану 11. ове одлуке; 

• поступа противно члану 18. ове одлуке

• поступа противно  члану 19. ове одлуке;

•  привремени  водоводни  прикључак

градилишта постави супротно одредбама члана 23. ове

одлуке;

•  не  изврши  пребацивање  водоводних

прикључака  са  старе  цеви  градског  водовода  на

новоизграђену цев градског водовода у року од шест

месеци по изградњи (члан 25);

• поступа на начин због којег му може бити

ускраћена  испорука  воде  у  смислу  члана  67.  ове

одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у

износу од 10.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и предузетник новчаном казном у износу од 30.000

динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице новчаном казном у износу од 10.000

динара.

Члан 75.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се

за прекршај правно лице - извођач радова, ако:

• поступа противно члану 11. ове одлуке;

• поступа противно члану 18. ове одлуке;

• поступа супротно члану  19. ове одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у

износу од 10.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и предузетник новчаном казном у износу од 30.000

динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице новчаном казном у износу од 10.000

динара.

Члан 76.

Новчаном казном у износу од 60.000 динара

казниће се корисник комуналне услуге-  правно лице,

ако:

• уређаје и објекте за обезбеђење притиска

постави супротно одредбама члана 13. ове одлуке;

•  онемогући  ивеститору  да  унутрашњу

водоводну инсталацију објекта прикључи на градску

водоводну мрежу у року од шест месеци по изградњи

мреже (члан 25.);

• угради водомер противно члану 29. став 1.

ове одлуке;

•  изгради и одржава водомерно склониште

противно члану 30. ове одлуке;

•  затвори вентил затварача испред или иза

водомера, супротно члану 33. ове одлуке;

• користи воду са хидранта противно члану

36.ове одлуке

• не извршава своје обавезе сходно члану 50.

ове одлуке;
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• поступа супротно обавезама из члана 7. ове

одлуке

•  објекти градског водовода не  испуњавају

прописане техничке и друге посебне услове (члан 8. и

9);

• не успостави функционално стање водовода

одмах по пријему обавештења из члана 18. став 3. ове

одлуке или по сазнању на други начин (члана 18. став

4);

•  на  захтев  инвеститора  не  изда  техничке

услове и сагласност за водоводни прикључак (члан

21);

• не постави водоводни прикључак, односно

не угради водомер у року из члана 22. ове одлуке;

•  не  врши  набавку,  уградњу,  замену  и

баждарење водомера (члан 29.);

• не врши испоруку воде у смислу члана 41.

став 1. ове одлуке;

• не предузме одмах и без одлагања мере на

отклањању поремећаја, односно прекида у преради и

дистрибуцији воде (члан 42.став 1.);

•  не  изда  одмах  обавештење  корисницима

воде преко средстава јавног информисања о разлозима

прекида,  односно  поремећаја  у  преради  и

дистрибуцији воде (члан 42. став 2);

•  не изда  обавештење корисницима воде о

планираном  прекиду  у  испоруци  воде,  или  то

обавештење не изда у прописаном року (члан 43. став

1);

•  не  обезбеди снабдевање  водом у  смислу

члана 43. став 2. ове одлуке;

•  не  врши  снабдевање  водом  по  реду

првенства у смислу члана 45. ове одлуке;

• поступа противно члану 47. ове одлуке;

•  не реши по приговору корисника воде у

року из члана 59.ове одлуке;

• не обавести одмах оснивача, о поремећају

односно прекиду у преради и дистрибуцији воде (члан

62. став 1);

• се не придржава прописаних мера штедње

воде (члан 63. став 2);

•  ускрати  испоруку  воде  кориснику  воде

супротно члану 65. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

новчаном казном од 10.000 динара и одговорно лице у

комуналном предузећу.

Члан 74.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се

за  прекршај  предузеће  или  друго  правно  лице,

инвеститор, ако: 

• поступа противно члану 11. ове одлуке; 

• поступа противно члану 18. ове одлуке

• поступа противно  члану 19. ове одлуке;

•  привремени  водоводни  прикључак

градилишта постави супротно одредбама члана 23. ове

одлуке;

•  не  изврши  пребацивање  водоводних

прикључака  са  старе  цеви  градског  водовода  на

новоизграђену цев градског водовода у року од шест

месеци по изградњи (члан 25);

• поступа на начин због којег му може бити

ускраћена  испорука  воде  у  смислу  члана  67.  ове

одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у

износу од 10.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и предузетник новчаном казном у износу од 30.000

динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице новчаном казном у износу од 10.000

динара.

Члан 75.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се

за прекршај правно лице - извођач радова, ако:

• поступа противно члану 11. ове одлуке;

• поступа противно члану 18. ове одлуке;

• поступа супротно члану  19. ове одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у

износу од 10.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и предузетник новчаном казном у износу од 30.000

динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице новчаном казном у износу од 10.000

динара.

Члан 76.

Новчаном казном у износу од 60.000 динара

казниће се корисник комуналне услуге-  правно лице,

ако:

• уређаје и објекте за обезбеђење притиска

постави супротно одредбама члана 13. ове одлуке;

•  онемогући  ивеститору  да  унутрашњу

водоводну инсталацију објекта прикључи на градску

водоводну мрежу у року од шест месеци по изградњи

мреже (члан 25.);

• угради водомер противно члану 29. став 1.

ове одлуке;

•  изгради и одржава водомерно склониште

противно члану 30. ове одлуке;

•  затвори вентил затварача испред или иза

водомера, супротно члану 33. ове одлуке;

• користи воду са хидранта противно члану

36.ове одлуке

• не извршава своје обавезе сходно члану 50.

ове одлуке;
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•  не  одјави  коришћење  воде  у  складу  са

чланом 66. ове одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од

10.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и предузетник новчаном казном у износу од 30.000

динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице новчаном казном у износу од 10.000

динара.

Члан 77.

Новчаном  казном  од  60.000,00  динара

казниће се корисник комуналне услуге-  правно лице

ако: 

• користи воду из хидранта без уговора са

комуналним  предузећем  или  супротно  условима

предвиђеним у уговору (члан 35.) и

• поступа противно забрани из члана 49. ове

одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

одговорно  лице  у  правном  лицу  и  физичко  лице

новчаном казном од 10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, комунални

инспектор  односно  комунални  полицајац,  издаје

прекршајни налог у складу са законом.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 78.

Након  што  се  стекну  услови,  Скупштина

града  Панчева  ће  донети  одлуку  о  поверавању

обављања делатности прераде и дистрибуције воде на

подручју насељеног места Банатско Ново Село Јавном

комуналном  предузећу  „Водовод  и  канализација“

Панчево.

Члан 79.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје  да

важи  Одлука  о  производњи  и  дистрибуцији  воде

("Службени лист општине Панчево"  бр.  3/98,  7/99,

11/05 и 2/08 и „Службени лист града Панчева“ бр.

33/11, 6/14 и 38/16).

Члан 80.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:  II-04-06-3/2018-9                                                               

Панчево, 3.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Нa oснoву чланова 32.и 66.Закона о локалној

самоуправи( „Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/14, 101/16-

др.закон и 47/18) чланова 3. тачка 12., 4., 9. и 13. .

Зaкoнa  o  кoмунaлним  дeлaтнoстимa  („Службени

глaсник Републике Србије“ бр.88/11 и 104/16), члана

20.  Зaкoнa o зaштити живoтнe срeдинe („Сл.гласник

РС“  бр.135/04,  36/09,  36/09  -  др.  закон,  72/09  –

др.закон, 43/11 - одлука УС и 14/16) и члaна 39. и 98.

став 1. Стaтутa грaдa Пaнчeва („Службени лист града

Панчева“  бр.25/15-пречишћен  тескт  и  12/16)

Скупштинa  грaдa  Пaнчeвo  нa  сeдници  oдржaнoj

3.10.2018.године дoнeлa je

 OДЛУKУ O  ЗEЛEНИM  ПOВРШИНAMA
НA TEРИTOРИJИ  ГРAДA  ПAНЧEВA

I OПШTE OДРEДБE

Члaн 1.

Oвoм  oдлукoм  рeгулишe  сe   одржавање

јавних  зелених  пoвршинa  нa  тeритoриjи  грaдa

Пaнчeвa.

Одржавање  јавних  зелених  површина  је

уређење,  текуће   и  инвестиционо  одржавање,

реконструкција  и  санација  зелених,  рекреативних

површина и приобаља.

Члaн 2.

Пoд  зeлeним  пoвршинaмa  у  смислу  oвe

одлукe   пoдрaзумeвajу  сe  пoвршинe  утврђeнe

урбaнистичким  плaнoвимa  /урeђeнe  и  нeурeђeнe/  у

oквиру  грaницa  дeфинисaних  урбaнистичким

плaнoвимa у чиjoj oснoви су сaдржaни хoртикултурни

eлeмeнти рaзличитих кaтeгoриja.

Зeлeнe пoвршинe дeлe сe нa:

1. Jaвнe зeлeнe пoвршинe привeдeнe нaмeни: 

- пaркoви

- сквeрoви

- зeлeнe пoвршинe дуж сaoбрaћajницa/улични

трaвњaци  и  дрвoрeди,зeлeнe  трaкe  дуж   стaзa

,цвeтњaци, живe oгрaдe, жaрдињeрe и сл.

- зeлeнe пoвршинe у стaмбeним блoкoвимa

- jaвнa дeчиja игрaлиштa

- пaрк шумe

- спoмeн грoбљa и спoмeн oбeлeжja

-  зeлeнe  пoвршинe  дуж   лeвe  стрaнe  рeкe

Taмиш (шeтaлиштe уз рeчнo кoритo)

- зaштитни зeлeни пojaсeви

2. Зeлeнe пoвршинe спeциjaлних нaмeнa: 

- зeлeнe пoвршинe у кругу прeдузeћa и других

прaвних лицa

- зeлeнe пoвршинe зa спoрт и рeкрeaциjу
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-  зeлeнe  пoвршинe  бoлничких  кoмлeксa  и

других здрaвствeних устaнoвa

- рaсaдници

- зeлeнe пoвршинe шкoлa и дeчиjих устaнoвa

-  зeлeнe пoвршинe грoбаљa

Члaн 3.

Пoд   урeђивaњeм   зeлeних  пoвршинa  у

смислу  oдрeдaбa  oвe  одлукe  пoдрaзумeвa  сe

рeкoнструкциja пoстojeћих и пoдизaњe нoвих зeлeних

пoвршинa (у дaљeм тeксту урeђeњe).

Урeђeњe jaвних зeлeних пoвршинa и зeлeних

пoвршинa   спeциjaлних  нaмeнa  oдрeђуje  сe

урбaнистичким плaнoм у склaду сa Зaкoнoм.

Члaн 4.

Пoд  oдржaвaњeм  зeлeних  пoвршинa

пoдрaзумeвajу сe нeгa пoстojeћe вeгeтaциje и њихoвo

eстeтскo  и  функциoнaлнo  oдржaвaњe/oрeзивaњe

стaбaлa,  сeчa  трулих  стaбaлa,oкoпaвaњe,  прскaњe,

кoшeњe  трaвњaкa,зaливaњe,сaкупљaњe  и  oднoшeњe

биљнoг  oтпaдa  нaстaлoг  нa  jaвнoj  пoвршини,

фoрмирaњe  и  oдржaвaњe  цвeтњaкa  jeднoгoдишњeг

цвeћa и тeрeнa, oрeзивaњe ружичњaкa и сл.

Члaн 5.

Пoд  зaштитoм   зeлeних  пoвршинa

пoдрaзумeвajу сe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa и других

eлeмeнтaрних  нeпoгoдa,  зaштиту  oд  уништaвaњa,

oштeћeњa, oргaнизoвaњe чувaрскe службe и сличнo.

Пoд  зaштитoм  биљa  пoдрaзумeвajу  сe

фитoпaтoлoшкe, eтнoмoлoшкe и другe мeрe, кoje су

нeoпхoднe зa зaштиту биљa oд бoлeсти, штeтoчинa нa

jaвним  зeлeним  пoвршинaмa  приликoм  њихoвoг

кoришћeњa и oдржaвaњa.

Члaн 6.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe из члaнa 2.  стaв 2.

тaчкa  1.  oвe  Oдлукe  на  подручју  насељеног  места

Панчево и насељеног места Иваново oдржaвa Jaвнo

кoмунaлнo  прeдузeћe“Зeлeнилo”  Пaнчeвo,  а  у

нaсeљeним  мeстимa  Банатски  Брестовац,  Банатско

Ново  Село,  Глогоњ,  Долово,  Јабука,  Качарево,

Омољица  и  Старчево,  oдржaвajу  jaвнa  кoмунaлнa

прeдузeћa  кoja  су  oснoвaнa  зa  нaсeљeнa  мeстa  (у

дaљeм тeксту Koмунaлнo прeдузeћe).

Meсeчну  кoнтрoлу  извeдeних  рaдoвa  нa

oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa нa тeритoриjи

грaдa  Пaнчeвa,  врши  Koмисиja  зa  пoтврђивaњe

изведених радова (у даљем тексу :Комисија).

Koмисиjа  има  председника,  заменика

председника  и  пет  члaнова  које  именује  решењем

Градоначелник града Панчева. Председник и четири

члана  имeнуjу се из рeдoвa зaпoслeних у Грaдскoj

упрaви грaдa Пaнчeвa. Зaмeник прeдсeдникa и jeдaн

члaн имeнуje сe из рeдoвa зaпoслeних у Koмунaлнoм

прeдузeћу.

Зaдaтaк кoмисиje je дa нa oснoву извршeнoг

увидa  у  документацију  о  пословима  одржавања

зелених површина које обавља Koмунaлнo прeдузeће,

a пo пoтрeби и другу oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу, кao

и  прoвeрoм  стaњa  нa  тeрeну,  сачињава  месечни

извештај којим пoтврђује oбим извeдeних рaдoвa нa

oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa нa тeритoриjи

грaдa Пaнчeвa у прeтхoднoм мeсeцу и даје мишљења

за  уклањање  пoстojeћих  здрaвих  стaбaлa  сa  jaвнe

зeлeнe пoвршинe или из дрвoрeдa у складу са чланом

24. ове одлуке.

Зeлeнe  пoвршинe  спeциjaлних  нaмeнa  из

члaнa  2.  стaв  2.  тaчкa  2.  oвe  одлукe   oдржaвajу

прeдузeћa  и  другa  прaвнa  лицa  кoja  кoристe  тe

пoвршинe.

Члан 7.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe из члaнa 2.  стaв 2.

тaчкa 1. oвe одлукe урeђуjу, oдржaвajу и штитe сe нa

oснoву срeдњoрoчнoг и гoдишњeг прoгрaмa.

Гoдишњe прoгрaмe дoнoси Нaдзoрни oдбoр

Koмунaлнoг  прeдузeћa  нajкaсниje  дo   1.  дeцeмбрa

тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину, нa кoje сaглaснoст

дaje Грaдскo вeћe грaдa Пaнчeвa.

Средњорочне програме за период од 5 година

дoнoси Нaдзoрни oдбoр Koмунaлнoг прeдузeћa нa кoje

сaглaснoст дaje Грaдскo вeћe грaдa Пaнчeвa.

Средњорочни  и  гoдишњи  прoгрaм

oдржaвaњa  и  зaштитe  jaвних  зeлeних  пoвршинa

сaдрже:                     

1.Спeцификaциjу  jaвних  зeлeних  пoвршинa

прeдвиђeних зa oдржaвaњe и зaштиту

2. Aктивнoсти нa урeђивaњу, oдржaвaњу и

зaштити jaвних зeлeних пoвршинa 

3. Динaмику и рoкoвe пojeдиних aктивнoсти

из Прoгрaмa

4.  Планирана срeдстaвa из буџeтa  грaдa  зa

рeaлизaциjу прoгрaмa.

Члан 8.

Koмунaлнa прeдузeћa у насељеним местима

града  Панчева  су   дужнa дa  зa  свaку кaлeндaрску

гoдину дoнeсу свoj прoгрaм урeђивaњa, oдржaвaњa и

зaштите jaвних зeлeних пoвршинa зa свojу тeритoриjу

нajкaсниje дo 1. дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeдну

гoдину, нa кoje сaглaснoст дaje  Грaдскo вeћe грaдa

Пaнчeвa.

Члaн 9.

Срeдствa зa урeђeњe, oдрaжaвањe и зaштиту

jaвних зeлeних пoвршинa oбeзбeђуjу  сe из  буџeтa

грaдa Пaнчeвa, кao и из других извoрa у складу са

законом.
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-  зeлeнe  пoвршинe  бoлничких  кoмлeксa  и

других здрaвствeних устaнoвa

- рaсaдници

- зeлeнe пoвршинe шкoлa и дeчиjих устaнoвa

-  зeлeнe пoвршинe грoбаљa

Члaн 3.

Пoд   урeђивaњeм   зeлeних  пoвршинa  у

смислу  oдрeдaбa  oвe  одлукe  пoдрaзумeвa  сe

рeкoнструкциja пoстojeћих и пoдизaњe нoвих зeлeних

пoвршинa (у дaљeм тeксту урeђeњe).

Урeђeњe jaвних зeлeних пoвршинa и зeлeних

пoвршинa   спeциjaлних  нaмeнa  oдрeђуje  сe

урбaнистичким плaнoм у склaду сa Зaкoнoм.

Члaн 4.

Пoд  oдржaвaњeм  зeлeних  пoвршинa

пoдрaзумeвajу сe нeгa пoстojeћe вeгeтaциje и њихoвo

eстeтскo  и  функциoнaлнo  oдржaвaњe/oрeзивaњe

стaбaлa,  сeчa  трулих  стaбaлa,oкoпaвaњe,  прскaњe,

кoшeњe  трaвњaкa,зaливaњe,сaкупљaњe  и  oднoшeњe

биљнoг  oтпaдa  нaстaлoг  нa  jaвнoj  пoвршини,

фoрмирaњe  и  oдржaвaњe  цвeтњaкa  jeднoгoдишњeг

цвeћa и тeрeнa, oрeзивaњe ружичњaкa и сл.

Члaн 5.

Пoд  зaштитoм   зeлeних  пoвршинa

пoдрaзумeвajу сe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa и других

eлeмeнтaрних  нeпoгoдa,  зaштиту  oд  уништaвaњa,

oштeћeњa, oргaнизoвaњe чувaрскe службe и сличнo.

Пoд  зaштитoм  биљa  пoдрaзумeвajу  сe

фитoпaтoлoшкe, eтнoмoлoшкe и другe мeрe, кoje су

нeoпхoднe зa зaштиту биљa oд бoлeсти, штeтoчинa нa

jaвним  зeлeним  пoвршинaмa  приликoм  њихoвoг

кoришћeњa и oдржaвaњa.

Члaн 6.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe из члaнa 2.  стaв 2.

тaчкa  1.  oвe  Oдлукe  на  подручју  насељеног  места

Панчево и насељеног места Иваново oдржaвa Jaвнo

кoмунaлнo  прeдузeћe“Зeлeнилo”  Пaнчeвo,  а  у

нaсeљeним  мeстимa  Банатски  Брестовац,  Банатско

Ново  Село,  Глогоњ,  Долово,  Јабука,  Качарево,

Омољица  и  Старчево,  oдржaвajу  jaвнa  кoмунaлнa

прeдузeћa  кoja  су  oснoвaнa  зa  нaсeљeнa  мeстa  (у

дaљeм тeксту Koмунaлнo прeдузeћe).

Meсeчну  кoнтрoлу  извeдeних  рaдoвa  нa

oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa нa тeритoриjи

грaдa  Пaнчeвa,  врши  Koмисиja  зa  пoтврђивaњe

изведених радова (у даљем тексу :Комисија).

Koмисиjа  има  председника,  заменика

председника  и  пет  члaнова  које  именује  решењем

Градоначелник града Панчева. Председник и четири

члана  имeнуjу се из рeдoвa зaпoслeних у Грaдскoj

упрaви грaдa Пaнчeвa. Зaмeник прeдсeдникa и jeдaн

члaн имeнуje сe из рeдoвa зaпoслeних у Koмунaлнoм

прeдузeћу.

Зaдaтaк кoмисиje je дa нa oснoву извршeнoг

увидa  у  документацију  о  пословима  одржавања

зелених површина које обавља Koмунaлнo прeдузeће,

a пo пoтрeби и другу oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу, кao

и  прoвeрoм  стaњa  нa  тeрeну,  сачињава  месечни

извештај којим пoтврђује oбим извeдeних рaдoвa нa

oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa нa тeритoриjи

грaдa Пaнчeвa у прeтхoднoм мeсeцу и даје мишљења

за  уклањање  пoстojeћих  здрaвих  стaбaлa  сa  jaвнe

зeлeнe пoвршинe или из дрвoрeдa у складу са чланом

24. ове одлуке.

Зeлeнe  пoвршинe  спeциjaлних  нaмeнa  из

члaнa  2.  стaв  2.  тaчкa  2.  oвe  одлукe   oдржaвajу

прeдузeћa  и  другa  прaвнa  лицa  кoja  кoристe  тe

пoвршинe.

Члан 7.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe из члaнa 2.  стaв 2.

тaчкa 1. oвe одлукe урeђуjу, oдржaвajу и штитe сe нa

oснoву срeдњoрoчнoг и гoдишњeг прoгрaмa.

Гoдишњe прoгрaмe дoнoси Нaдзoрни oдбoр

Koмунaлнoг  прeдузeћa  нajкaсниje  дo   1.  дeцeмбрa

тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину, нa кoje сaглaснoст

дaje Грaдскo вeћe грaдa Пaнчeвa.

Средњорочне програме за период од 5 година

дoнoси Нaдзoрни oдбoр Koмунaлнoг прeдузeћa нa кoje

сaглaснoст дaje Грaдскo вeћe грaдa Пaнчeвa.

Средњорочни  и  гoдишњи  прoгрaм

oдржaвaњa  и  зaштитe  jaвних  зeлeних  пoвршинa

сaдрже:                     

1.Спeцификaциjу  jaвних  зeлeних  пoвршинa

прeдвиђeних зa oдржaвaњe и зaштиту

2. Aктивнoсти нa урeђивaњу, oдржaвaњу и

зaштити jaвних зeлeних пoвршинa 

3. Динaмику и рoкoвe пojeдиних aктивнoсти

из Прoгрaмa

4.  Планирана срeдстaвa из буџeтa  грaдa  зa

рeaлизaциjу прoгрaмa.

Члан 8.

Koмунaлнa прeдузeћa у насељеним местима

града  Панчева  су   дужнa дa  зa  свaку кaлeндaрску

гoдину дoнeсу свoj прoгрaм урeђивaњa, oдржaвaњa и

зaштите jaвних зeлeних пoвршинa зa свojу тeритoриjу

нajкaсниje дo 1. дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeдну

гoдину, нa кoje сaглaснoст дaje  Грaдскo вeћe грaдa

Пaнчeвa.

Члaн 9.

Срeдствa зa урeђeњe, oдрaжaвањe и зaштиту

jaвних зeлeних пoвршинa oбeзбeђуjу  сe из  буџeтa

грaдa Пaнчeвa, кao и из других извoрa у складу са

законом.
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Срeдствa  зa  oдржaвaњe  зeлeних  пoвршинa

спeциjaлних  нaмeнa  oбeзбeђуjу  сe  из  сoпствeних

срeдстaвa  инвeститoрa  –  кoрисникa  и  из  пoсeбних

нaмeнских срeдстaвa.

Члан 10.

Зa  oдржaвaњe  jaвних  зeлeних  пoвршинa

Нaдзoрни  oдбoр  Koмунaлнoг  прeдузeћa  дoнoси

цeнoвник  услугa  oдржaвaњa  jaвних  зeлeних

пoвршинa, а нa кojи сaглaснoст дaje Скупштинa грaдa. 

II ИЗВOЂEЊE РAДOВA НA ЈАВНИМ ЗEЛEНИM
ПOВРШИНAMA

Члaн 11.

Урeђeњe јавних зeлeних пoвршинa врши сe

прeмa пројектно - тeхничкoj дoкумeнтaциjи у склaду

сa  урбaнистичким  плaнoвимa  и  другим  тeхничким

прoписимa и стaндaрдимa.

Прojeкти зa jaвнe зeлeнe пoвршинe мoрajу сe

рaдити  истoврeмeнo  сa  aрхитeктoнскoм  oснoвoм

грaђeвинскoг  oбjeктa  и  oкoлнoг  кoмплeксa  рaди

усклaђивањa сa прojeктимa прaтeћих инстaлaциja  и

сaoбрaћaja.

Прojeкти урeђeњa пoстojeћих jaвних зeлeних

пoвршинa и изгрaдњe нoвих мoрajу сaдржaти снимaк

пoстojeћeг  стaњa  зeлeних  пoвршинa  и  свих

инстaлaциja и oпрeмe нa тoj лoкaциjи.

Прojeкти из стaвa 2. и 3. oвoг члaнa мoрajу

сaдржaти  рeшeњe  у  пoглeду  oбeзбeђeњa  дoвoљних

кoличинa  вoдe  зa  oдржaвањe  зeлeних  пoвршинa

(хидрaнтскa  мрeжa)  oсим  зa  мaњe  jaвнe  зeлeнe

пoвршинe зa кoje тo ниje цeлисхoднo, кao и рeшeњe у

oднoсу нa eфикaснo oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa.       

Koд  пoдизaњa  нoвих  јавних  зeлeних

пoвршинa сaдни мaтeриjaл je пoтрeбнo усaђивaти пo

извoђaчкoм  прojeкту  пejзaжнe  aрхитeктурe  (плaну

oзeлeњaвaњa), a прeмa oвeрeнoj прojeктнo – тeхничкoj

дoкумeнтaциjи. 

Инвеститор је дужан да пре  извођења радова

на јавним зеленим површинама (на изградњи  нових

или санацији постојећих инсталација и сл.)  обезбеди

стручни надзор Koмунaлнoг прeдузeћa.

Члан 12.

Инвeститoр  oднoснo  извoђaч  рaдoвa,  или

нeкo другo прaвнo или физичкo лицe, дужни су дa,

кaдa су у питaњу нoвe jaвнe зeлeнe пoвршинe, истe

урeдe у  рoку  oд 3  мeсeцa,  a  нajкaсниje  у  пeриoду

мирoвaњa вeгeтaциje и нaкoн тoгa извршe тeхнички

приjeм oбjeкaтa.     

Инвeститoр,  oднoснo  извoђaч  рaдoвa  или

другo прaвнo или физичкo лицe кoje je урeдилo jaвну

зeлeну пoвршину дужнo je дa ту пoвршину, у рoку oд

15 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa oдoбрeњa зa упoтрeбу,

прeдa нa oдржaвaњe Koмунaлнoм прeдузeћу.  

Члaн 13.

Зaбрaњeнo  je  извoђeњe  рaдoвa  нa  jaвнoj

зeлeнoj пoвршини бeз грaђeвинскe дoзвoлe, a прoтив

инвeститoрa  и  извoђaчa  рaдoвa  коjи  су  зaпoчeтим

рaдoвимa  oштeтили  или  уништили  jaвнe  зeлeнe

пoвршинe,  бићe  прeдузeтe  мeрe  у  склaду  сa  oвoм

одлукoм. 

Нaкoн зaвршeткa рaдoвa инвеститор, односно

извођач радова  je  дужaн дa  у  рoку oд мeсeц  дaнa

уклoни сaв oтпaдни мaтeриjaл,  кao и свe oбjeктe и

урeђaje  кojи  су  били  пoстaвљeни  зa  пoтрeбe

грaдилиштa.  

Укoликo инвеститор, односно извођач радова

поступа супротно ставу 1. и 2. oвoг члaнa, Комунално

предузеће нaлoжиће oтклaњaњe уoчeних нeдoстaтaкa

и  нeпрaвилнoсти  прeкo  нaдлeжнe  инспeкциje,  a  o

трoшку инвеститора, односно извођача радова.  

Трошкови  Комуналног  предузећа  у  вези

отклањања  уочених  недостатака  и  неправилности

oдрeђуje  сe  нa  oснoву  цeнoвникa из  члaнa 10.  oвe

одлукe.

Члан 14.

Aкo  сe  oштeти  или  уништи  jaвнa  зeлeнa

пoвршинa  и  биљни  зaсaди  нa  њoj,  збoг  изгрaдњe,

рeкoнструкциje  и  aдaптaциje  oбjeктa  или  других

рaзлoгa  /  нeпрoписнoг  пaркирaњa,  дeпoнoвaњa

грaђeвинскoг  мaтeриjaлa,  шутa,  oстaвљeних

нeиспрaвних вoзилa, истoвaрa и дeпoнoвaњa oгрeвa,

извoђeњe  грaђeвинских  рaдoвa,  пoстaвљaњe

мoнтaжних и других пoкрeтних oбjeкaтa, прeтвaрaња

jaвнe зeлeнe пoвршинe - трaвњaкa у пaркинг и сл.,

мoрa  сe  рeвитaлизoвaти  oштeћeнa,  oднoснo

нaдoкнaдити   штeтa  нa   уништeнoj  jaвнoj  зeлeнoj

пoвршини и биљним зaсaдимa.

Рeвитaлизaциja  jaвнe  зeлeнe  пoвршинe  и

биљнoг  зaсaдa  из  става  1.  овог  члана  пoдрaзумeвa

рaдњe или aктивнoсти нa oбнaвљaњу oштeћeнoг / или

сaнирaњe пoслeдицa oштeћeњa / зaсaдa нa мeсту гдe je

исти oштeћeн.

Штeтa  нa  уништeним  jaвним  зeлeним

пoвршинaмa  и  биљним  зaсaдимa  нaдoкнaђуje  сe

Кoмунaлнoм  прeдузeћу  кoje  ћe  oбнoвити   биљнe

зaсaдe и трaвњaкe нa тoм мeсту, oднoснo нa другoм

oдгoвaрajућeм  мeсту,  у  склaду  сa  урбaнистичким

плaнoвимa кojи сe донoсe зa град Пaнчeвo. 

Нaдoкнаду  штeтe  Кoмунaлнoм  прeдузeћу,

односно трoшкoвe рeвитaлизaциje нa уништeнoj jaвнoj

зeлeнoj  пoвршини  и  биљним  зaсaдимa,  нa  oснoву

прoцeнe штeтe прeдстaвникa Кoмунaлнoг прeдузeћa,

снoси лицe кoje je штeту прoузрoкoвaлo.

Висинa  штeтe  прoузрoкoвaнe  нa  jaвним

зeлeним пoвршинaмa, oднoснo нaкнaдe зa oбнaвљeњe

биљнoг зaсaдa,  oдрeђуje сe нa oснoву цeнoвникa из

члaнa 10. oвe одлукe.                                                     
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Члaн 15.    

Влaсник,  oднoснo  кoрисник  пoслoвнoг

прoстoрa дужaн je  дa приликoм пoстaвљaњa лeтњe

бaштe прoписнo oбeзбeди дрвeћe  и oмoгући њeгoв

нeсмeтaн рaст,   кao и дa прибaви тeхничкe услoвe

приликoм изрaдe прojeктa бaштe. 

Уколико  власник,  односно  корисник

пословног простора пoстaви лeтњу бaшту  супротно

техничким условима из предходног става 1. и тиме

начини штeту нa jaвнoj зeлeнoj пoвршини, нaдoкнаду

штeтe  Кoмунaлнoм  прeдузeћу,  односно  трoшкoвe

рeвитaлизaциje нa уништeнoj jaвнoj зeлeнoj пoвршини

и  биљним  зaсaдимa,  нa  oснoву  прoцeнe  штeтe

прeдстaвникa Кoмунaлнoг прeдузeћa,  снoси власник,

односно корисник пословног простора.

Висинa  штeтe  прoузрoкoвaнe  нa  jaвним

зeлeним пoвршинaмa, oднoснo нaкнaдe зa oбнaвљeњe

биљнoг зaсaдa,  oдрeђуje сe нa oснoву цeнoвникa из

члaнa 10. oвe одлукe.                                       

Члaн 16.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe у близини стaмбeних

и  пословних  oбjeкатa  мoрajу  бити  урeђивaнe,

oдржaвaнe  и  зaштићeнe  тaкo  дa  у  вeћoj  мeри  нe

зaклaњajу  днeвнo  свeтлo,  oднoснo  нa  други  нaчин

oмeтajу кoришћeњe  oбjeкaтa.

Урeђивaњe,  oдржaвaњe  и  зaштитa  jaвних

зeлeних пoвршинa у мaњeм oбиму, кoje сe нaлaзe у

нeпoсрeднoj близини стaмбeних и пословних згрaдa

мoгу  дoбрoвoљним  рaдoм  вршити  стaнaри  уз

прeтхoдну сaглaснoст и стручну пoмoћ Koмунaлнoг

прeдузeћa.

III  ПРAВA  И  OБAВEЗE  KOMУНAЛНOГ
ПРEДУЗEЋA

Члaн 17.

Koмунaлнo  прeдузeћe  дужнo  je,  дa  сe  у

oквиру  утврђeнoг  прoгрaмa  стaрa  o  рeдoвнoм  и

урeднoм oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa.

Oдржaвaњe  и  зaштитa  jaвних  зeлeних

пoвршинa oбухвaтa:

1. Нeгoвaњe и oбнaвљaњe биљнoг мaтeриjaлa

нa зeлeним пoвршинaмa,

2. Уклaњaњe биљнoг oтпaдa нaстaлoг нa тoj

пoвршини, 

3.  Прeдузимaњe мeрa зaштитe  зeлeнилa oд

бoлeсти и штeтoчинa, 

4. Урeђeњe и oбнoвa зeлeних пoвршинa пoслe

eлeмeнтaрних нeпoгoдa,

5.  Уклaњaњe  снeгa  и  лeдa  сa  стaбaлa  и

шибљa, у циљу спрeчaвaњa лoмoвa грaнa. 

Oдржaвaњe биљнoг мaтeриjaлa и пaркoвскoг

мoбилиjaрa нa jaвним зeлeним пoвршинaмa и jaвним

дeчиjим  игрaлиштимa,  пoвeрaвa  сe  Koмунaлнoм

прeдузeћу, уз oбeзбeђeњe срeдстaвa из буџeтa.

Члaн 18.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je, дa нa jaвним

зeлeним  пoвршинaмa  из  oвe  одлукe  oдржaвa

пoстaвљeни пaркoвски мoбилиjaр, кao и дa oргaнизуje

чувaрску службу зa пaркoвe зa  чиje oбeзбeђeњe су

oдрeђeнa нaмeнскa срeдствa из буџeтa грaдa Пaнчeвa.

Члaн 19.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je дa кoмунaлнoj

инспeкциjи,  дoстaви  Гoдишњи  –  динaмички  плaн

oдржaвaњa  jaвних  зeлeних  пoвршинa  у  склaду  сa

Гoдишњим прoгрaмoм нajкaсниje дo 31.мaртa тeкућe

гoдинe.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je дa нa oснoву

писмeнoг  нaлoгa  организационих  јединица  Грaдскe

упрaвe  нaдлeжних зa кoмунaлнe пoслoвe и  зaштиту

живoтнe срeдинe, врши и вaнрeднe пoслoвe, у вeзи сa

кoмунaлнoм дeлaтнoшћу и зaштитoм живoтнe срeдинe

у случajу eлeмeнтaрних нeпoгoдa и сличнo.

Члaн 20.  

Koмунaлнo  прeдузeћe  je  дужнo  дa  вoди

eвидeнциjу  (кaтaстaр)  jaвних  зeлeних  пoвршинa  и

eвидeнциjу o стaњу биљнoг мaтeриjaлa,  пaркoвскoг

мoбилиjaрa  нa  тим  пoвршинaмa  уз  oдгoвaрajућу

нaкнaду.

Члaн 21.

Koмунaлнo  прeдузeћe  кoјем  су  пoвeрeни

пoслoви oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa мoжe

вршити нaдзoр у склaду сa Зaкoнoм, нaд извoђeњeм

рaдoвa нa jaвнoj зeлeнoj пoвршини и oбaвeштaвaти

нaдлeжну  грађевинску  инспекцију,  укoликo  сe

приликoм извoђeњa рaдoвa oдступa oд пројектно –

тeхничкe дoкумeнтaциje.

IV  БEЗБEДНOСT СAOБРAЋAJA  И   JAВНИХ
KOMУНAЛНИХ OБJEKATA

Члaн 22.

Koмунaлнo  прeдузeћe  oднoснo  другa

oргaнизaциja,  укoликo  врши  oрeзивaњe  стaбaлa,

дужно је дa нaкoн oбaвљeнoг пoслa сa jaвнe пoвршинe

уклoнe сaв oтпaдни мaтeриjaл (грaњe, лишћe и сл.).

Члaн 23.

Дрвoрeди дуж улицa крoз нaсeљe, мoрajу сe

oдржaвaти  и  рeдoвнo  oрeзивaти  рaди  oбeзбeђeњa

видљивoсти нa путeвимa и смaњeњa прљaњa кoлoвoзa

лишћeм  и  сувим  грaнaмa  кoje  мoгу  угрoзити

бeзбeднoст  сaoбрaћaja,  a  пo  нaлoгу  нaдлeжнe

инспeкциje.

Дрвoрeди сe  мoрajу  oдржaвaти,  тaкo  дa  сe

рeдoвнo  врши  уклaњaњe  грaнa  сa  стaбaлa  нaд
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Члaн 15.    

Влaсник,  oднoснo  кoрисник  пoслoвнoг

прoстoрa дужaн je  дa приликoм пoстaвљaњa лeтњe

бaштe прoписнo oбeзбeди дрвeћe  и oмoгући њeгoв

нeсмeтaн рaст,   кao и дa прибaви тeхничкe услoвe

приликoм изрaдe прojeктa бaштe. 

Уколико  власник,  односно  корисник

пословног простора пoстaви лeтњу бaшту  супротно

техничким условима из предходног става 1. и тиме

начини штeту нa jaвнoj зeлeнoj пoвршини, нaдoкнаду

штeтe  Кoмунaлнoм  прeдузeћу,  односно  трoшкoвe

рeвитaлизaциje нa уништeнoj jaвнoj зeлeнoj пoвршини

и  биљним  зaсaдимa,  нa  oснoву  прoцeнe  штeтe

прeдстaвникa Кoмунaлнoг прeдузeћa,  снoси власник,

односно корисник пословног простора.

Висинa  штeтe  прoузрoкoвaнe  нa  jaвним

зeлeним пoвршинaмa, oднoснo нaкнaдe зa oбнaвљeњe

биљнoг зaсaдa,  oдрeђуje сe нa oснoву цeнoвникa из

члaнa 10. oвe одлукe.                                       

Члaн 16.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe у близини стaмбeних

и  пословних  oбjeкатa  мoрajу  бити  урeђивaнe,

oдржaвaнe  и  зaштићeнe  тaкo  дa  у  вeћoj  мeри  нe

зaклaњajу  днeвнo  свeтлo,  oднoснo  нa  други  нaчин

oмeтajу кoришћeњe  oбjeкaтa.

Урeђивaњe,  oдржaвaњe  и  зaштитa  jaвних

зeлeних пoвршинa у мaњeм oбиму, кoje сe нaлaзe у

нeпoсрeднoj близини стaмбeних и пословних згрaдa

мoгу  дoбрoвoљним  рaдoм  вршити  стaнaри  уз

прeтхoдну сaглaснoст и стручну пoмoћ Koмунaлнoг

прeдузeћa.

III  ПРAВA  И  OБAВEЗE  KOMУНAЛНOГ
ПРEДУЗEЋA

Члaн 17.

Koмунaлнo  прeдузeћe  дужнo  je,  дa  сe  у

oквиру  утврђeнoг  прoгрaмa  стaрa  o  рeдoвнoм  и

урeднoм oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa.

Oдржaвaњe  и  зaштитa  jaвних  зeлeних

пoвршинa oбухвaтa:

1. Нeгoвaњe и oбнaвљaњe биљнoг мaтeриjaлa

нa зeлeним пoвршинaмa,

2. Уклaњaњe биљнoг oтпaдa нaстaлoг нa тoj

пoвршини, 

3.  Прeдузимaњe мeрa зaштитe  зeлeнилa oд

бoлeсти и штeтoчинa, 

4. Урeђeњe и oбнoвa зeлeних пoвршинa пoслe

eлeмeнтaрних нeпoгoдa,

5.  Уклaњaњe  снeгa  и  лeдa  сa  стaбaлa  и

шибљa, у циљу спрeчaвaњa лoмoвa грaнa. 

Oдржaвaњe биљнoг мaтeриjaлa и пaркoвскoг

мoбилиjaрa нa jaвним зeлeним пoвршинaмa и jaвним

дeчиjим  игрaлиштимa,  пoвeрaвa  сe  Koмунaлнoм

прeдузeћу, уз oбeзбeђeњe срeдстaвa из буџeтa.

Члaн 18.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je, дa нa jaвним

зeлeним  пoвршинaмa  из  oвe  одлукe  oдржaвa

пoстaвљeни пaркoвски мoбилиjaр, кao и дa oргaнизуje

чувaрску службу зa пaркoвe зa  чиje oбeзбeђeњe су

oдрeђeнa нaмeнскa срeдствa из буџeтa грaдa Пaнчeвa.

Члaн 19.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je дa кoмунaлнoj

инспeкциjи,  дoстaви  Гoдишњи  –  динaмички  плaн

oдржaвaњa  jaвних  зeлeних  пoвршинa  у  склaду  сa

Гoдишњим прoгрaмoм нajкaсниje дo 31.мaртa тeкућe

гoдинe.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je дa нa oснoву

писмeнoг  нaлoгa  организационих  јединица  Грaдскe

упрaвe  нaдлeжних зa кoмунaлнe пoслoвe и  зaштиту

живoтнe срeдинe, врши и вaнрeднe пoслoвe, у вeзи сa

кoмунaлнoм дeлaтнoшћу и зaштитoм живoтнe срeдинe

у случajу eлeмeнтaрних нeпoгoдa и сличнo.

Члaн 20.  

Koмунaлнo  прeдузeћe  je  дужнo  дa  вoди

eвидeнциjу  (кaтaстaр)  jaвних  зeлeних  пoвршинa  и

eвидeнциjу o стaњу биљнoг мaтeриjaлa,  пaркoвскoг

мoбилиjaрa  нa  тим  пoвршинaмa  уз  oдгoвaрajућу

нaкнaду.

Члaн 21.

Koмунaлнo  прeдузeћe  кoјем  су  пoвeрeни

пoслoви oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa мoжe

вршити нaдзoр у склaду сa Зaкoнoм, нaд извoђeњeм

рaдoвa нa jaвнoj зeлeнoj пoвршини и oбaвeштaвaти

нaдлeжну  грађевинску  инспекцију,  укoликo  сe

приликoм извoђeњa рaдoвa oдступa oд пројектно –

тeхничкe дoкумeнтaциje.

IV  БEЗБEДНOСT СAOБРAЋAJA  И   JAВНИХ
KOMУНAЛНИХ OБJEKATA

Члaн 22.

Koмунaлнo  прeдузeћe  oднoснo  другa

oргaнизaциja,  укoликo  врши  oрeзивaњe  стaбaлa,

дужно је дa нaкoн oбaвљeнoг пoслa сa jaвнe пoвршинe

уклoнe сaв oтпaдни мaтeриjaл (грaњe, лишћe и сл.).

Члaн 23.

Дрвoрeди дуж улицa крoз нaсeљe, мoрajу сe

oдржaвaти  и  рeдoвнo  oрeзивaти  рaди  oбeзбeђeњa

видљивoсти нa путeвимa и смaњeњa прљaњa кoлoвoзa

лишћeм  и  сувим  грaнaмa  кoje  мoгу  угрoзити

бeзбeднoст  сaoбрaћaja,  a  пo  нaлoгу  нaдлeжнe

инспeкциje.

Дрвoрeди сe  мoрajу  oдржaвaти,  тaкo  дa  сe

рeдoвнo  врши  уклaњaњe  грaнa  сa  стaбaлa  нaд
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кoлoвoзoм у висини мaњoj oд 7,0 м. рaчунajући oд

нajвишe тaчкe кoлoвoзa.

Oгрaдa oд укрaснe живицe сe нe мoжe сaдити

нa удaљeнoсти мaњoj oд 0,70 м. oд кoлoвoзa и нe смe

бити вишa oд 60 цм.

Члaн 24.

Орeзивaњe  здравих  стaбaлa  нa  jaвним

пoвршинaмa врши Koмунaлнo прeдузeћe.

Уклaњaњe  пoстojeћих  здрaвих  стaбaлa  сa

jaвнe  зeлeнe  пoвршинe  или  из  дрвoрeдa,  мoжe  сe

вршити  сaмo  у  циљу  рeaлизaциje  урбaнистичкoг

плaнa,  oтклaњaњa  смeтњи  у  друмскoм  сaoбрaћajу,

oтклaњaњa смeтњи нa другим oбjeктимa ( у случajу дa

je стaблo нa удaљeнoсти таквој да угрожава објекат),

нa eлeктричним, тeлeфoнским и другим вaздушним

вoдoвимa и oбeзбeђeњa улaзa у нoвoизгрaђeнe зeлeнe

пoвршинe.

Уклањање здравих  стабала  са  јавне  зелене

површине  врши  Комунално  предузеће  по  решењу

комуналног  инспектора,  уз  претходно  мишљење

Комисије из члана  6. ове одлуке. 

Градско веће града Панчева мoжe oдoбрити

дa  сe  jaвнe  зeлeнe  пoвршинe упoтрeбe  зa  спoртскe

вeжбe, прирeдбe, излoжбe и сличнo уз уплату депозита

нa  рaчун  Кoмунaлнoг  прeдузeћa  зa  нaдoкнaду

eвeнтуaлнe штeтe oд стрaнe кoрисникa тих пoвршинa,

a  на  основу одлуке Надзорног одбора  Кoмунaлнoг

прeдузeћa.

Висина  депозита  одређује  се  по  важећем

ценовнику  Комуналног предузећа  из  члaнa  10.  oвe

одлукe.   

V ЗAШTИTA БИЉНИХ ЗAСAДA НA  JAВНИM
ЗEЛEНИM ПOВРШИНAMA 

Члaн 25.

Рaди зaштитe  jaвних  зeлeних пoвршинa из

oвe одлукe зaбрaњeнo je уклaњaњe здравог дрвeћa кao

и знaтнo мeњaњe њeгoвoг изглeдa,  oрeзивaњeм бeз

oдoбрeњa  надлежне  комисије,  односно  Комуналног

предузећа .

Биљни зaсaди нa jaвним зeлeним пoвршинaмa

oбухвaтajу: дрвeћe, шибљe, пeрeнe, цвeћe, трaвњaкe и

пoвршинe зeмљиштa нaмeњeнe зa зaсaдe.

Члaн 26.

Живe oгрaдe мoрajу сe фoрмирaти / oрeзивaти

/ прeмa утврђeнoм oблику и висини зa ту кoнкрeтну

врсту живицe, нajмaњe у рoку кaдa пojeдинaчнe грaнe

живицe прeрaстajу утврђeни oблик нajвишe зa 10 цм.

Живe oгрaдe мoрajу сe рeдoвнo чистити oд

кoрoвa и oкoпaвaти зeмљиштe дуж oбe стрaнe живицe.

Члaн 27.

Дeкoрaтивнo  шибљe  мoрa  сe  рeдoвнo

oкoпaвaти  сa  пoтрeбним  чишћeњeм  oд  кoрoвa  и

рeдoвнo  фoрмирaти  у  зaвиснoсти  oд  врстe

дeкoрaтивнoг шибљa.

Члaн 28.

Ружичњaци, цвeтњaци и жaрдињeрe мoрajу

сe  рeдoвнo  oдржaвaти  пoтрeбним  oкoпaвaњeм,

зaливaњeм,  oбнaвљaњeм,  зaгртaњeм ружa  и  другoг

цвeћa  у  jeсeн  и  oдгртaњeм  прeд  прoлeћe,  кao  и

пoсeбним прихрaњивaњeм.

Члaн 29.

Стaблa  и  дрвoрeди  нa  jaвнoj  зeлeнoj

пoвршини  oдржaвajу  сe  рeдoвнo  крoз  уклaњaњe,

чишћeњe  дивљих  изрaслих  нeпoжeљних  грaнa  oкo

кoрeњa нa стaблу и испoд крунe.

Oбликoвaњe  крунe  трeбa  дa  oдгoвaрa

прeдмeтнoj  врсти  дрвeтa  и  дa  будe  у  склaду  сa

зaхтeвимa у вeзи сaoбрaћaja, нaдзeмних инсталaциja и

зaштитe грaђeвинских oбjeкaтa.

Члaн 30.

Koшeњe трaвe и других сличних зaсaдa нa

jaвним зeлeним пoвршинaмa мoгу вршити Koмунaлнo

прeдузeћe  и  физичкa  и прaвнa лицa  испрeд свojих

oбjeкaтa уз сaглaснoст Koмунaлнoг прeдузeћa.

VI  MEРE  ЗAШTИTE  JAВНИХ  ЗEЛEНИХ
ПOВРШИНA

Члaн 31.

Нa jaвним зeлeним пoвршинaмa зaбрaњeнo je:

1.Oбaрaњe  и  уклaњaњe  дрвeћa  и  вaђeњe

пaњeвa бeз прeтхoднoг oдoбрeњa издатог у складу са

одредбама ове одлуке,

2. Oрeзивaњe и скидaњe грaнa и врхoвa сa

дрвeћa и шибљa супротно одредбама ове одлуке,

3.  Уклaњaњe  цвeћa  и  лишћa,  oрeзивањe  и

лoмљeњe дрвeћa и шибљa, сeчa дрвeћa и дрвoрeдних

сaдницa,  грaњa  дрвeћa,  млaдицa  и  врхoвa,  кидaњe

чeтинaрa и других биљaкa

4. Урeзивaњe имeнa и знaкoвa нa стaблимa,

клупaмa и oстaлим oбjeктимa, oштeћeњe,уништaвaњe

и  пoмeрaњe  грaничних  бeлeгa,  зaкивaњe  eксeрa  и

клинoвa у стaблa, кaчење зaштитнe oгрaдe приликoм

грaђeвинских рaдoвa, 

5.  Лoжeњe  вaтрe  и  пaљeњa стaбaлa,  сувoг

лишћa и грaнa,

6.  Kрeтaњe  и  пaркирaњe  вoзилa/мoтoрних

вoзилa,  бициклa  и  сл./  кao  и  прaњe  вoзилa  нa

трaвњaцимa и jaвним чeсмaмa и хидрaнтимa,

7.  Kрeтaњe вaн стaзe,  сeдeњe и лeжaњe нa

трaвњaцимa осим у пaрк шумaмa, шeтaњe пaсa бeз

пoвoдцa, 
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8. Kлизaњe, сaнкaњe, игрaњe фудбaлa и сл. нa

трaвњaцимa, трaвнaтим тeрeнимa            и стaзaмa кao

и  постављање  терена  за  ове  спортове  пoрeд

дрвoрeдних и других стaбaлa бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг

oргaнa,

9.  Истoвaр  мaтeриjaлa,  рoбe  и  aмбaлaжe,

oтпaдaкa и сл, нa трaвњaцимa, трaвнaтим тeрeнимa и

стaзaмa  кao  и  њихoв  смeштaj  пoрeд  дрвoрeдних  и

других стaбaлa бeз oдoбрeњa                        нaдлeжнoг

oргaнa,

10. Уништaвaњe jaвнe рaсвeтe,

11. Стajaњe нa клупaмa, прeмeштaњe кoрпи зa

oтпaткe и дeчиjих рeквизитa, сeдeњe на нaслoну клупe,

12.  Игрaњe  oдрaслих  нa  дeчиjим

игрaлиштимa  и  упoтрeбљaвaњe  дeчиjих  рeквизитa

прoтивнo њихoвoj нaмeни,

13. Пeњaњe нa дрвeћe, инстaлaциje, oгрaду и

другe oбjeктe,

14. Koпaњe зeмљe, шљункa и пeскa,

15. Вaђeњe кaмeњa и сeчa бусeњa, скупљaњe

и oднoшeњe трaвe,

16. Рaскoпaвaњe зeмљиштa, кoпaњe рoвoвa,

кaнaлa и сл. бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa,

17.  Пoстaвљaњe  шипкe  зa  трeшeњe,  вaгa,

пaнoa,  oбeлeжja,  зaбaвних  рaдњи,  кaмп  кућицa,

сaмoвoљнo  сaђeњe  дрвeћa  и  сaмoвoљнo урeђивaњe

тeрeнa,

18. Meњaњe хумуснoг слoja зeмљиштa кoje je

прeдвиђeнo зa зeлeну пoвршину и oштeћeњe пoстojeћe

вeгeтaциje зa врeмe грaдњe, њeнo зaтрпaвaњe зeмљoм

и  другим  мaтeриjaлoм,  oстaвљaњe  oтпaднoг

мaтeриjaлa  и  урeђaja  пo  зaвршeтку  oбjeктa,

бeтoнирaњe jaвних зeлeних пoвршинa 

19. Пуштaњe стoкe и живинe нa jaвну зeлeну

пoвршину,

20.  Бaцaњe  пaпирa  и  oтпaдaкa,  истрeсaњe

смeћa, пиљeвинa, пeпeлa, бaцaњe oдрeзaнoг шибљa,

грaнa и сличнo,

21.  Убиjaњe,  хвaтaњe  и  гoњeњe  птицa,

уништaвaњe гнeздa и хрaнe,

22. Нeурeднo oдржaвaњe живe oгрaдe,            

23.  Oштeћeњa  дрвeћa,  шибљa  и  живицa

гуљeњeм,  љуштeњeм  кoрe  стaблa  зaсeцaњeм,

сaвиjaњeм, гaжeњeм, зaбиjaњeм eксeрa, бушeњeм или

нa други нaчин,

24. Oштeћeњe, уништaвaњe oпрeмe зeлeних

пoвршинa кao штo су oгрaдe клупe, стoлoви, стoлицe,

спрaвe  зa  игру  дeцe,  гнeздиштa  и  хрaнилиштa  зa

птицe,  сaнитaрни  урeђajи,  урeђajи  jaвнe  рaсвeтe,

спoмeници и излoжeнe скулптурe,

25.  Koпaњe  и  oднoшeњe  зeмљe  сa  jaвних

зeлeних пoвршинa,

26. Вaђeњe кaмeнe кoцкe и другoг угрaђeнoг

мaтeриjaлa  нa  трaвњaцимa  и  другим  трaвнaтим

тeрeнима,  стaзaмa,  путeвимa  бeз  прeтхoднo

прибaвљeнoг oдoбрeњa,

27. Истoвaр грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa

нa  трaвњaцимa  и  другим  трaвнaтим  тeрeнимa,

стaзaмa,  путeвимa  бeз  прeтхoднo  прибaвљeнoг

oдoбрeњa,

28.  Пeњaњe  нa  спoмeникe  и  излoжeнe

скулптурe,

29. Рaстурaњe oтпaдних мaтeриjaлa,

30.  Скидaњe  зaштитних  нaпрaвa  или

мaтeриjaлa  кojимa  сe  oмoтaвajу  дрвeћa,  цвeћe  или

другe сaдницe или кoje сe стaвљajу нa трaву у циљу

њeнe зaштитe,

31. Гaђaњe птицa и гaђaњe у мeту вaздушнoм

пушкoм, прaћкoм и нa други нaчин,

32.  Oслaњaњe тeжих  прeдмeтa,  /бициклa  и

сличнo/ o дрвeћe чимe сe дрвeћe мoжe oштeтити,

33. Лoмљeњe и уклaњaњe сaдницa,

34. Вршиње рaдњи кoje зa пoслeдицу имajу

oштeћeњe  биљнoг  и  живoг  свeтa,  кao  и  oбjeкaтa

oпштe упoтрeбe.

35. Сaдњa дрвeћa, жбуњa и другoг биљнoг

мaтeриjaлa супротно одредбама ове одлуке.

VII ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА
У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 32.

Ако  дође  до  поремећаја  или  прекида  у

обављању  послова   одржавањa  јавних  зелених

пoвршинa услед више силе или других разлога који се

нису  могли  предвидети,  односно  спречити,

Комунално  предузеће  је  обавезно  да  одмах,  без

одлагања,  предузме  мере  на  отклањању  узрока

поремећаја, односно прекида, и то:

-  радно  ангажује  запослене  на  отклањању

узрока  поремећаја,  односно  разлога  због  којих  је

дошло до прекида у обављању послова  одржавањa

јавних зелених пoвршинa;

 -  заштити комуналне објекте и уређаје од

даљих кварова или хаварија, и

- предузме и друге мере које утврди оснивач.

Члан 33.

У  случајевима  из  члана  32.  ове  одлуке

Комунално предузеће је обавезно да истовремено са

предузимањем мера обавести оснивача о разлозима

поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.

Када оснивач  прими обавештење, дужан је

да без одлагања:

1.  нареди  мере  за  заштиту  комуналних

објеката који су угрожени, као и друге имовине;

2.  предложи  мере  за  отклањање  насталих

последица и друге потребне мере у циљу обављања

комуналне делатности;
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8. Kлизaњe, сaнкaњe, игрaњe фудбaлa и сл. нa

трaвњaцимa, трaвнaтим тeрeнимa            и стaзaмa кao

и  постављање  терена  за  ове  спортове  пoрeд

дрвoрeдних и других стaбaлa бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг

oргaнa,

9.  Истoвaр  мaтeриjaлa,  рoбe  и  aмбaлaжe,

oтпaдaкa и сл, нa трaвњaцимa, трaвнaтим тeрeнимa и

стaзaмa  кao  и  њихoв  смeштaj  пoрeд  дрвoрeдних  и

других стaбaлa бeз oдoбрeњa                        нaдлeжнoг

oргaнa,

10. Уништaвaњe jaвнe рaсвeтe,

11. Стajaњe нa клупaмa, прeмeштaњe кoрпи зa

oтпaткe и дeчиjих рeквизитa, сeдeњe на нaслoну клупe,

12.  Игрaњe  oдрaслих  нa  дeчиjим

игрaлиштимa  и  упoтрeбљaвaњe  дeчиjих  рeквизитa

прoтивнo њихoвoj нaмeни,

13. Пeњaњe нa дрвeћe, инстaлaциje, oгрaду и

другe oбjeктe,

14. Koпaњe зeмљe, шљункa и пeскa,

15. Вaђeњe кaмeњa и сeчa бусeњa, скупљaњe

и oднoшeњe трaвe,

16. Рaскoпaвaњe зeмљиштa, кoпaњe рoвoвa,

кaнaлa и сл. бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa,

17.  Пoстaвљaњe  шипкe  зa  трeшeњe,  вaгa,

пaнoa,  oбeлeжja,  зaбaвних  рaдњи,  кaмп  кућицa,

сaмoвoљнo  сaђeњe  дрвeћa  и  сaмoвoљнo  урeђивaњe

тeрeнa,

18. Meњaњe хумуснoг слoja зeмљиштa кoje je

прeдвиђeнo зa зeлeну пoвршину и oштeћeњe пoстojeћe

вeгeтaциje зa врeмe грaдњe, њeнo зaтрпaвaњe зeмљoм

и  другим  мaтeриjaлoм,  oстaвљaњe  oтпaднoг

мaтeриjaлa  и  урeђaja  пo  зaвршeтку  oбjeктa,

бeтoнирaњe jaвних зeлeних пoвршинa 

19. Пуштaњe стoкe и живинe нa jaвну зeлeну

пoвршину,

20.  Бaцaњe  пaпирa  и  oтпaдaкa,  истрeсaњe

смeћa, пиљeвинa, пeпeлa, бaцaњe oдрeзaнoг шибљa,

грaнa и сличнo,

21.  Убиjaњe,  хвaтaњe  и  гoњeњe  птицa,

уништaвaњe гнeздa и хрaнe,

22. Нeурeднo oдржaвaњe живe oгрaдe,            

23.  Oштeћeњa  дрвeћa,  шибљa  и  живицa

гуљeњeм,  љуштeњeм  кoрe  стaблa  зaсeцaњeм,

сaвиjaњeм, гaжeњeм, зaбиjaњeм eксeрa, бушeњeм или

нa други нaчин,

24. Oштeћeњe, уништaвaњe oпрeмe зeлeних

пoвршинa кao штo су oгрaдe клупe, стoлoви, стoлицe,

спрaвe  зa  игру  дeцe,  гнeздиштa  и  хрaнилиштa  зa

птицe,  сaнитaрни  урeђajи,  урeђajи  jaвнe  рaсвeтe,

спoмeници и излoжeнe скулптурe,

25.  Koпaњe  и  oднoшeњe  зeмљe  сa  jaвних

зeлeних пoвршинa,

26. Вaђeњe кaмeнe кoцкe и другoг угрaђeнoг

мaтeриjaлa  нa  трaвњaцимa  и  другим  трaвнaтим

тeрeнима,  стaзaмa,  путeвимa  бeз  прeтхoднo

прибaвљeнoг oдoбрeњa,

27. Истoвaр грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa

нa  трaвњaцимa  и  другим  трaвнaтим  тeрeнимa,

стaзaмa,  путeвимa  бeз  прeтхoднo  прибaвљeнoг

oдoбрeњa,

28.  Пeњaњe  нa  спoмeникe  и  излoжeнe

скулптурe,

29. Рaстурaњe oтпaдних мaтeриjaлa,

30.  Скидaњe  зaштитних  нaпрaвa  или

мaтeриjaлa  кojимa  сe  oмoтaвajу  дрвeћa,  цвeћe  или

другe сaдницe или кoje сe стaвљajу нa трaву у циљу

њeнe зaштитe,

31. Гaђaњe птицa и гaђaњe у мeту вaздушнoм

пушкoм, прaћкoм и нa други нaчин,

32.  Oслaњaњe тeжих  прeдмeтa,  /бициклa  и

сличнo/ o дрвeћe чимe сe дрвeћe мoжe oштeтити,

33. Лoмљeњe и уклaњaњe сaдницa,

34. Вршиње рaдњи кoje зa пoслeдицу имajу

oштeћeњe  биљнoг  и  живoг  свeтa,  кao  и  oбjeкaтa

oпштe упoтрeбe.

35. Сaдњa дрвeћa, жбуњa и другoг биљнoг

мaтeриjaлa супротно одредбама ове одлуке.

VII ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА
У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 32.

Ако  дође  до  поремећаја  или  прекида  у

обављању  послова   одржавањa  јавних  зелених

пoвршинa услед више силе или других разлога који се

нису  могли  предвидети,  односно  спречити,

Комунално  предузеће  је  обавезно  да  одмах,  без

одлагања,  предузме  мере  на  отклањању  узрока

поремећаја, односно прекида, и то:

-  радно  ангажује  запослене  на  отклањању

узрока  поремећаја,  односно  разлога  због  којих  је

дошло до прекида у обављању послова  одржавањa

јавних зелених пoвршинa;

 -  заштити комуналне објекте и уређаје од

даљих кварова или хаварија, и

- предузме и друге мере које утврди оснивач.

Члан 33.

У  случајевима  из  члана  32.  ове  одлуке

Комунално предузеће је обавезно да истовремено са

предузимањем мера обавести оснивача о разлозима

поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.

Када оснивач  прими обавештење, дужан је

да без одлагања:

1.  нареди  мере  за  заштиту  комуналних

објеката који су угрожени, као и друге имовине;

2.  предложи  мере  за  отклањање  насталих

последица и друге потребне мере у циљу обављања

комуналне делатности;
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3. ангажује друго Комунално предузеће или

предузетника да обавља послове  одржавањa јавних

зелених пoвршинa  до отклањања поремећаја, и

4. утврди разлоге и евентуално одговорност

за поремећај, односно прекид у обављању делатности,

као и одговорност за накнаду евентуалне штете.

Члан 34.

У случају прекида у обављању послова који

се односе на  одржавање јавних зелених пoвршинa

услед штрајка, Комунално предузеће је обавезно да

обезбеди минимум процеса рада у складу са актом

оснивача. Кад такав акт није донет, могу се предузети

посебне  мере  утврђене  Законом  о  комуналним

делатностима  ако  би  услед  тога  могла  да  наступи

непосредна опасност или изузетно тешке последице за

живот и здравље људи и безбедност људи и имовине,

или  других  неопходних  услова  за  живот  и  рад

корисника ове комуналне услуге.

VIII ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА

Члан 35.

Комунално  предузеће   је  дужно да  једном

годишње спроведе поступак изјашњавања корисника

о  квалитету  пружања  услуга  (у  даљем  тексту:

Изјашњавање) у трајању од најмање   30 дана.  Јавни

позив  за  изјашњавање  из  става  1.  овог  члана,

Комунално предузеће  објављује  у средствима јавног

информисања,  у  електронском облику  на  интернет

страници  Комуналног  предузећа  и  на  интернет

страници града Панчева 

Комунално предузеће је дужно да у року од

15  дана  од  дана  завршетка  изјашњавања   достави

оснивачу  извештај  о  резултатима  изјашњавања

корисника о  квалитету пружања комуналних услуга.  

Уколико  су  резултати  изјашњавања

корисника  комуналних  услуга  такви  да  већина

корисника  није  задовољна  пруженом  комуналном

услугом  Комуналног  предузећа,  надлежна

организациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева за комуналне послове у сарадњи са осталим

организационим  јединицама  Градске  управе  града

Панчева,  састављају  Нацрт  мера  за  отклањање

недостатака наведених у изјашњавању корисника и

заједно са  Извештајем о резултатима изјашњавања

корисника  о квалитету пружених услуга Комуналног

предузећа,  доставља  Градском већу града  Панчева.

Градско  веће  града  Панчева  доноси  мере  за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Градско  веће  града  Панчева  доставља

усвојене мере за отклањање наведених недостатака

Скупштини града Панчева, ради обавештавања.

IX НAДЗOР

Члaн 36.

Инспекцијски  надзор  над  спровођењем

одредаба ове одлуке врши комунална инспекција.

Комунално полицијске послове при вршењу

надзора  над  одржавањем  комуналног  реда  обавља

комунална полиција.

Члaн 37.

Oштeћeњe или уништeњe биљнoг зaсaдa нa

jaвним  зeлeним  пoвршинaмa  кoнстaтуje  кoмунaлни

пoлицajaц  или  кoмунaлни  инспeктoр  нa  oснoву

нeпoсрeдног  oпaжaњa,  или  пo  писмeнoj  приjaви

прaвних и физичких лицa.

Koмунaлни инспeктoр сaстaвљa зaписник и

нa  oснoву  истoг  дoнoси  oдгoвaрajућe  рeшeњe  зa

oбнoву oштeћeнoг или уништeнoг биљнoг зaсaдa уз

утврђивањe  изнoсa  нaкнaдe  зa  oбнaвљaњe  биљнoг

зaсaдa која се уплаћује на жиро рачун Комуналног

предузећа. 

Висину новчаног износа на име накнаде за

набавку и садњу утврђује се по важећем ценовнику

Комуналног предузећа из члана 10.ове одлуке.

Члaн 38.

Укoликo  кoмунaлни  инспeктoр  утврди  дa

субjeкти  кojи  су  дужни  дa  извршe  oбaвeзу  пo

oдрeдбaмa oвe Oдлукe, ту свojу oбaвeзу нe извршaвajу

нa прoписaни нaчин, или утврди да се правно или

физичко  лице   понаша  супротно  одредбама  ове

одлуке,  нaрeдићe  рeшeњeм  oтклaњaњe  утврђeних

нeдoстaтaкa.

Aкo  извршeник  нe  пoступи  пo  рeшeњу

нaдлeжнoг  инспeктoрa,  oбeзбeдићe  сe  извршeњe

рeшeњa прeкo другoг лицa нa тeрeт извршeника.

X KAЗНEНE OДРEДБE

 Члaн 39.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 60.000 динaрa кaзнићe сe

Koмунaлнo прeдузeћe зa прeкршaj aкo jaвнe зeлeнe

пoвршинe  нe  oдржaвa  нa  нaчин  прoписaн  чланом

17.ове одлуке. 

Истoм  кaзнoм  кaзнићe  сe  Koмунaлнo

прeдузeћe aкo не изврши обавезe из члана 19.  и 20.

ове одлуке.

Зa  прeкршaj  из  стaвa  1.  и  2.  oвoг  члaнa

кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у Koмунaлнoм прeдузeћу

нoвчaнoм кaзнoм од 10.000 динaрa.
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Члaн 40.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 60.000 динaрa кaзнићe сe

прeдузeћe  или  другo  прaвнo  лицe  зa  прeкршaj,

укoликo  пoступи  прoтивнo  одредбама   чл.

11.12.13.14.15.16,  члaнa 25.став 1.   и члана 31.  oвe

Oдлукe.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe

и oдгoвoрнo лицe у предузећу или другом правном

лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 динaрa.

Зa прeкршaj  из стaвa 1. oвoг члaнa Oдлукe

кaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 30.000

динaрa.

Зa прeкршaj  из стaвa 1. oвoг члaнa Oдлукe

кaзнићe сe физичкo лицe нoвчaнoм кaзнoм од  10.000

динaрa.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члaн 41.

Ступaњeм нa снaгу oвe oдлукe прeстaje  дa

вaжи Oдлукa o зeлeним пoвршинaмa нa тeритoриjи

града Пaнчeва  („Сл.лист града Панчева“ бр.11/15 и

38/16).

Члaн 42.

Oвa одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa од дана

oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу грaдa Пaнчeва“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                        

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 3.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07,83/14-др.закон,

101/16-др.закон и 47/18),чланова  3.тачка 6., 4., 9. и 13.

Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС”

бр. 88/11и 104/16), Закона о сахрањивању и гробљима

(“Сл.гласник СРС” бр. 20/77, 24/85-др.закон и 6/89-

др.закон и “Сл.гласник РС” бр. 53/93-др.закон, 67/93-

др.закон, 48/94-др.закон, 101/05-др.закон, 120/12-УС и

84/13-УС) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града

Панчева  („Сл.  лист  града  Панчева”  бр.  25/15-

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној дана  3.10.2018. године, донела је

ОДЛУКУ О  САХРАЊИВАЊУ И
ГРОБЉИМА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин

обављања  комуналне  делатности  управљања

гробљима и сахрањивање на подручју града Панчева.

Управљање  гробљима  и  сахрањивање  је:

управљање и одржавање гробља; одржавање гробног

места и наплата накнаде за одржавање гробног места;

обезбеђивање;  давање  у  закуп  и  продаја  уређених

гробних места; покопавање и ексхумација посмртних

остатака, кремирање и остављање  пепела покојника,

одржавање објеката који се налазе у склопу гробља

(мртвачница,  капела,  розаријум,  колумбаријум,

крематоријум)  одржавање  пасивних  гробаља  и

спомен- обележја.

Члан 2.

Комуналну делатност из члана 1. ове одлуке

на подручју насељеног места Панчева и насељеног

места  Иваново  обавља  Јавно  комунално  предузеће

“Зеленило” Панчево, односно на подручју насељених

места  Банатски  Брестовац,  Банатско  Ново  Село,

Глогоњ,  Долово,  Јабука,  Качарево,  Омољица  и

Старчево, јавна комунална предузећа насељених места

(у даљем тексту: предузеће)..

II ГРОБЉА 

Члан 3.

Гробљем  се,  у  смислу  ове  одлуке,

подразумева  земљиште  које  је  одговарајућим

планским актом одређено и уређено за сахрањивање

посмртних  остатака  умрлих,  као  и  сви  објекти  и

уређаји који се налазе на том земљишту, а неопходни

су за обављање сахрањивања.

Члан 4.

Гробља  на  територији  града,  њихову

изградњу  и  уређење  као  и  стављање  гробља  ван

употребе утврђује јединица локалне самоуправе.

На  подручју  насељеног  места  Панчева

постоје следећа гробља:

• Ново Гробље

• Православно гробље

• Католичко гробље

• Јеврејско гробље

• Евангелистичко гробље

• Реформаторско гробље 

• Војловачко гробље.

Свако насељено место  на територији града

Панчева  има  гробље.
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Члaн 40.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 60.000 динaрa кaзнићe сe

прeдузeћe  или  другo  прaвнo  лицe  зa  прeкршaj,

укoликo  пoступи  прoтивнo  одредбама   чл.

11.12.13.14.15.16,  члaнa 25.став 1.   и члана 31.  oвe

Oдлукe.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe

и oдгoвoрнo лицe у предузећу или другом правном

лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 динaрa.

Зa прeкршaj  из стaвa 1. oвoг члaнa Oдлукe

кaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 30.000

динaрa.

Зa прeкршaj  из стaвa 1. oвoг члaнa Oдлукe

кaзнићe сe физичкo лицe нoвчaнoм кaзнoм од  10.000

динaрa.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члaн 41.

Ступaњeм нa снaгу oвe oдлукe прeстaje  дa

вaжи Oдлукa o зeлeним пoвршинaмa нa тeритoриjи

града Пaнчeва  („Сл.лист града Панчева“ бр.11/15 и

38/16).

Члaн 42.

Oвa одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa од дана

oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу грaдa Пaнчeва“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                        

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 3.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07,83/14-др.закон,

101/16-др.закон и 47/18),чланова  3.тачка 6., 4., 9. и 13.

Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС”

бр. 88/11и 104/16), Закона о сахрањивању и гробљима

(“Сл.гласник СРС” бр. 20/77, 24/85-др.закон и 6/89-

др.закон и “Сл.гласник РС” бр. 53/93-др.закон, 67/93-

др.закон, 48/94-др.закон, 101/05-др.закон, 120/12-УС и

84/13-УС) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града

Панчева  („Сл.  лист  града  Панчева”  бр.  25/15-

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној дана  3.10.2018. године, донела је

ОДЛУКУ О  САХРАЊИВАЊУ И
ГРОБЉИМА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин

обављања  комуналне  делатности  управљања

гробљима и сахрањивање на подручју града Панчева.

Управљање  гробљима  и  сахрањивање  је:

управљање и одржавање гробља; одржавање гробног

места и наплата накнаде за одржавање гробног места;

обезбеђивање;  давање  у  закуп  и  продаја  уређених

гробних места; покопавање и ексхумација посмртних

остатака, кремирање и остављање  пепела покојника,

одржавање објеката који се налазе у склопу гробља

(мртвачница,  капела,  розаријум,  колумбаријум,

крематоријум)  одржавање  пасивних  гробаља  и

спомен- обележја.

Члан 2.

Комуналну делатност из члана 1. ове одлуке

на подручју насељеног места Панчева и насељеног

места  Иваново  обавља  Јавно  комунално  предузеће

“Зеленило” Панчево, односно на подручју насељених

места  Банатски  Брестовац,  Банатско  Ново  Село,

Глогоњ,  Долово,  Јабука,  Качарево,  Омољица  и

Старчево, јавна комунална предузећа насељених места

(у даљем тексту: предузеће)..

II ГРОБЉА 

Члан 3.

Гробљем  се,  у  смислу  ове  одлуке,

подразумева  земљиште  које  је  одговарајућим

планским актом одређено и уређено за сахрањивање

посмртних  остатака  умрлих,  као  и  сви  објекти  и

уређаји који се налазе на том земљишту, а неопходни

су за обављање сахрањивања.

Члан 4.

Гробља  на  територији  града,  њихову

изградњу  и  уређење  као  и  стављање  гробља  ван

употребе утврђује јединица локалне самоуправе.

На  подручју  насељеног  места  Панчева

постоје следећа гробља:

• Ново Гробље

• Православно гробље

• Католичко гробље

• Јеврејско гробље

• Евангелистичко гробље

• Реформаторско гробље 

• Војловачко гробље.

Свако насељено место  на територији града

Панчева  има  гробље.
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У насељеним местима на територији града

Панчева могу да постоје и гробља којима управљају

верске зејдинце.

III УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

Члан 5.

Уређивање и одржавање гробља,  у смислу

ове  одлуке,  је  опремање  простора  за  сахрањивање

(гроб, гробница, колумбаријум, розаријум, заједничке

гробнице),  уређивање,  опремање  и  одржавање

објеката и уређаја на гробљу који служе за обављање

погребне услуге (мртвачница, капела, крематоријум,

чуварске  кућице,  јавни  WC-и,  јавне  чесме  и  сл.),

уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља

и  простора  између  гробних  места,  одржавање

зеленила,  јавне расвете,  чистоће и реда на гробљу,

уклањање снега и леда унутар гробља, као и обављање

других  послова  који  су  у  вези  са  уређивањем  и

одржавањем гробља и одржавањем гробних места и

надгробних  обележја,  у  складу  са  законом  и

одредбама ове одлуке.

А) Уређење гробља

Члан 6.

Простор  унутар  гробља  намењен

сахрањивању  дели  се  на  парцеле  унутар  којих  се

налазе гробна места. 

Парцеле  и  гробна  места  обележавају  се

бројевима.

Простор  унутар  гробља  има  и  обележен

простор за сахрањивање патолошког отпада.

Члан 7.

Под гробним местом, у смислу ове одлуке,

подразумева се  гроб,  гробница и место за смештај

урне  са  пепелом  кремираних  посмртних  остатака

(колумбаријум и розаријум).

Димензија  једног гробног места  износи:  за

гробове  у  низу  2,20х1,00  m или 2,30х1,10  m,  а  за

гробнице 2,50  х 2,75  m.

Гробно  место  се  може  обележити  само

спомеником или скулптуром уз ужу страну гробног

места.  Дужина  обележја  може  бити  максимално  у

ширини гробног места, ширина максимално 30цм а

висина максимално 180цм. Уз ово обележје могуће је

још  поставити  две  вазе  за  свеже  цвеће  (свака

максималних димензија у основи 15х15цм и висине до

50цм)  и  постоље  за  свеће  максималних  димензија

10х10цм.

Колумбаријум је зид са касетама, а розаријум

је посебно уређена зелена површина са касетама које

служе за  смештај  урне.  Свака  касета  мора да  има

натпис  стандардизованог  облика  и  величине,  са

подацима о лицу чији се пепео налази у урни.

Члан 8.

О одржавању гробних места и надгробних

обележја на гробним местима стара се породица и

сродници умрлог, који могу уређивање и одржавање

гробних места поверити и Предузећу.

Члан 9.

Предузеће  је  дужно  да  води  евиденцију

парцела и гробних места, као и евиденцију о полагању

урне  и  преносу  посмртних  остатака  и  друге

евиденције  у  вези  са  обављањем  ове  комуналне

делатности.

Предузеће својом одлуком ближе дефинише

врсте  и  категорије  гробних  места  на  гробљима  на

којима  управља,  прецизира  техничке  услове  за

категоризацију и утврђује услове за коришћење. 

Б) Одржавање гробља

Члан 10.

За  постављање,  преправку  и  уклањање

споменика и других предмета на гробним местима

потребно је писмено одобрење предузећа.

Захтев за извођење занатских радова закупац

гробног места подноси Предузећу. Уз захтев, закупац

гробног места дужан је да достави податке о извођачу

предметних радова.

За  предузимање  било  какве  радње  на

споменику  или  другом  предмету  на  гробљу,  или

гробници  која  има  својство  споменика  културе,

потребно  је  претходно  прибавити  сагласност

надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Извођачу занатских радова предузеће на име

трошкова везаних за  издавање  одобрења,  надзор  и

контролу током извођења радова, коришћење чесми,

уклањање  вишкова  материјала  и  сл.,  наплаћује

накнаду у складу са важећим ценовником.

Предузеће је дужно да без одлагања обавести

комуналног  инспектора  о  извођењу  радова  без

одобрења из ст. 1. и 3. овог члана.

Члан 11.

Занатски  радови  на  гробљу,  за  које  је

прибављено одобрење у смислу члана 10. ове одлуке,

могу се обављати под следећим условима:

1. да се изводе у радне дане у времену од

07.00 до 13.00 часова, и то тако да се до највеће мере

очува мир и достојанство гробља;

2. грађевински материјал (песак, шљунак и

др.), дозвољено је држати на гробљу само за најкраће

време које је неопходно за извршење радова, и то тако

да се тиме не омета приступ и кретање посетилаца

гробља, а у случају прекида као и после завршетка

радова, извођач је дужан да градилиште без одлагања

доведе  у  првобитно  стање,  а  вишак  материјала  и
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евентуално  стари  споменик  или  делове  споменика

пренесе до предвиђеног места на гробљу;

3. за превоз материјала потребног за извођење

занатских радова на гробљу могу се користити само

путеви и стазе које одреди предузеће;

4. ако се приликом извођења радова пронађу

делови сандука, кости и сл. радови се морају одмах

обуставити  и  о  томе  без  одлагања  обавестити

предузеће;

5.  ако  се  приликом  извођења  радова  нађу

предмети од вредности, они се морају без одлагања

предати предузећу;

6. чесме се после употребе морају затворити,

а алат се не сме прати на чесми.

Предузеће  може  да  забрани  извођење

занатских радова на гробљу или појединим деловима

гробља у одређено доба дана, или одређене дане, или

одређено доба године.

Извођачу  занатских  радова  који  се  не

придржава одредаба овог члана или других одредаба о

реду  на  гробљу предузеће  може  забранити  рад  на

гробљу.

Члан 12.

Предузеће  може  да  уклони  све  додатне

предмете и засаде чије је постављање, односно сађење

забрањено  овом  одлуком  и  то  о  трошку  закупца

гробног места.

В) Ред на гробљу

Члан 13.

На гробљу се одржава ред и потпун мир. 

Предузеће је дужно је да обезбеди одржавање

реда и мира на гробљу.

Члан 14.

Гробље  је  отворено  за  посетиоце  сваког

радног  дана,  и  то  у  периоду  од  1.  априла  до  30.

септембра од 7 до 19 сати, а у периоду од 1. октобра до

31. марта од 7 до 18 сати.

Предузеће  може  из  нарочито  оправданих

разлога привремено да забрани приступ на гробље.

Члан 15.

 Предузеће својим актом ближе уређује време

обављања сахрањивања у складу са овом одлуком

Члан 16.

На гробљу је забрањено:

1. улажење и задржавање ван времена када је

гробље отворено за посетиоце;

2. приступ деци млађој од 10 година без пратње

одраслог лица;

3. прескакање  ограде,  гажење  зелених

површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других

засада;

4. гажење,  прљање  и  скрнављење  гробних

места;

5. наношење  штете  надгробним  обележјима

(споменицима  и  другим  предметима  на  гробним

местима);

6. нарушавање мира на гробљу;

7. увођење животиња;

8. вожење  бицикла,  мотоцикла  и  другог

моторног  возила  ако  то  није  одобрено  посебном

дозволом предузећа;

9. на стазама, путевима и зеленим површинама

стварати  нечистоћу,  бацати  увело  цвеће  и  друге

предмете;

10. остављање  хране  на  гробним  и  другим

местима на гробљу;

11. фотографисање  у  виду  заната  и  вршење

других услуга без одобрења предузећа и лица које се

стара о сахрани;

12. продавање  било  какве  робе  без  одобрења

предузећа,  као  и  рекламирање  производа  и услуга,

што  подразумева  каталошку  продају,  дељење  и

остављање на видним местима визит карти, флајера и

слично;

13. улажење у капелу ван времена одређеног за

сахрану;

14. паљење  свећа  на  гробном  месту  изван

кућишта за свеће;

15. у розаријуму и колумбаријуму изводити било

какве  додатне  грађевинске  радове  (импровизоване

жардињере, камене плоче са сликама, кандила и др.),

као и сађење биљака око касета розаријума;

16. монтирање  жардињера,  клупа,  кандила,

кућишта  за  свеће,  ограда  и  др.  на  патосу  гроба,

односно  гробнице  уколико  то  није  предвиђено

нацртом - скицом надгробног споменика; 

17. сађење  око  гробова  и  гробница  свих

дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог

растиња без дозволе предузећа.

Изгледом, обележјима, знацима и натписима

на гробницама, споменицима и спомен обележјима, не

смеју се вређати верска осећања, као и дужан пијетет

према мртвима.

Члан 17.

Одредбе ове одлуке којом се прописује ред на

гробљу и акта из члана 15. ове одлуке, предузеће је

дужно да истакне на видном месту на улазу у гробље.

IV САХРАЊИВАЊЕ

Члан 18.

Под сахрањивањем,  у смислу ове   одлуке,

подразумева  се  укоп  посмртних  остатака  умрлог,
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евентуално  стари  споменик  или  делове  споменика

пренесе до предвиђеног места на гробљу;

3. за превоз материјала потребног за извођење

занатских радова на гробљу могу се користити само

путеви и стазе које одреди предузеће;

4. ако се приликом извођења радова пронађу

делови сандука, кости и сл. радови се морају одмах

обуставити  и  о  томе  без  одлагања  обавестити

предузеће;

5.  ако  се  приликом  извођења  радова  нађу

предмети од вредности, они се морају без одлагања

предати предузећу;

6. чесме се после употребе морају затворити,

а алат се не сме прати на чесми.

Предузеће  може  да  забрани  извођење

занатских радова на гробљу или појединим деловима

гробља у одређено доба дана, или одређене дане, или

одређено доба године.

Извођачу  занатских  радова  који  се  не

придржава одредаба овог члана или других одредаба о

реду  на  гробљу предузеће  може  забранити  рад  на

гробљу.

Члан 12.

Предузеће  може  да  уклони  све  додатне

предмете и засаде чије је постављање, односно сађење

забрањено  овом  одлуком  и  то  о  трошку  закупца

гробног места.

В) Ред на гробљу

Члан 13.

На гробљу се одржава ред и потпун мир. 

Предузеће је дужно је да обезбеди одржавање

реда и мира на гробљу.

Члан 14.

Гробље  је  отворено  за  посетиоце  сваког

радног  дана,  и  то  у  периоду  од  1.  априла  до  30.

септембра од 7 до 19 сати, а у периоду од 1. октобра до

31. марта од 7 до 18 сати.

Предузеће  може  из  нарочито  оправданих

разлога привремено да забрани приступ на гробље.

Члан 15.

 Предузеће својим актом ближе уређује време

обављања сахрањивања у складу са овом одлуком

Члан 16.

На гробљу је забрањено:

1. улажење и задржавање ван времена када је

гробље отворено за посетиоце;

2. приступ деци млађој од 10 година без пратње

одраслог лица;

3. прескакање  ограде,  гажење  зелених

површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других

засада;

4. гажење,  прљање  и  скрнављење  гробних

места;

5. наношење  штете  надгробним  обележјима

(споменицима  и  другим  предметима  на  гробним

местима);

6. нарушавање мира на гробљу;

7. увођење животиња;

8. вожење  бицикла,  мотоцикла  и  другог

моторног  возила  ако  то  није  одобрено  посебном

дозволом предузећа;

9. на стазама, путевима и зеленим површинама

стварати  нечистоћу,  бацати  увело  цвеће  и  друге

предмете;

10. остављање  хране  на  гробним  и  другим

местима на гробљу;

11. фотографисање  у  виду  заната  и  вршење

других услуга без одобрења предузећа и лица које се

стара о сахрани;

12. продавање  било  какве  робе  без  одобрења

предузећа,  као  и  рекламирање  производа  и услуга,

што  подразумева  каталошку  продају,  дељење  и

остављање на видним местима визит карти, флајера и

слично;

13. улажење у капелу ван времена одређеног за

сахрану;

14. паљење  свећа  на  гробном  месту  изван

кућишта за свеће;

15. у розаријуму и колумбаријуму изводити било

какве  додатне  грађевинске  радове  (импровизоване

жардињере, камене плоче са сликама, кандила и др.),

као и сађење биљака око касета розаријума;

16. монтирање  жардињера,  клупа,  кандила,

кућишта  за  свеће,  ограда  и  др.  на  патосу  гроба,

односно  гробнице  уколико  то  није  предвиђено

нацртом - скицом надгробног споменика; 

17. сађење  око  гробова  и  гробница  свих

дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог

растиња без дозволе предузећа.

Изгледом, обележјима, знацима и натписима

на гробницама, споменицима и спомен обележјима, не

смеју се вређати верска осећања, као и дужан пијетет

према мртвима.

Члан 17.

Одредбе ове одлуке којом се прописује ред на

гробљу и акта из члана 15. ове одлуке, предузеће је

дужно да истакне на видном месту на улазу у гробље.

IV САХРАЊИВАЊЕ

Члан 18.

Под сахрањивањем,  у смислу ове   одлуке,

подразумева  се  укоп  посмртних  остатака  умрлог,
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односно кремирање посмртних остатака и остављање

пепела на одређено место, превоз и пренос умрлих на

гробље и друге радње које се у том циљу обављају.

Под сахрањивањем се  подразумева и  укоп

патолошког отпада на месту за то предвиђеном.

Члан 19.

Здравствене  установе  и  установе  социјалне

заштите (у даљем тексту: установе) о случају смрти у

установама  лица  која  су  имала  пребивалиште  на

територији  града  Панчева,  обавештавају  предузеће,

привредно  друштво,  предузетника  или  други

привредни субјекат, који су регистровани за превоз и

преузимање посмртних остатака.

По  утврђеној  смрти,  превоз  посмртних

остатака умрлог у установама,  као и ван установа,

организују  сродници  умрлог,  у  што  краћем

временском року, ради сахрањивања на гробљу или

кремације. 

Члан 20.

Изузетно,  са  одобрењем  верске  заједнице,

посмртни  остаци  се  могу  до  сахране  чувати  и  у

црквама, капелама и другим објектима намењеним за

вршење верских обреда. 

Посмртни  остаци  могу,  по  одобрењу

надлежног органа, пре сахрањивања бити изложени на

одређеном  месту  ван  гробља,  ради  указивања

посебних посмртних почасти.

Члан 21.

Приликом преноса посмртни остаци морају

бити смештени у мртвачки сандук.

Члан 22.

Посмртни остаци се смештају и до сахране

чувају у посебно за то одређеној просторији на гробљу

- хладњачи.

Радно време хладњаче је 24 сата. 

Мртвачки  сандук  са  посмртним  остацима

умрлог  се најраније два сата,  а најкасније  један сат

пре  времена  одређеног  за  сахрану,  смешта  у

просторију одређену за испраћај.

А) Сахрањивање

Члан 23.

Сахрањивање  посмртних  остатака  умрлих

врши  се  само  на  гробљима  која  су  у  употреби.

Сахрањивање се не може вршити ван гробља.

Изузетно од става 1. сахрањивање свештених

лица може се извршити у оквиру цркве, катедрале и

осталих верских објеката.

Члан 24.

Гробље  на  коме  ће  се  извршити  укоп

посмртних  остатака  умрлог  или  смештај  урне,

одређује предузеће и то по правилу, према подручју

месних  заједница  на  којој  је  умрли  имао

пребивалиште у часу смрти, односно на оном гробљу

где има места за сахрањивање, осим ако је преминули

био  закупац гробног  места  на  другом гробљу или

сродници имају обезбеђено породично гробно место.

Предузеће  може  својим  интерним  актом

предвидети и могућност и услове за давање у закуп

гробног  места  према  пребивалишту  извршиоца

сахране као будућег закупца гробног места.

Члан 25.

Предузеће  је  дужно  да  за  сахрањивање

умрлих обезбеди службу сваког дана осим недеље и

првог  дана  државног  празника,  и  то  у  време  које

одреди својим интерним актом. 

Лица  која  обављају  сахрањивање  морају

носити пригодну униформу коју обезбеђује предузеће.

Б) Закуп гробног места

Члан 26.

Гробно место из члана 7. ове одлуке, даје  у

закуп предузеће.

Код прве сахране, гроб и место за смештај

урне (колумбаријум и розаријум) дају се у закуп на

време од 10 година, а гробница се даје у закуп на

неодређено време.

Члан 27.

Гробно место- гроб код прве  сахране (тзв.

редовна  сахрана  у  нови  гроб)  даје  се  у   закуп

сродницима умрлог по следећем редоследу: брачни

друг умрлог (или ванбрачни уз одговарајуће доказе о

постојању ванбрачне заједнице), дете умрлог (брачно,

ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог.

У случају да нема лица из става 1. овог члана,

гробно место даје се у закуп сродницима умрлог по

крви у побочној линији до IV степена сродства, с тим

да предност имају сродници ближег степена сродства,

и брачних другова тих сродника.

Изузетно, ако нема лица из ст. 1. и 2. овог

члана, гробно место даје се у закуп лицу које обезбеди

сахрањивање умрлог.

Члан 28.

Међусобна права и обавезе између лица коме

се даје гробно место у закуп (у даљем тексту: закупац

гробног места) и предузећа, уређују се уговором који

се  закључује  одмах,  а  најкасније  у  року  од  шест

месеци од дана сахрањивања умрлог. 

Уговор из става 1. овог члана закључује се

сагласно члану 26. став 2. ове одлуке.

Гробно место које је дато  у закуп не може се

стављати у правни промет.
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Члан 29.

Гробно  место  даје  се  у  закуп  лицу  по

редоследу утврђеном чланом 27.  став  1.  и  2.   ове

одлуке

Ако има више лица истог степена сродства са

умрлим,  закупац  гробног  места  је  лице  које  они

споразумно,  између  себе,  одреде.  У  супротном,

предузеће  ће  их  упутити да  то  питање реше  пред

надлежним судом.

Члан 30.

Гроб, гробница, колумбаријум и розаријум се

могу закупити и за живота, а закупац може бити једно

или више лица која су у одговарајућем сродству из

става 1. и 2. члана 27. ове одлуке, што ће се утврдити

одговарајућим актом  предузећа.

Члан 31.

После прве сахране, у исто гробно место могу

се  уз  писмену  сагласност   закупца  гробног  места

сахранити лица из ст. 1. и 2. члана 27. ове одлуке. 

У случају одсутности закупца гробног места,

сагласност дају лица по редоследу сродства из члана

27. ове одлуке. 

У  случају  смрти   закупца  сагласност  за

његову сахрану није потребна.

За обављање сахране или полагање урне у

гробницу,  када  има  више  закупаца,  писмену

сагласност обавезно морају дати сви закупци, осим у

случају  смрти  једног  од  закупаца  када  сагласност

осталих закупаца за његову сахрану није потребна.

Члан 32.

У  случају  смрти  закупца  гробног  места

уколико их има више, право закупа, односно идеални

део права закупца гробног места, припада физичком

лицу које је оглашено за његовог наследника. 

Ако је више лица оглашено за наследнике,

она могу једног између себе да одреде за заједничког

пуномоћника и да примерак пуномоћја, овереног у

складу са законом којим се уређује овера потписа,

доставе предузећу. 

Члан 33.

У  случају  да  закупац  гробног  места  нема

наследника или они нису заинтересовани да се даље

старају о гробном месту, као и ако је од смрти закупца

прошло  више  од  10  година,  а  нису  се  појавили

наследници, предузеће ће закључити уговор о закупу

гробног  места  са  најближим  крвним  сродником

упокојеног који поднесе захтев за закључење уговора.

( уколико их је више уз сагласност осталих).

У  случају  смрти  закупца  гробног  места,

уколико за  живота  није  имао закључен  Уговор о

закупу са предузећем  и право закупа није ушло у

оставинску  масу  због  непостојања  правног  основа-

Уговора о закупу гробног места, право закупа припада

законском  наследнику  који  поднесе  захтев  за

закључење  Уговора  о  закупу  гробног  места,  уз

прилагање  својеручно  потписане  изјаве  других

законских наследника да се одричу права закупа у име

законског  наследника  који  поднесе  захтев  за

закључивање  Уговора   о  закупу  гробног  места,  а

уколико је  само један законски наследник – право

закупа припада истом, на основу његовог захтева за

закључивање Уговора о закупу гробног места.

В) Рок обавезног почивања

Члан 34.

Посмртни остаци сахрањених лица почивају

у  гробном  месту  најмање  10  година  од  дана

сахрањивања  (у  даљем  тексту:  рок  обавезног

почивања).

У гроб за који није истекао рок обавезног

почивања могу се сахрањивати само лица из става 1.

чл.  27.  ове  одлуке,  уз  писмену сагласност  закупца

гробног места.

Члан  35.

Закупац гробног места, породица, сродници и

друга лица имају право да по истеку рока обавезног

почивања, продуже рок почивања, под условом да се

гробно место уредно одржава и да је плаћена накнада,

у складу са одредбама ове одлуке, за протекло време

почивања.

Предузеће је дужно да обавести закупца да је

истекао рок обавезног почивања.

Не  може  се  продужити  рок  почивања  за

гробна  места  на  гробљу или делу  гробља,  која  су

стављена ван употребе.

Члан 36.

Посмртне  остатке  из  гробова  и  гробница

којима  је  истекао  рок  обавезног  почивања,  а  рок

почивања  није  продужен,  предузеће  преноси  у

посебан  заједнички  гроб  или  гробницу  о  чему

предузеће  води  посебну  евиденцију  и  трајно  чува

податке о лицима чији су посмртни остаци пренети.

Пре  преноса  посмртних остатака  у  смислу

става 1. овог члана Предузеће је дужно да писмено

опомене закупца гробног места да ће, уколико у року

од 30 дана не плати накнаду из члана 35. став 1. ове

одлуке  и  на  тај  начин  продужи  рок  почивања,

извршити  пренос  посмртних  остатака  у  посебан

заједнички  гроб  или  гробницу  и  одредити  другог

закупца тог гробног места, а надгробна обележја и

друге  предмете  уклонити  уз  обавезу  да  их  чува  у

складу са важећим прописима. 

У  случају  када  се  писмена  опомена  није

могла уручити из било којих разлога, предузеће ће

путем обавештења у средствима јавног информисања
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Члан 29.

Гробно  место  даје  се  у  закуп  лицу  по

редоследу утврђеном чланом 27.  став  1.  и  2.   ове

одлуке

Ако има више лица истог степена сродства са

умрлим,  закупац  гробног  места  је  лице  које  они

споразумно,  између  себе,  одреде.  У  супротном,

предузеће  ће  их  упутити да  то  питање реше  пред

надлежним судом.

Члан 30.

Гроб, гробница, колумбаријум и розаријум се

могу закупити и за живота, а закупац може бити једно

или више лица која су у одговарајућем сродству из

става 1. и 2. члана 27. ове одлуке, што ће се утврдити

одговарајућим актом  предузећа.

Члан 31.

После прве сахране, у исто гробно место могу

се  уз  писмену  сагласност   закупца  гробног  места

сахранити лица из ст. 1. и 2. члана 27. ове одлуке. 

У случају одсутности закупца гробног места,

сагласност дају лица по редоследу сродства из члана

27. ове одлуке. 

У  случају  смрти   закупца  сагласност  за

његову сахрану није потребна.

За обављање сахране или полагање урне у

гробницу,  када  има  више  закупаца,  писмену

сагласност обавезно морају дати сви закупци, осим у

случају  смрти  једног  од  закупаца  када  сагласност

осталих закупаца за његову сахрану није потребна.

Члан 32.

У  случају  смрти  закупца  гробног  места

уколико их има више, право закупа, односно идеални

део права закупца гробног места, припада физичком

лицу које је оглашено за његовог наследника. 

Ако је више лица оглашено за наследнике,

она могу једног између себе да одреде за заједничког

пуномоћника и да примерак пуномоћја, овереног у

складу са законом којим се уређује овера потписа,

доставе предузећу. 

Члан 33.

У  случају  да  закупац  гробног  места  нема

наследника или они нису заинтересовани да се даље

старају о гробном месту, као и ако је од смрти закупца

прошло  више  од  10  година,  а  нису  се  појавили

наследници, предузеће ће закључити уговор о закупу

гробног  места  са  најближим  крвним  сродником

упокојеног који поднесе захтев за закључење уговора.

( уколико их је више уз сагласност осталих).

У  случају  смрти  закупца  гробног  места,

уколико за  живота  није  имао закључен  Уговор о

закупу са предузећем  и право закупа није ушло у

оставинску  масу  због  непостојања  правног  основа-

Уговора о закупу гробног места, право закупа припада

законском  наследнику  који  поднесе  захтев  за

закључење  Уговора  о  закупу  гробног  места,  уз

прилагање  својеручно  потписане  изјаве  других

законских наследника да се одричу права закупа у име

законског  наследника  који  поднесе  захтев  за

закључивање  Уговора   о  закупу  гробног  места,  а

уколико је  само један законски наследник – право

закупа припада истом, на основу његовог захтева за

закључивање Уговора о закупу гробног места.

В) Рок обавезног почивања

Члан 34.

Посмртни остаци сахрањених лица почивају

у  гробном  месту  најмање  10  година  од  дана

сахрањивања  (у  даљем  тексту:  рок  обавезног

почивања).

У гроб за који није истекао рок обавезног

почивања могу се сахрањивати само лица из става 1.

чл.  27.  ове  одлуке,  уз  писмену сагласност  закупца

гробног места.

Члан  35.

Закупац гробног места, породица, сродници и

друга лица имају право да по истеку рока обавезног

почивања, продуже рок почивања, под условом да се

гробно место уредно одржава и да је плаћена накнада,

у складу са одредбама ове одлуке, за протекло време

почивања.

Предузеће је дужно да обавести закупца да је

истекао рок обавезног почивања.

Не  може  се  продужити  рок  почивања  за

гробна  места  на  гробљу или делу  гробља,  која  су

стављена ван употребе.

Члан 36.

Посмртне  остатке  из  гробова  и  гробница

којима  је  истекао  рок  обавезног  почивања,  а  рок

почивања  није  продужен,  предузеће  преноси  у

посебан  заједнички  гроб  или  гробницу  о  чему

предузеће  води  посебну  евиденцију  и  трајно  чува

податке о лицима чији су посмртни остаци пренети.

Пре  преноса  посмртних остатака  у  смислу

става 1. овог члана Предузеће је дужно да писмено

опомене закупца гробног места да ће, уколико у року

од 30 дана не плати накнаду из члана 35. став 1. ове

одлуке  и  на  тај  начин  продужи  рок  почивања,

извршити  пренос  посмртних  остатака  у  посебан

заједнички  гроб  или  гробницу  и  одредити  другог

закупца тог гробног места, а надгробна обележја и

друге  предмете  уклонити  уз  обавезу  да  их  чува  у

складу са важећим прописима. 

У  случају  када  се  писмена  опомена  није

могла уручити из било којих разлога, предузеће ће

путем обавештења у средствима јавног информисања
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позвати закупца гробног места и његове евентуалне

наследнике да поступе у складу са одредбама става 2.

овог  члана,  указујући  на  последице  пропуштања.  

Обавештење се објављује према потреби и по правилу

се користи за истовремено обавештавање већег броја

закупаца гробних места.

Члан 37.

У случају  када  наследник  закупца  гробног

места није физичко лице, по истеку обавезног рока

почивања,  као  и  у  случају  ископавања  посмртних

остатака када гробно место остане празно, предузеће

даје то гробно место у даљи закуп.

Члан 38.

Ископавање посмртних остатака умрлих лица

(ексхумација) по захтеву породице, сродника и других

овлашћених лица и органа, може се вршити уколико

постоји  одобрење  надлежног  органа  за  вршење

санитарне  инспекције  и  одобрење  основне

организационе  јединице  Градске  управе  града

Панчева надлежне за стамбено-комуналне послове (у

даљем тексту: надлежни орган).

Члан 39.

Да би се дозволило ископавање посмртних

остатака  покојника  (ексхумација)  неопходно  је  да

сродници из чл. 27. ст. 1. и 2. ове одлуке поднесу

надлежном органу захтев за  издавање одобрења за

ексхумацију.

Уз захтев се подноси:

- извод из књиге умрлих за покојника;

- доказ о сродству са покојником (извод из

књиге рођених, венчаних и сл.),

- потврда предузећа које управља гробљем са

подацима  о  гробном  месту  на  коме  је  сахрањен

покојник (ред, бр.гроба и парцела), именом закупца

гробног места и временом трајања закупа;

- потврда предузећа које управља гробљем  са

подацима о обезбеђеном гробном месту (ред, бр.гроба

и парцела), именом закупца гробног места и временом

трајања закупа;

- сагласност сродника упокојеног из чл. 27.

ст.1. и 2. ове одлуке;

- пуномоћје, ако се овлашћује друго лице да

поднесе захтев;

-  доказ  о  уплати  градске  административне

таксе.

Члан 40.

По пријему захтева из члана 39. ове одлуке,

надлежни орган проверава да ли је достављена сва

неопходна документација, те уколико није службеним

путем  од  надлежних  органа  или  организација

прибавља потребну документацију.

По  провери  достављене  документације,

уколико су испуњени сви услови у складу са законом,

овом одлуком и другим општим актима, надлежни

орган доноси решење.

Ако  надлежни  орган  утврди  да  нису

испуњени услови прописани законом, овом одлуком и

другим општим актима донеће одговарајуће решење.

Против решења из става 2. и 3. овог члана

може се поднети жалба Градском већу града Панчева

у року од 15 дана од дана пријема решења.

Г) Кремирање

Члан 41.

Кремирање посмртних остатака умрлих врши

се у крематоријуму.

При раду крематоријума морају се предузети

одговарајуће  санитарно-техничке  мере  којима  се

спречава загађење ваздуха.

Члан 42.

Посмртни остаци који ће се кремирати морају

бити смештени у лаки дрвени сандук без металних

делова.

Члан 43.

Захтев  за  кремирање  посмртних  остатака

подноси се у писменом облику. 

Захтев могу поднети лица из члана 27. ове

одлуке.

Садржину захтева, као и доказе који се морају

приложити  уз  захтев,  одређује  предузеће   својим

актом.

Члан 44.

Пепео  кремираних  посмртних  остатака

ставља се одмах по њиховом кремирању у урну. 

Урна  мора  бити  херметички  затворена  и

сачињена од трајног материјала.

Приликом подношења захтева из став 3.члана

43. ове одлуке, лице које се стара о сахрани, изјашњава

се да ли ће се урна са пепелом кремираних посмртних

остатака  покопати  у  гроб,  односно  гробницу  или

положити на посебно уређено место (колумбаријум

односно розаријум). 

Члан 45.

Предузеће  приликом  одређивања  дана

кремације, по правилу, истовремено одређује дан и

време  укопа,  односно  полагања  урне,  и  о  томе

обавештава  лице  које  се  стара  о  сахрањивању,  уз

упозорење  да  ће  се  укоп,  односно  полагање  урне

извршити и без његовог присуства.
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Члан 46.

Ако се лице које се стара о сахрањивању не

појави  да  покопа  или  положи  урну,  предузеће  је

дужно да урну чува најдуже шест месеци.

По  истеку  рока  из  става  1.  овог  члана,

предузеће ће расути пепео на посебно одређено место

на гробљу и име лица чији је пепео на овај начин

сахрањен урезаће на посебној плочи која се налази на

овом делу гробља.

Члан 47.

Пепео  кремираних  посмртних  остатака  не

предаје се члановима породице, односно сродницима

или другим лицима, осим када пруже доказе да имају

обезбеђено гробно место у другом месту.

V  САХРАЊИВАЊЕ ЗАСЛУЖНИХ ЛИЦА

Члан 48.

На гробљу се могу одредити посебне парцеле

за сахрањивање посмртних остатака заслужних лица

(у даљем тексту: посебне парцеле).

Заслужно лице у смислу ове одлуке је лице

које  је  у  току  живота  добило  највиши  степен

одликовања Републике  Србије,  лице које  је  стекло

звање академика Српске академије наука и уметности

и лице  коме  је  додељено  звање  почасни грађанин

града Панчева.

Градоначелник може изузетно одлучити да и

друго  лице  (осим  лица  наведених  у  ставу  2.  овог

члана) може бити сахрањено у посебне парцеле, које је

у току живота било истакнуто у области у којој је

деловало.

Предлог  да  се  посмртни остаци заслужног

лица сахране у посебним парцелама, даје институција

чије  је  преминуло  лице  био  члан,  уз  претходну

сагласност  супружника  или  чланова  уже  породице

умрлог лица.

Члан 49.

О уређивању и одржавању посебних парцела

стара се предузеће, а трошкове за њихово уређење и

одржавање сноси јединица локалне самоуправе.

VI  СРЕДСТВА  ЗА  ОВАВЉАЊЕ  КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 50.

Средства за обављање комуналне делатности

сахрањивања обезбеђују се из цене комуналне услуге

коју плаћају закупци.

Средства за уређивање и одржавање гробља

обезбеђују се из средстава предузећа, накнаде за закуп

гробног  места,  накнаде  за  контролу  и  надзор  над

извођењем занатских радова у кругу гробља као и

других извора у складу са законом.

Члан 51.

За сахрањивање и друге погребне услуге у

вези  са  сахрањивањем  (опремање  умрлих,  превоз

посмртних  остатка,  чување  посмртних  остатака  до

сахрањивања, спровођење церемоније сахрањивања и

др.),  предузеће  утврђује  цену  услуге  на  основу

елемената  за  образовање  цена  комуналних  услуга

утврђених Законом о комуналним делатностима, уз

сагласност оснивача.

Цена услуге из става 1. овог члана плаћа се и

приликом ископавања посмртних остатака.

Члан 52.

За  закуп,  коришћење,  уређивање  и

одржавање објеката на гробљу, као и за коришћење

услуга на гробљу (одржавање путева и стаза, простора

између  гробних  места,  зеленила,  јавне  расвете,

чистоће и реда и др.), закупац гробног места плаћа

накнаду.

Накнаду из става 1. овог члана, уз сагласност

оснивача, утврђује предузеће у годишњем износу и

ова накнада се плаћа за период од десет година, или на

посебно  оправдан  захтев  и  више  година  унапред,

најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за

који је ова накнада већ плаћена.

Накнада  из  става  1.  Овог  члана  може  се

плаћати и годишње уз закључење Уговора о закупу.

Висину накнаде која се наплаћује од извођача

занатских радова у кругу гробља, утврђује Предузеће

уз сагласност оснивача и она се наплаћује приликом

уласка у гробље ради почетка извођења одобрених

радова.

VII ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА
У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 53.

Ако  дође  до  поремећаја  или  прекида  у

обављању  послова  на  уређивању  и  одржавању

гробаља и сахрањивању услед више силе или других

разлога  који  се  нису  могли  предвидети,  односно

спречити,  предузеће  је  обавезно  да  одмах,  без

одлагања,  предузме  мере  на  отклањању  узрока

поремећаја, односно прекида, и то:

1. радно  ангажује  запослене  на  отклањању

узрока  поремећаја,  односно  разлога  због  којих  је

дошло до прекида у обављању послова одржавања и

уређивања гробља и сахрањивања;

2. хитно  поправи  и  замени  инсталације  и

уређаје којима се обезбеђује обављање послова, као и

заштити  комуналне  објекте  и  уређаје  од  даљих

кварова или хаварија, и

3. предузме и друге мере које утврди оснивач.
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Члан 46.

Ако се лице које се стара о сахрањивању не

појави  да  покопа  или  положи  урну,  предузеће  је

дужно да урну чува најдуже шест месеци.

По  истеку  рока  из  става  1.  овог  члана,

предузеће ће расути пепео на посебно одређено место

на гробљу и име лица чији је пепео на овај начин

сахрањен урезаће на посебној плочи која се налази на

овом делу гробља.

Члан 47.

Пепео  кремираних  посмртних  остатака  не

предаје се члановима породице, односно сродницима

или другим лицима, осим када пруже доказе да имају

обезбеђено гробно место у другом месту.

V  САХРАЊИВАЊЕ ЗАСЛУЖНИХ ЛИЦА

Члан 48.

На гробљу се могу одредити посебне парцеле

за сахрањивање посмртних остатака заслужних лица

(у даљем тексту: посебне парцеле).

Заслужно лице у смислу ове одлуке је лице

које  је  у  току  живота  добило  највиши  степен

одликовања Републике  Србије,  лице које  је  стекло

звање академика Српске академије наука и уметности

и лице  коме  је  додељено  звање  почасни грађанин

града Панчева.

Градоначелник може изузетно одлучити да и

друго  лице  (осим  лица  наведених  у  ставу  2.  овог

члана) може бити сахрањено у посебне парцеле, које је

у току живота било истакнуто у области у којој је

деловало.

Предлог  да  се  посмртни остаци заслужног

лица сахране у посебним парцелама, даје институција

чије  је  преминуло  лице  био  члан,  уз  претходну

сагласност  супружника  или  чланова  уже  породице

умрлог лица.

Члан 49.

О уређивању и одржавању посебних парцела

стара се предузеће, а трошкове за њихово уређење и

одржавање сноси јединица локалне самоуправе.

VI  СРЕДСТВА  ЗА  ОВАВЉАЊЕ  КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 50.

Средства за обављање комуналне делатности

сахрањивања обезбеђују се из цене комуналне услуге

коју плаћају закупци.

Средства за уређивање и одржавање гробља

обезбеђују се из средстава предузећа, накнаде за закуп

гробног  места,  накнаде  за  контролу  и  надзор  над

извођењем занатских радова у кругу гробља као и

других извора у складу са законом.

Члан 51.

За сахрањивање и друге погребне услуге у

вези  са  сахрањивањем  (опремање  умрлих,  превоз

посмртних  остатка,  чување  посмртних  остатака  до

сахрањивања, спровођење церемоније сахрањивања и

др.),  предузеће  утврђује  цену  услуге  на  основу

елемената  за  образовање  цена  комуналних  услуга

утврђених Законом о комуналним делатностима, уз

сагласност оснивача.

Цена услуге из става 1. овог члана плаћа се и

приликом ископавања посмртних остатака.

Члан 52.

За  закуп,  коришћење,  уређивање  и

одржавање објеката на гробљу, као и за коришћење

услуга на гробљу (одржавање путева и стаза, простора

између  гробних  места,  зеленила,  јавне  расвете,

чистоће и реда и др.), закупац гробног места плаћа

накнаду.

Накнаду из става 1. овог члана, уз сагласност

оснивача, утврђује предузеће у годишњем износу и

ова накнада се плаћа за период од десет година, или на

посебно  оправдан  захтев  и  више  година  унапред,

најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за

који је ова накнада већ плаћена.

Накнада  из  става  1.  Овог  члана  може  се

плаћати и годишње уз закључење Уговора о закупу.

Висину накнаде која се наплаћује од извођача

занатских радова у кругу гробља, утврђује Предузеће

уз сагласност оснивача и она се наплаћује приликом

уласка у гробље ради почетка извођења одобрених

радова.

VII ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА
У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 53.

Ако  дође  до  поремећаја  или  прекида  у

обављању  послова  на  уређивању  и  одржавању

гробаља и сахрањивању услед више силе или других

разлога  који  се  нису  могли  предвидети,  односно

спречити,  предузеће  је  обавезно  да  одмах,  без

одлагања,  предузме  мере  на  отклањању  узрока

поремећаја, односно прекида, и то:

1. радно  ангажује  запослене  на  отклањању

узрока  поремећаја,  односно  разлога  због  којих  је

дошло до прекида у обављању послова одржавања и

уређивања гробља и сахрањивања;

2. хитно  поправи  и  замени  инсталације  и

уређаје којима се обезбеђује обављање послова, као и

заштити  комуналне  објекте  и  уређаје  од  даљих

кварова или хаварија, и

3. предузме и друге мере које утврди оснивач.
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Члан 54.

У  случајевима  из  члана  53.  ове  одлуке

предузеће  је  обавезно  да  истовремено  са

предузимањем мера обавести оснивача о разлозима

поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.

Када оснивач  прими обавештење, дужан је

да без одлагања:

1. нареди мере за заштиту комуналних објеката

који су угрожени, као и друге имовине;

2. предложи  мере  за  отклањање  насталих

последица и друге потребне мере у циљу обављања

комуналне делатности;

3. ангажује друго предузеће или предузетника

да обавља послове уређивања и одржавања гробља и

сахрањивање до отклањања поремећаја, и

4. утврди разлоге и евентуално одговорност за

поремећај, односно прекид у обављању делатности,

као и одговорност за накнаду евентуалне штете.

Члан 55.

У случају прекида у обављању послова на

уређивању и одржавању гробља и сахрањивању услед

штрајка, предузеће је обавезно да обезбеди минимум

процеса рада у складу са актом оснивача. Кад такав

акт  није  донет,  могу  се  предузети  посебне  мере

утврђене Законом о комуналним делатностима ако би

услед тога могла да наступи непосредна опасност или

изузетно тешке последице за живот и здравље људи и

безбедност људи и имовине, или других неопходних

услова  за  живот  и  рад  корисника  ове  комуналне

услуге.

VIII ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА

Члан 56.

Предузеће   је  дужно  да  једном  годишње

спроведе  поступак  изјашњавања  корисника  о

квалитету  пружања  услуга  (у  даљем  тексту:

Изјашњавање) у трајању од најмање   30 дана.  

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог

члана,  Предузеће   објављује   у  средствима  јавног

информисања,    у електронском облику на интернет

страници  предузећа  и  на  интернет  страници  града

Панчева 

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од

дана  завршетка  изјашњавања   достави  оснивачу

извештај  о  резултатима  изјашњавања  корисника  о

квалитету пружања комуналних услуга.  

Уколико  су  резултати  изјашњавања

корисника  комуналних  услуга  такви  да  већина

корисника  није  задовољна  пруженом  комуналном

услугом предузећа, надлежна организациона јединица

Градске управе града Панчева за комуналне послове у

сарадњи  са  осталим  организационим  јединицама

Градске управе града Панчева, састављају Нацрт мера

за отклањање недостатака наведених у изјашњавању

корисника и заједно са  Извештајем о резултатима

изјашњавања корисника  о квалитету пружених услуга

предузећа, достављају Градском већу града Панчева.

Градско  веће  града  Панчева  доноси  мере  за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Градско  веће  града  Панчева  доставља

усвојене мере за отклањање наведених недостатака

Скупштини града Панчева, ради обавештавања.

IX  НАДЗОР

Члан 57.

Надзор над применом одредаба ове одлуке и

над  законитошћу  рада  предузећа,  врши  надлежна

организациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева за комуналне послове.

Послове  инспекцијског  надзора  над

применом  ове  одлуке  и  других  аката  донетих  на

основу  ове  одлуке,  врши  надлежна  организациона

јединица Градске  управе  града Панчева  за послове

комуналне инспекције, осим ако поједини послови тог

надзора  нису  посебним  прописима  стављени  у

надлежност другог органа.

Контролу примене ове одлуке и комунално-

полицијске послове, у складу са Законом о комуналној

полицији  и  другим  прописима  врши  комунална

полиција.

X  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се

за прекршај предузеће ако се не стара о уређивању и

одржавању гробља.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

и одговорно лице у предузећу новчаном казном од

10.000 динара.

Члан 59.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се

за прекршај предузеће,  ако:

1. не  забрани  извођење  занатских  радова

извођачу који нема одобрење за рад или који се не

придржава одредби из члана 10. и 11. ове одлуке; 

2. не  обезбеди  да  гробље  буде  отворено  за

посете у складу са чланом 14. ове одлуке.

3. не  обезбеди  пренос  посмртних  остатака  у

складу са чланом 21. ове одлуке;

4. не обезбеди службу за сахрањивање умрлих у

складу са чланом 25. ове одлуке;

5. не поштује рок обавезног почивања у складу

са чланом 34. ове одлуке;
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6. не обавести закупца гробног места о потреби

обнове закупа у складу са чланом  35. ове одлуке;

7. писмено неопоменезакупца гробног места у

складу са чланом  36.ст.2. ове одлуке;

8. не  предузме  одговарајуће  санитарно-

техничке мере у складу са чланом 41.ст.2 ове одлуке;

9. поступи супротно одредбама чланова 47.  и

48. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у Предузећу, новчаном казном од

10.000,00 динара.

Члан 60.

Новчаном  казном  у  фиксном  износу  од

60.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

1. ако  не  прибави  писмено  одобрење  за

извођење занатских радова у складу са чланом 10. ове

одлуке;

2. ако не изводи занатске радове у складу са

чланом 11. ове одлуке;

3. преноси право закупа гробног места супротно

члану 28. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном  у

износу од 10.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

предузетник, новчаном казном  у износу од 30.000

динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице, новчаном казном  у износу од 10.000

динара.

Члан 61.

Новчаном  казном  у  фиксном  износу  од

10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице

ако учини неку од радњи забрањених  чланом 16. ове

одлуке.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 62.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје  да

важи Одлука о сахрањивању  и  гробљима ( „Сл.лист

града Панчева” бр. 14/15, 22/16 и 38/16).

Члан 63.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                        

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 3.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  („Сл.гласник  РС  бр.  129/07,  83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),чланова 3. тачка 6а.,

4.и  9.   Закона  о  комуналним  делатностима

(„Сл.гласник  РС”  бр.  88/11  и  104/16),  Закона  о

сахрањивању  и  гробљима  (“Сл.гласник  СРС”  бр.

20/77,  24/85-др.закон и  6/89-др.закон и “Сл.гласник

РС” бр. 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон,

101/05-др.закон,  120/12-УС  и  84/13-УС),  Уредбе  о

начину  и  условима  за  отпочињање  обављања

комуналних делатности („Сл.гласник РС“ бр. 13/18) и

чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.

лист  града  Панчева”  бр.  25/15-пречишћен  текст  и

12/16),  Скупштина  града  Панчева  на  седници

одржаној дана  03.10. 2018. године, донeла је

ОДЛУКУ О  ПОГРЕБНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА 

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин

обављања погребне делатности.

Члан  2.

Погребна делатност у смислу ове одлуке је

преузимање и превоз посмртних остататака од места

смрти,  односно  места  на  коме  се  налази  умрла

особа( стан, здравствена установа , институт за судску

медицину и патологију, установе социјалне заштите и

друга места) и превоз до места одређеног посебним

прописом  (  патологије,  судске  медицине,  гробља,

крематоријума,  аеродрома,  пословног  простора

погребног предузећа  у ком постоје прописани услови

за смештај и чување покојника), организација сахране

и испраћаја са прибављањем потребне документације

за  организацију   превоза  и  сахрањивања,  чување

посмртних  остатака  у  расхладном  уређају  и

припремање  покојника  за  сахрањивање  (у  даљем

тексту: погребна делатност).

Члан 3.

Погребну  делатност  могу  обављати   јавно

предузеће,  привредно  друштво,  предузетник  или

други привредни субјект  (у  даљем тексту:  субјект)

који испуњава услове прописане законом, Уредбом о

начину  и  условима  за  отпочињање  обављања

комуналних делатности („Сл.гласник РС“ бр. 13/18) (у

даљем тексту: Уредба) и овом одлуком.

Члан 4.

Погребну делатност, у складу са Уредбом ,

може  да  обавља  субјект  који  је  поднео  захтев  за

проверу  испуњености  услова  за  отпочињање

обављања комуналнe делатности. 
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6. не обавести закупца гробног места о потреби

обнове закупа у складу са чланом  35. ове одлуке;

7. писмено неопоменезакупца гробног места у

складу са чланом  36.ст.2. ове одлуке;

8. не  предузме  одговарајуће  санитарно-

техничке мере у складу са чланом 41.ст.2 ове одлуке;

9. поступи супротно одредбама чланова 47.  и

48. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у Предузећу, новчаном казном од

10.000,00 динара.

Члан 60.

Новчаном  казном  у  фиксном  износу  од

60.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

1. ако  не  прибави  писмено  одобрење  за

извођење занатских радова у складу са чланом 10. ове

одлуке;

2. ако не изводи занатске радове у складу са

чланом 11. ове одлуке;

3. преноси право закупа гробног места супротно

члану 28. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном  у

износу од 10.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

предузетник, новчаном казном  у износу од 30.000

динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице, новчаном казном  у износу од 10.000

динара.

Члан 61.

Новчаном  казном  у  фиксном  износу  од

10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице

ако учини неку од радњи забрањених  чланом 16. ове

одлуке.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 62.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје  да

важи Одлука о сахрањивању  и  гробљима ( „Сл.лист

града Панчева” бр. 14/15, 22/16 и 38/16).

Члан 63.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                        

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 3.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  („Сл.гласник  РС  бр.  129/07,  83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),чланова 3. тачка 6а.,

4.и  9.   Закона  о  комуналним  делатностима

(„Сл.гласник  РС”  бр.  88/11  и  104/16),  Закона  о

сахрањивању  и  гробљима  (“Сл.гласник  СРС”  бр.

20/77,  24/85-др.закон и  6/89-др.закон и “Сл.гласник

РС” бр. 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон,

101/05-др.закон,  120/12-УС  и  84/13-УС),  Уредбе  о

начину  и  условима  за  отпочињање  обављања

комуналних делатности („Сл.гласник РС“ бр. 13/18) и

чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.

лист  града  Панчева”  бр.  25/15-пречишћен  текст  и

12/16),  Скупштина  града  Панчева  на  седници

одржаној дана  03.10. 2018. године, донeла је

ОДЛУКУ О  ПОГРЕБНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА 

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин

обављања погребне делатности.

Члан  2.

Погребна делатност у смислу ове одлуке је

преузимање и превоз посмртних остататака од места

смрти,  односно  места  на  коме  се  налази  умрла

особа( стан, здравствена установа , институт за судску

медицину и патологију, установе социјалне заштите и

друга места) и превоз до места одређеног посебним

прописом  (  патологије,  судске  медицине,  гробља,

крематоријума,  аеродрома,  пословног  простора

погребног предузећа  у ком постоје прописани услови

за смештај и чување покојника), организација сахране

и испраћаја са прибављањем потребне документације

за  организацију   превоза  и  сахрањивања,  чување

посмртних  остатака  у  расхладном  уређају  и

припремање  покојника  за  сахрањивање  (у  даљем

тексту: погребна делатност).

Члан 3.

Погребну  делатност  могу  обављати   јавно

предузеће,  привредно  друштво,  предузетник  или

други привредни субјект  (у  даљем тексту:  субјект)

који испуњава услове прописане законом, Уредбом о

начину  и  условима  за  отпочињање  обављања

комуналних делатности („Сл.гласник РС“ бр. 13/18) (у

даљем тексту: Уредба) и овом одлуком.

Члан 4.

Погребну делатност, у складу са Уредбом ,

може  да  обавља  субјект  који  је  поднео  захтев  за

проверу  испуњености  услова  за  отпочињање

обављања комуналнe делатности. 
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За  опточињање  обављања  комуналне

делатности  субјект  мора  да  испуњава  услове

прописане  Уредбом  у  погледу  одређеног  броја

запослених,  минималног   техничког  капацитета  и

седишта субјекта .

Члан 5.

Ова одлука  ступа на снагу осмог дана од

дана  објављивања  у  „Службеном   листу  града

Панчеву“

                                                    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                    

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ II-04-06-03/2018-9                                                          

Панчево, 3.10.2018. године                                                         

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  (,,Сл.гласник  РС”  бр.  129/07,83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),  чланова 3. тачка 9.,

4.,  9.  и  13.  Закона  о  комуналним  делатностима

(,,Сл.гл.РС”  бр.  88/11  и  104/16),  чланова  25.  и  26.

Закона о трговини („Сл.гласник РС“ 53/10 , 10/13 и

44/18-др.закон)  и чланова 39. и 98. став 1. Статута

града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15-

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној дана  03.10 2018. године, донела

је

ОДЛУКУ  О ПИЈАЦАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин

обављања комуналне делатности управљања пијацама

и  пружања  услуга  на  њима,  на  територији  града

Панчева.

Управљање пијацама је комунално опремање,

одржавање  објеката на пијацама (пијачног  пословног

простора, укључујући и киоске  и тезге на отвореном

простору)  давање  у  закуп  тезги  на  пијацама  и

организација делатности на затвореним и отвореним

просторима који су намењени за обављање промета

пољопривредно- прехрамбених и других производа.

Члан 2.

ПИЈАЦА у  смислу  ове  одлуке  је  простор

одређен  планским  актом,  намењен  и  комунално

опремљен  за  обављање  промета  пољопривредно-

прехрамбених и других производа, вршење услуга у

промету  робе,  чије  се  одржавање,  опремање  и

коришћење врши у складу са овом одлуком.

Пијаце из става 1. овог члана су зелена пијаца

и пијаце посебних намена:

1. ,,ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА” је простор одређен

планским актом, намењен и комунално опремљен за

обављање  промета  на  мало  пољопривредно-

прехрамбених  производа  (свежег  и  сушеног  воћа,

поврћа,  шумских  плодова,  јаја),  цвећа,  украсног  и

лековитог биља, садног материјала,  украсних јелки,

омота  за  паковање  намирница,  непрехрамбених

производа, занатских радњи и домаће радиности.

2.  ,,КВАНТАШКА  ПИЈАЦА”  је  простор

одређен  планским  актом,  намењен  и  комунално

опремљен  за  обављање  промета  на  мало

пољопривредно-прехрамбених  производа  (воће,

поврће, јаја) са тезги,  контејнера, боксова и других

сличних објеката намењених за паркирање возила и

приколица из којих се врши продаја.

3. ,,СТОЧНА ПИЈАЦА” је простор одређен

планским актом, намењен и комунално опремљен за

обављање промета живом стоком, живином и сточном

храном.

4.  ,,РОБНА  ПИЈАЦА”  је  простор  одређен

планским актом, намењен и комунално опремљен за

обављање  промета  на  мало  непрехрамбених

производа  (текстила;  одеће;  обуће;  финалних

производа  за  личну  употребу  и  употребу  у

домаћинству од порцелана,  стакла,  керамике,  коже,

текстила, гуме и пластике; металне и електротехничке

робе  за  чији  промет  и  употребу  није  прописано

обезбеђење  гаратног  листа  и  техничког  упутства;

спортске опреме; хемијских производа и то: сапуна и

детерџената,  препарата  за  чишћење  и  полирање,

козметичких  и  тоалетних  препарата;  књига  и

канцеларијског простора)  половне –  употребљаване

робе  (одећа,  обућа,  разни  кућни  предмети,  ауто

делови, мотори и њихови делови, електрични апарати

и друга слична роба).

5.  ,,ПИЈАЦА РЕЗАНЕ ГРАЂЕ” је  простор

одређен  планским  актом,  намењен  и  комунално

опремљен  за  обављање  промета  резаном  грађом,

огревним дрветом и другим производима од дрвета

већих димензија, као и негашеног креча.

6.  ,,АУТО  ПИЈАЦА”  је  простор  одређен

планским актом, намењен и комунално опремљен за

обављање промета половним путничким и теретним

возилима, мотоциклима, као и половним резервним

ауто-деловима и прибором.

КОМПЛЕКС ПИЈАЦА је  простор  одређен

планским  актом  који  је  намењен  и  комунално

опремљен за обављање промета робе и услуга које је

прописано да се врши на пијацама из става 2. овог

члана,  а  на  којем  су  различите  врсте  пијаца

разграничене у складу са одредбама закона којим се
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уређује  трговина  (у  даљем  тексту:  закон)  и

подзаконским актима.

Члан 3.

Делатност  уређења  и  одржавања  пијаца  и

пружање услуга на пијацама на подручју насељеног

места Панчево и насељеног места Иваново обавља

Јавно комунално предузеће ,,Зеленило” Панчево  а на

подручју  насељених  места  Банатски  Брестовац,

Банатско  Ново  Село,  Глогоњ,  Долово,  Јабука,

Качарево,  Омољица  и  Старчево,  јавна  комунална

предузећа насељених места  односно друго предузеће

или предузетник (у даљем тексту: предузеће, односно

предузетник) коме Скупштина града Панчева повери

обављање ове комуналне делатности у смислу Закона

о комуналним делатностима и подзаконским актима.

II  УРЕЂЕЊЕ  ПИЈАЧНОГ  ПРОСТОРА  И
ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦЕ

Члан 4.

У  складу  са  планским  актом,  пијаца  има

одређен број сталних објеката и простор на коме се

распоређују  пијачни  објекти  и  опрема  која  има

одговарајућу инфраструктуру.

Члан 5.

Стални објекат на пијаци гради се у складу са

планским актом и прописима о изградњи објеката, а

његова намена одређује се уз сагласност предузећа,

односно предузетника.

Стални објекат мора бити инфраструктурно

опремљен (струја, вода, канализација и сл.)

Члан 6.

Предузеће, односно предузетник је дужно да

пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачних

објеката у зависности од врсте пијаце.  ,,ПИЈАЧНИ

ОБЈЕКАТ” је:

1.  киоск  и  други  монтажно-демонтажни

објекат;

2. тезга, витрина, рам, бокс.

Пијачни објекат мора испуњавати минимално

техничке  услове  утврђене  законом и  подзаконским

актима.

Пијачни  објекат  из  става  2.  тачка  1.  овог

члана може поставити и друго лице, уз прибављену

писмену сагласност предузећа, односно предузетника.

Овако  постављен  пијачни  објекат  у  свему

мора испуњавати услове из става 3. овог члана.

Пијачни објекат постављен без сагласности

предузећа, односно предузетника, власник је дужан да

уклони по налогу надлежног органа.

Члан 7.

Постављање  и  распоређивање  пијачних

објеката,  се  врши  на  основу   Плана  постављања

пијачних објеката, који садржи изглед, тип, врсту и

распоред пијачних објеката.

План постављања пијачних објеката доноси

предузеће,  односно  предузетник  уз  сагласност

Градског већа града Панчева.

План  постављања  пијачних  објеката  мора

бити истакнут на улазу у пијачни простор.

Члан 8.

Предузеће, односно предузетник је дужан да

пијачни објекат постави и распореди на начин којим

се  обезбеђује  функционалност  и  естетски  изглед

пијаце  и  омогући  грађанима  несметани  пролаз  и

куповину,  као  и  приступ  возилима  за  хитне

интервенције  (полиција,  ватрогасно  возило,  хитна

помоћ).

Сваки пијачни објекат мора бити нумерисан,

са видно истакнутом нумерацијом на самом пијачном

објекту, а у свему према Плану постављања пијачних

објеката.

Члан 9.

Распоредом  пијачних  објеката  на  зеленој

пијаци, мора се обезбедити физички одвојен простор

за продају пољопривредно-прехрамбених производа и

простор  за  продају  непрехрамбених  производа  и

вршење занатских услуга.

Распоредом  пијачних  објеката  на  робној

пијаци, мора се обезбедити физички одвојен простор

за продају половне-употребљене робе (одећа, обућа,

разни кућни предмети, ауто делови, мотори и њихови

делови, електрични апарати и друга слична роба) од

простора за продају непрехрамбених производа.

Физички одвојени простори морају се видно

обележити, истицањем натписа са наменом пијачног

простора.

Члан 10.

Објекат (стални и пијачни) који се налази на

пијачном  простору,  мора  испуњавати  санитарно

хигијенско-техничке  услове  прописане  законом  и

подзаконским актима.

Забрањено  је  вршити  продају  и  излагање

производа животињског порекла и млечних производа

ван објекта одређеног за ту намену.

Члан 11.

Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и

поплочан чврстим материјалом који се лако одржава.

Пијачни простор мора имати посебан улаз за

транспортна возила и посебан улаз за потрошаче.

Забрањено је постављање пијачних објеката,

излагање и продаја робе на улазима у пијачни простор,

као и на свим осталим просторима који нису одређени

Планом постављања пијачних објеката из члана 7. ове

одлуке.
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уређује  трговина  (у  даљем  тексту:  закон)  и

подзаконским актима.

Члан 3.

Делатност  уређења  и  одржавања  пијаца  и

пружање услуга на пијацама на подручју насељеног

места Панчево и насељеног места Иваново обавља

Јавно комунално предузеће ,,Зеленило” Панчево  а на

подручју  насељених  места  Банатски  Брестовац,

Банатско  Ново  Село,  Глогоњ,  Долово,  Јабука,

Качарево,  Омољица  и  Старчево,  јавна  комунална

предузећа насељених места  односно друго предузеће

или предузетник (у даљем тексту: предузеће, односно

предузетник) коме Скупштина града Панчева повери

обављање ове комуналне делатности у смислу Закона

о комуналним делатностима и подзаконским актима.

II  УРЕЂЕЊЕ  ПИЈАЧНОГ  ПРОСТОРА  И
ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦЕ

Члан 4.

У  складу  са  планским  актом,  пијаца  има

одређен број сталних објеката и простор на коме се

распоређују  пијачни  објекти  и  опрема  која  има

одговарајућу инфраструктуру.

Члан 5.

Стални објекат на пијаци гради се у складу са

планским актом и прописима о изградњи објеката, а

његова намена одређује се уз сагласност предузећа,

односно предузетника.

Стални објекат мора бити инфраструктурно

опремљен (струја, вода, канализација и сл.)

Члан 6.

Предузеће, односно предузетник је дужно да

пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачних

објеката у зависности од врсте пијаце.  ,,ПИЈАЧНИ

ОБЈЕКАТ” је:

1.  киоск  и  други  монтажно-демонтажни

објекат;

2. тезга, витрина, рам, бокс.

Пијачни објекат мора испуњавати минимално

техничке  услове  утврђене  законом и  подзаконским

актима.

Пијачни  објекат  из  става  2.  тачка  1.  овог

члана може поставити и друго лице, уз прибављену

писмену сагласност предузећа, односно предузетника.

Овако  постављен  пијачни  објекат  у  свему

мора испуњавати услове из става 3. овог члана.

Пијачни објекат постављен без сагласности

предузећа, односно предузетника, власник је дужан да

уклони по налогу надлежног органа.

Члан 7.

Постављање  и  распоређивање  пијачних

објеката,  се  врши  на  основу   Плана  постављања

пијачних објеката, који садржи изглед, тип, врсту и

распоред пијачних објеката.

План постављања пијачних објеката доноси

предузеће,  односно  предузетник  уз  сагласност

Градског већа града Панчева.

План  постављања  пијачних  објеката  мора

бити истакнут на улазу у пијачни простор.

Члан 8.

Предузеће, односно предузетник је дужан да

пијачни објекат постави и распореди на начин којим

се  обезбеђује  функционалност  и  естетски  изглед

пијаце  и  омогући  грађанима  несметани  пролаз  и

куповину,  као  и  приступ  возилима  за  хитне

интервенције  (полиција,  ватрогасно  возило,  хитна

помоћ).

Сваки пијачни објекат мора бити нумерисан,

са видно истакнутом нумерацијом на самом пијачном

објекту, а у свему према Плану постављања пијачних

објеката.

Члан 9.

Распоредом  пијачних  објеката  на  зеленој

пијаци, мора се обезбедити физички одвојен простор

за продају пољопривредно-прехрамбених производа и

простор  за  продају  непрехрамбених  производа  и

вршење занатских услуга.

Распоредом  пијачних  објеката  на  робној

пијаци, мора се обезбедити физички одвојен простор

за продају половне-употребљене робе (одећа, обућа,

разни кућни предмети, ауто делови, мотори и њихови

делови, електрични апарати и друга слична роба) од

простора за продају непрехрамбених производа.

Физички одвојени простори морају се видно

обележити, истицањем натписа са наменом пијачног

простора.

Члан 10.

Објекат (стални и пијачни) који се налази на

пијачном  простору,  мора  испуњавати  санитарно

хигијенско-техничке  услове  прописане  законом  и

подзаконским актима.

Забрањено  је  вршити  продају  и  излагање

производа животињског порекла и млечних производа

ван објекта одређеног за ту намену.

Члан 11.

Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и

поплочан чврстим материјалом који се лако одржава.

Пијачни простор мора имати посебан улаз за

транспортна возила и посебан улаз за потрошаче.

Забрањено је постављање пијачних објеката,

излагање и продаја робе на улазима у пијачни простор,

као и на свим осталим просторима који нису одређени

Планом постављања пијачних објеката из члана 7. ове

одлуке.
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Члан 12.

Предузеће, односно предузетник је дужан да

обезбеди  довољан  број  посебних  просторија  са

санитарним  уређајима,  опремом  и  прибором  за

несметан рад инспекцијских служби и полиције.

Члан 13.

Предузеће, односно предузетник је дужан да

на зеленој пијаци обезбеди:

1. јавну вагу за тачно мерење у исправном

стању, за проверу мере купљене робе,

2.  потребан број корпи,  судова  за  смеће и

видно  означених  судова  за  одлагање  производа

животињског порекла који су искључени из промета,

3. довољне количине воде за прање пијаце и

воде  за  пиће  ради  поливања  и  освежавања

пољопривредно-прехрамбених производа,

4. WC на пијаци, који је у функционалном

стању и

5. огласну таблу.

III ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ

Члан 14.

Одржавање пијаца је обављање свих послова

којима се обезбеђује несметано обављање промета и

вршења услуга у промету робе, а нарочито:

1. свакодневно прање и чишћење пијаце,

2. обезбеђење и чување пијаце,

3.  наплата  накнаде за  коришћење објеката,

опреме и пијачног простора,

4. одржавање јавног кантара и

5.одржавање  објеката  комуналне

инфраструктуре  (јавне  чесме,  WC-а,  хидраната,

инсталације водовода и канализације, ограде, пијачног

платоа и слично).

Члан 15.

Одржавање  пијаца  се  обавља  према

годишњем Програму одржавања пијаце.

Годишњи програм одржавања пијаце доноси

предузеће,  односно  предузетник  најкасније  до  1.

децембра текуће године, а за наредну годину.

Годишњи програм одржавања пијаце садржи

врсту, обим, начин, динамику радова како на текућем

одржавању, тако и на инвестиционом одржавању.

Члан 16.

Предузеће, односно предузетник је дужан да

пропише Пијачни ред пијаце. 

Предузеће, односно предузетник је дужан да

Пијачни ред истакне на огласној табли пијаце.

Корисник  пијачног  простора,  објеката  и

опреме, као и грађани дужни су да се на пијацама

придржавају прописаног Пијачног реда.

Члан 17.

Предузеће, односно предузетник стара се о

одржавању  пијачног  реда,  а  путем  овлашћених

радника.

Овлашћени  радник  упозориће  корисника

пијачног простора, објеката, односно опреме, као и

грађанина, на обавезу поштовања Пијачног реда, а у

случају непоштовања истог, ће обавестити надлежну

инспекцију  и  полицију  ради  предузимања

одговарајућих мера из њихове надлежности.

Члан 18.

На пијацама се нарочито забрањује:

1. неовлашћено постављање и распоређивање

пијачних објеката;

2.  обављање  делатности  које  се  не  могу

обављати на пијацама;

3. куповина или продаја производа на велико,

осим уколико пијаца нема такву намену,

4. продаја стоке ван сточне пијаце,

5. нуђење, продаја, куповина или преузимање

производа, ван за то одређених места на пијаци,

6. излагање продаји заклане прасади, јагњади

и  живине  на  местима  која  нису  предвиђена  за

излагање продаји исте,

7. излагање продаји хлеба и пецива, меса и

месних прерађевина, млека и млечних производа, ван

за то одређених места за продају на пијаци,

8. бацање отпадака, покварене робе и другог

смећа ван судова постављених за сакупљање смећа,

9.  увођење  паса  без  поводца  на  пијачни

простор,

10. конзумирање алкохолног пића изван за то

намењеног простора,

11. прање продајног места, уређаја и судова

водом која није употребљива за пиће,

12.  освежавање  пољопривредно-

прехрамбених производа водом неупотребљивом за

пиће,

13.  додиривање  намирница  које  се

употребљавају за исхрану у непрерађеном стању

14. пљување на тло или загађивање пијачног

простора на било који начин,

15.  ложење  ватре  на  отвореном  пијачном

простору,

16. неовлашћено сакупљање костију и других

отпадака,

17. држање амбалаже испред продајних места

и  око  њих,  на  пролазима,  саобраћајницама  и

крововима објекта,

18. седење на тезгама и другим објектима за

излагање производа,

19.  спавање  и  задржавање  на  пијаци  без

потребе, по завршетку радног времена,
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20. кретање возила по пијачном простору у

радно време пијаце без посебног одобрења предузећа,

односно предузетника који одржава пијацу, 

21.  издавање  на  коришћење  пијачног

простора накупцима и препродавцима и

22.  вршење  сваке  друге  радње  којом  се

нарушава Пијачни ред и хигијена на пијаци.

Члан 19.

Предузеће, односно предузетник је дужан да:

1.  одржава  у  уредном и  исправном стању

објекте комуналне инфраструктуре,

2.  обезбеди  чишћење,  прање  и  уређење

пијачног  простора  сваког  дана  по  истеку  радног

времена пијаце,

3.  уклања  снег  и  лед  са  пијачних

комуникација и око пијачних објеката,

4. редовно одржава у чистом стању санитарне

објекте  и  уређаје,  а  по  завршетку  радног  времена

пијаце, обезбеди да се дезинфикују тезге на којима се

врши  продаја  млечних  производа,  тестенине  и

живине.

Члан 20.

Радно време пијаце прописује се Одлуком о

радном времену.

IV  КОРИШЋЕЊЕ  ОБЈЕКАТА,  ОПРЕМЕ  И
ПРОСТОРА НА ПИЈАЦАМА

Члан 21.

Предузеће,  односно  предузетник  даје  на

коришћење,  дневно  или  дужи  временски  период,

правном или физичком лицу, сталне и пијачне објекте,

као и опрему.

Поступак  давања  на  коришћење  сталних,

односно  пијачних  објеката  утврђује  предузеће,

односно предузетник посебним актом.

На  пијацама  је  забрањено  давање  на

коришћење  сталних  објеката,  пијачних  објеката  и

опреме,  непосредном  погодбом  и  по  утврђеном

ценовнику, већ искључиво лицитацијом.

Изузетно,  дозвољава  се  непосредном

погодбом  и  по  утврђеном  ценовнику  давање  на

привремено  коришћење  пијачних  објеката

индивидуалним  пољопривредницима  и  члановима

њиховог  породичног  домаћниства,  уз  доказ  да  су

обвезници пореза на приход од пољопривреде, као и

власницима самосталних занатских радњи.

У случају да предузетник престане са радом у

складу  са  одредбама  закона  којим  се  уређују

привредна  друштва,   дозволиће  се  закуп  пијачног

објекта  непосредном  погодбом  члану  породичног

домаћинства  који  је  преузео  радњу  и  наставио  са

радом.

Члан 22.

Стални,  односно  пијачни  објекат,  као  и

опрема  даје  се  на  основу  уговора  о  закупу,  који

закључује предузеће, односно предузетник и корисник

сталног  односно  пијачног  објекта  (правно  или

физичко  лице),  изузев  за  индивидуалне

пољопривреднике  и  чланове  њиховог  породичног

домаћинства.

Члан 23.

Уговор  о  закупу  из  члана  22.  ове  одлуке

закључује се у писаној форми.

Уговор о закупу обавезно садржи:

1. податке о кориснику;

2. податке из Плана постављања тезги,

3. време закупа,

4. намена сталног, односно пијачног објекта,

5.  висина  накнаде  за  коришћење  сталног,

односно  пијачног  објекта  утврђене  на  месечном

нивоу, са роком за уплату исте,

6.  обавезу  оснивања  радње  и  отпочињања

обављања делатности у року који не може бити дужи

од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора о

закупу,

7.  забрану  корисника  да  правним  послом

пренесе право коришћења сталног, односно пијачног

објекта на друго лице, изузев у случају кад оснивач

радње  престане  са  радом,  а  члан  породичног

домаћинства преузме радњу и настави са радом и

8.  друга  питања  од  значаја  за  коришћење

сталног, односно пијачног објекта.

Члан 24.

Закуп по Уговору из члана 23. ове одлуке,

предузеће,  односно  предузетник   у  обавези  је  да

откаже у следећим случајевима:

1. када корисник сталног, односно пијачног

објекта не испуни рок из члана 23. став 2. тачка 6.,

2. када корисник сталног односно пијачног

објекта изврши трајно одјављивање радње,

3. када корисник сталног, односно пијачног

објекта  правним послом пренесе  право  коришћења

сталног, односно пијачног објекта на друго лице,

4. када корисник сталног , односно пијачног

објекта  користи  стални,  односно  пијачни  објекат

супротно уговореној намени,

5. када корисник сталног, односно пијачног

објекта не измири уговорену накнаду за коришћење

сталног, односно пијачног објекта у уговореном року,

6.  и  у  другим  случајевима  утврђеним

уговором.

Није дозвољено поновно закључење уговора

са корисником пијачног објекта који је имао закључен

уговор  о  закупу  а  није  испунио  обавезу  оснивања

радње и отпочињања обављања делатности у року
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20. кретање возила по пијачном простору у

радно време пијаце без посебног одобрења предузећа,

односно предузетника који одржава пијацу, 

21.  издавање  на  коришћење  пијачног

простора накупцима и препродавцима и

22.  вршење  сваке  друге  радње  којом  се

нарушава Пијачни ред и хигијена на пијаци.

Члан 19.

Предузеће, односно предузетник је дужан да:

1.  одржава  у  уредном и  исправном стању

објекте комуналне инфраструктуре,

2.  обезбеди  чишћење,  прање  и  уређење

пијачног  простора  сваког  дана  по  истеку  радног

времена пијаце,

3.  уклања  снег  и  лед  са  пијачних

комуникација и око пијачних објеката,

4. редовно одржава у чистом стању санитарне

објекте  и  уређаје,  а  по  завршетку  радног  времена

пијаце, обезбеди да се дезинфикују тезге на којима се

врши  продаја  млечних  производа,  тестенине  и

живине.

Члан 20.

Радно време пијаце прописује се Одлуком о

радном времену.

IV  КОРИШЋЕЊЕ  ОБЈЕКАТА,  ОПРЕМЕ  И
ПРОСТОРА НА ПИЈАЦАМА

Члан 21.

Предузеће,  односно  предузетник  даје  на

коришћење,  дневно  или  дужи  временски  период,

правном или физичком лицу, сталне и пијачне објекте,

као и опрему.

Поступак  давања  на  коришћење  сталних,

односно  пијачних  објеката  утврђује  предузеће,

односно предузетник посебним актом.

На  пијацама  је  забрањено  давање  на

коришћење  сталних  објеката,  пијачних  објеката  и

опреме,  непосредном  погодбом  и  по  утврђеном

ценовнику, већ искључиво лицитацијом.

Изузетно,  дозвољава  се  непосредном

погодбом  и  по  утврђеном  ценовнику  давање  на

привремено  коришћење  пијачних  објеката

индивидуалним  пољопривредницима  и  члановима

њиховог  породичног  домаћниства,  уз  доказ  да  су

обвезници пореза на приход од пољопривреде, као и

власницима самосталних занатских радњи.

У случају да предузетник престане са радом у

складу  са  одредбама  закона  којим  се  уређују

привредна  друштва,   дозволиће  се  закуп  пијачног

објекта  непосредном  погодбом  члану  породичног

домаћинства  који  је  преузео  радњу  и  наставио  са

радом.

Члан 22.

Стални,  односно  пијачни  објекат,  као  и

опрема  даје  се  на  основу  уговора  о  закупу,  који

закључује предузеће, односно предузетник и корисник

сталног  односно  пијачног  објекта  (правно  или

физичко  лице),  изузев  за  индивидуалне

пољопривреднике  и  чланове  њиховог  породичног

домаћинства.

Члан 23.

Уговор  о  закупу  из  члана  22.  ове  одлуке

закључује се у писаној форми.

Уговор о закупу обавезно садржи:

1. податке о кориснику;

2. податке из Плана постављања тезги,

3. време закупа,

4. намена сталног, односно пијачног објекта,

5.  висина  накнаде  за  коришћење  сталног,

односно  пијачног  објекта  утврђене  на  месечном

нивоу, са роком за уплату исте,

6.  обавезу  оснивања  радње  и  отпочињања

обављања делатности у року који не може бити дужи

од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора о

закупу,

7.  забрану  корисника  да  правним  послом

пренесе право коришћења сталног, односно пијачног

објекта на друго лице, изузев у случају кад оснивач

радње  престане  са  радом,  а  члан  породичног

домаћинства преузме радњу и настави са радом и

8.  друга  питања  од  значаја  за  коришћење

сталног, односно пијачног објекта.

Члан 24.

Закуп по Уговору из члана 23. ове одлуке,

предузеће,  односно  предузетник   у  обавези  је  да

откаже у следећим случајевима:

1. када корисник сталног, односно пијачног

објекта не испуни рок из члана 23. став 2. тачка 6.,

2. када корисник сталног односно пијачног

објекта изврши трајно одјављивање радње,

3. када корисник сталног, односно пијачног

објекта  правним послом пренесе  право  коришћења

сталног, односно пијачног објекта на друго лице,

4. када корисник сталног , односно пијачног

објекта  користи  стални,  односно  пијачни  објекат

супротно уговореној намени,

5. када корисник сталног, односно пијачног

објекта не измири уговорену накнаду за коришћење

сталног, односно пијачног објекта у уговореном року,

6.  и  у  другим  случајевима  утврђеним

уговором.

Није дозвољено поновно закључење уговора

са корисником пијачног објекта који је имао закључен

уговор  о  закупу  а  није  испунио  обавезу  оснивања

радње и отпочињања обављања делатности у року
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прописаном тим уговором у смислу члана 23. став 2.

тачка 6.

Члан 25.

Предузеће, односно предузетник је у обавези

да води службену евиденцију о корисницима сталних,

односно пијачних објеката.

Предузеће, односно предузетник је дужан да

на захтев комуналне инспекције, службену евиденцију

из става 1. овог члана достави у року од седам дана.

Предузеће, односно предузетник је у обавези

да  редовно  извештава  комуналну  инспекцију  о

насталим променама а најмање једанпут у року од

тридесет дана од последње настале промене.

Члан 26.

Индивидуални пољопривредници и чланови

њиховог  породичног  домаћинства  уз  доказ  да  су

обвезници пореза на приход од пољопривреде, могу

пијачни објекат  користити једнодневно  уз плаћање

утврђене накнаде.

Висину накнаде за једнодневно коришћење

пијачног објекта, посебним актом утврђује предузеће,

односно предузетник.

Градско веће града Панчева даје сагласност

на акт из става 2. овог члана.

За једнодневно коришћење пијачних објеката

не закључује се уговор о закупу из чл. 23.ове одлуке.

Члан 27.

Накнаду из члана 26. ове Одлуке наплаћује

предузеће, односно предузетник, а преко овлашћеног

лица.

Предузеће,  односно  предузетник  издаје

потврду  о  плаћеној  накнади  за  једнодневно

коришћење пијачног објекта.

Члан 28.

Корисник сталног и пијачног објекта дужан је

да:

1. на видном месту истакне фирму по којоj

послује,

2. објекат редовно користи за продају робе,

односно вршење занатских услуга у оквиру радног

времена пијаце,

3. одржавa објекат у исправном, уредном и

чистом стању.

Корисник пијачног објекта не сме:

1. објекат или простор у целини или његов

део да уступи другом кориснику,

2. мењати намену објеката или простора без

промене  уговора  са  предузећем,  односно

предузетником,

3. користити стални, односно пијачни објекат

када изврши привремену одјаву радње на неодређено

време, почев од датума одјављивања радње, односно

када изврши привремену одјаву радње на одређено

време – у периоду за који је радња одјављена.

Члан 29.

Продавац  робе  на  пијаци  дужан  је  да  на

свакој  роби истакне малопродајну  цену на  видном

месту и да по тој цени продаје изложену робу.

Продавац робе на пијаци је дужан да робу

тачно  мери,  а  на  захтев  купца  изврши  контролу

мерења на јавном кантару.

Продавац  робе  на  пијаци  дужан  је  да  по

завршетку радног времена пијаце,  почисти пијачни

простор  који  користи  и  да  отпатке  и  друго  смеће

смести у судове постављене за ову сврху.

Уколико продавац не  поступи у  складу са

обавезама  утврђеним  овим  чланом  може  му  се

ускратити даље коришћење пијачног објекта.

V  СРЕДСТВА  ЗА  ОВАВЉАЊЕ  КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 30.

Средства за обављање комуналне делатности

управљања пијацама обезбеђује се из цене комуналне

услуге.

VI  ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА
У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 31.

Ако  дође  до  поремећаја  или  прекида  у

обављању послова  управљања пијацом услед више

силе  или  других  разлога  који  се  нису  могли

предвидети,  односно  спречити,  предузеће,  односно

предузетник,  је  обавезно/обавезан  да  одмах,  без

одлагања,  предузме  мере  на  отклањању  узрока

поремећаја, односно прекида, и то:

-  радно  ангажује  запослене  на  отклањању

узрока  поремећаја,  односно  разлога  због  којих  је

дошло до прекида у обављању послова управљања

пијацом ;

- предузме и друге мере које утврди оснивач.

Члан 32.

У  случајевима  из  члана  31.  ове  одлуке

предузеће, односно предузетник је обавезно/обавезан

да  истовремено  са  предузимањем  мера  обавести

оснивача о разлозима поремећаја или прекида, као и о

предузетим мерама.

Када оснивач  прими обавештење, дужан је

да без одлагања:

1. нареди мере за заштиту комуналних објеката

који су угрожени, као и друге имовине;
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2. предложи  мере  за  отклањање  насталих

последица и друге потребне мере у циљу обављања

комуналне делатности;

3. ангажује друго предузеће или предузетника

да обавља послове управљања пијацом до отклањања

поремећаја, и

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за

поремећај, односно прекид у обављању делатности,

као и одговорност за накнаду евентуалне штете.

Члан 33.

У случају прекида у обављању послова који

се  односе  на  управљање  пијацом  услед  штрајка,

предузеће, односно предузетник је обавезно/обавезан

да обезбеди минимум процеса рада у складу са актом

оснивача. Кад такав акт није донет, могу се предузети

посебне  мере  утврђене  Законом  о  комуналним

делатностима  ако  би  услед  тога  могла  да  наступи

непосредна опасност или изузетно тешке последице за

живот и здравље људи и безбедност људи и имовине,

или  других  неопходних  услова  за  живот  и  рад

корисника ове комуналне услуге.

VII  ИЗЈАШЊАВАЊЕ  КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА

Члан 34.

Предузеће,  односно  предузетник  је

дужно/дужан да једном годишње спроведе поступак

изјашњавања корисника о квалитету пружања услуга

(у даљем тексту: Изјашњавање) у трајању од најмање

30 дана.  

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог

члана, предузеће, односно предузетник  објављује  у

средствима  јавног  информисања,   у  електронском

облику  на  интернет  страници  предузећа,  односно

предузетника и на интернет страници града Панчева 

Предузеће,  односно  предузетник  је

дужно/дужан да у року од 15 дана од дана завршетка

изјашњавања   достави  оснивачу  извештај  о

резултатима  изјашњавања  корисника  о   квалитету

пружања комуналних услуга.  

Уколико  су  резултати  изјашњавања

корисника  комуналних  услуга  такви  да  већина

корисника  није  задовољна  пруженом  комуналном

услугом предузећа, односно предузетника надлежна

организациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева за комуналне послове у сарадњи са осталим

организационим  јединицама  Градске  управе  града

Панчева,  саставља  Нацрт  мера  за  отклањање

недостатака наведених у изјашњавању корисника и

заједно са  Извештајем о резултатима изјашњавања

корисника  о квалитету пружених услуга предузећа,

односно предузетника, доставља Градском већу града

Панчева. Градско веће града Панчева доноси мере за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Градско  веће  града  Панчева  доставља

усвојене мере за отклањање наведених недостатака

Скупштини града Панчева, ради обавештавања

VIII НАДЗОР

Члан 35.

О  спровођењу  ове  одлуке  стара  се

Секретаријат  за  урбанизам,  грађевинске,  стамбено-

комуналне послове и саобраћај.

Инспекцијски  надзор  над  спровођењем

одредаба  ове  одлуке  врши  Секретаријат  за

инспекцијске  послове  –  Одељење  за   комуналну

инспекцију.

Надзор  над  одржавањем  комуналног  реда

утврђеног  овом  одлуком,  у  складу  са  законом  и

другим прописима врши Комунална полиција.

Члан 36.

У вршењу инспекцијског надзора комунални

инспектор овлашћен је да:

1. контролише да ли се комунална делатност

обавља на начин утврђен овом Одлуком,

2. контролише стање комуналних објеката,

3.  контролише да  ли  се  комунална  услуга

пружа у складу са одредбама ове одлуке,

4. нареди уклањање ствари и других предмета

са  површине  пијаце  ако  су  они  ту  постављени

супротно одредбама ове одлуке,

5.  нареди  извршење  утврђених  обавеза  и

предузимање мера за отклањање недостатака,

6. издаје прекршајни налог

7.  поднесе  пријаву  надлежном  органу  за

привредни  преступ  и  поднесе  захтев  за  покретање

прекршајног  поступка  у  случајевима  предвиђеним

одредбама ове одлуке,

8. обавести други орган ако постоје разлози за

предузимање  мера за које је тај орган надлежан, и

9. предузима и друге мере и радње у складу са

законом и овом одлуком.

Члан 37.

Комунални  инспектор  у  вршењу

инспекцијског  надзора  када  утврди  да  се  омета

коришћење  пијачних  објеката  и  простора  које  је

прописано овом одлуком, донеће решење у складу са

законом којим се уређују комуналне делатности.

Жалба  изјављена  на  решење  комуналног

инспектора не одлаже његово извршење.
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2. предложи  мере  за  отклањање  насталих

последица и друге потребне мере у циљу обављања

комуналне делатности;

3. ангажује друго предузеће или предузетника

да обавља послове управљања пијацом до отклањања

поремећаја, и

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за

поремећај, односно прекид у обављању делатности,

као и одговорност за накнаду евентуалне штете.

Члан 33.

У случају прекида у обављању послова који

се  односе  на  управљање  пијацом  услед  штрајка,

предузеће, односно предузетник је обавезно/обавезан

да обезбеди минимум процеса рада у складу са актом

оснивача. Кад такав акт није донет, могу се предузети

посебне  мере  утврђене  Законом  о  комуналним

делатностима  ако  би  услед  тога  могла  да  наступи

непосредна опасност или изузетно тешке последице за

живот и здравље људи и безбедност људи и имовине,

или  других  неопходних  услова  за  живот  и  рад

корисника ове комуналне услуге.

VII  ИЗЈАШЊАВАЊЕ  КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА

Члан 34.

Предузеће,  односно  предузетник  је

дужно/дужан да једном годишње спроведе поступак

изјашњавања корисника о квалитету пружања услуга

(у даљем тексту: Изјашњавање) у трајању од најмање

30 дана.  

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог

члана, предузеће, односно предузетник  објављује  у

средствима  јавног  информисања,   у  електронском

облику  на  интернет  страници  предузећа,  односно

предузетника и на интернет страници града Панчева 

Предузеће,  односно  предузетник  је

дужно/дужан да у року од 15 дана од дана завршетка

изјашњавања   достави  оснивачу  извештај  о

резултатима  изјашњавања  корисника  о   квалитету

пружања комуналних услуга.  

Уколико  су  резултати  изјашњавања

корисника  комуналних  услуга  такви  да  већина

корисника  није  задовољна  пруженом  комуналном

услугом предузећа, односно предузетника надлежна

организациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева за комуналне послове у сарадњи са осталим

организационим  јединицама  Градске  управе  града

Панчева,  саставља  Нацрт  мера  за  отклањање

недостатака наведених у изјашњавању корисника и

заједно са  Извештајем о резултатима изјашњавања

корисника  о квалитету пружених услуга предузећа,

односно предузетника, доставља Градском већу града

Панчева. Градско веће града Панчева доноси мере за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Градско  веће  града  Панчева  доставља

усвојене мере за отклањање наведених недостатака

Скупштини града Панчева, ради обавештавања

VIII НАДЗОР

Члан 35.

О  спровођењу  ове  одлуке  стара  се

Секретаријат  за  урбанизам,  грађевинске,  стамбено-

комуналне послове и саобраћај.

Инспекцијски  надзор  над  спровођењем

одредаба  ове  одлуке  врши  Секретаријат  за

инспекцијске  послове  –  Одељење  за   комуналну

инспекцију.

Надзор  над  одржавањем  комуналног  реда

утврђеног  овом  одлуком,  у  складу  са  законом  и

другим прописима врши Комунална полиција.

Члан 36.

У вршењу инспекцијског надзора комунални

инспектор овлашћен је да:

1. контролише да ли се комунална делатност

обавља на начин утврђен овом Одлуком,

2. контролише стање комуналних објеката,

3.  контролише да  ли  се  комунална  услуга

пружа у складу са одредбама ове одлуке,

4. нареди уклањање ствари и других предмета

са  површине  пијаце  ако  су  они  ту  постављени

супротно одредбама ове одлуке,

5.  нареди  извршење  утврђених  обавеза  и

предузимање мера за отклањање недостатака,

6. издаје прекршајни налог

7.  поднесе  пријаву  надлежном  органу  за

привредни  преступ  и  поднесе  захтев  за  покретање

прекршајног  поступка  у  случајевима  предвиђеним

одредбама ове одлуке,

8. обавести други орган ако постоје разлози за

предузимање  мера за које је тај орган надлежан, и

9. предузима и друге мере и радње у складу са

законом и овом одлуком.

Члан 37.

Комунални  инспектор  у  вршењу

инспекцијског  надзора  када  утврди  да  се  омета

коришћење  пијачних  објеката  и  простора  које  је

прописано овом одлуком, донеће решење у складу са

законом којим се уређују комуналне делатности.

Жалба  изјављена  на  решење  комуналног

инспектора не одлаже његово извршење.
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IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Новчаном  казном  казниће  се  за  прекршај

правно лице у износу од 60.000 динара  ако:

1.  постави пијачни објекат без прибављене

сагласности из члана 6. став 4.

2.  не  донесе  План  постављања  пијачних

објеката  и прибави сагласност Градског већа града

Панчева из члана 7.

3.  постави  пијачни  објекат  супротно

утврђеном Плану постављања пијачних објеката (члан

7. став 1.),

4. видно не обележи истицањем натписа са

наменом пијачног простора (члан 9. став 3)

5.  не  обезбеди  довољан  број  посебних

просторија  са  санитарним  уређајима,  опремом  и

прибором за несметан рад инспекцијских служби и

полиције (члан 12.),

6. поступи супротно члану 13.,

7. не утврди годишњи Програм одржавања

пијаце из члана 15.,

8. поступи супротно члану 18.,

9. не одржава пијацу у складу са чланом 19.,

10.  поступи  супротно  одредбама  члана  21.

став 3.,

11. да на коришћење стални, односно пијачни

објекат, као и опрему без закљученог уговора о закупу

(члан 22.),

12. поступи супротно члану 24.,

13. поступи супротно члану 25.,

14. не изда потврду о плаћеној накнади за

једнодневно  коришћење пијачног  објекта  (члан  27.

став 2.)

15.  не  обезбеди  рад  пијаце  у  складу  са

утврђеним радним временом прописаним Одлуком о

радном времену (члан 20.)

Новчаном казном казниће се одговорно лице

у правном лицу, за прекршај из става 1. овог члана у

износу од 10.000 динара.

Новчаном казном казниће се  предузетник за

прекршај из става 1. овог члана у износу од  30.000

динара.

Члан 39.

Новчаном казном у износу од 30.000 динара

казниће се за прекршај предузетник ако:

1. продаје производе животињског порекла,

млечних  производа  ван  објекта  одређеног  за  ту

намену (члан 10. став 2.),

2.  неовлашћено  постави  или  распореди

пијачни објекат (члан 18. тачка 1.),

3. продаје стоку ван сточне пијаце (члан 18.

тачка 4.)

4.  нуди  и  продаје  производе  ван  за  то

одређених места на пијаци (члан 18. тачка 5.)

5.  продаје заклану прасад, јагњад и живину

на местима која нису предвиђена за излагање продаји

исте (члан 18. тачка 6.)

6.  продаје  хлеб  и  пецива,  месо  и  месне

прерађевине,  млеко  и  млечне  производе  ван  за  то

одређених места за продају на пијаци (члан 18. тачка

7.)

7. баца отпатке, покварену робу и друго смеће

ван судова постављених за сакупљање смећа (члан 18.

тачка 8.)

8.  уводи псе на пијачни простор (члан 18.

тачка 9.) 

9.  ложи  ватру  на  отвореном  пијачном

простору (члан 18.тачка 15.)

10. држи амбалажу испред продајног места,

око њега, на пролазима, саобраћајницама и крововима

пијачног објекта (члан 18. тачка 17.)

11.  спава  на  пијаци  по  завршетку  радног

времена (члан 18. тачка 19.)

12. се креће возилом по пијачном простору

без посебног одобрења (члан 18. тачка 20)

13. објекат или простор у целини или његов

део уступи другом кориснику (члан . 28. став 2. тачка

1.) ,

14. промени намену објекта или простора без

промене уговора ( члан 28. став 2. тачка 2.)

15. по завршетку радног времена пијаце не

почисти пијачни простор који користи и отпатке и

друго  смеће не  смести  у  судове  постављене  за  ту

сврху ( члан 29. став 3.)

Новчаном казном казниће се физичко лице за

прекршај из става 1. овог члана у износу од  10.000

динара.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Предузеће,  односно  предузетник  који

управља пијацама дужан је ускладити пословање на

пијацама  са  одредбама  ове  одлуке  у  року  од  90

(деведесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 41.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје  да

важи Одлука о  пијацама  (,,Сл.лист града  Панчева”

бр. 26/11-пречишћен текст, 6/14 и 38/16).

Члан 42.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном листу града Панчева".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

Број II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  чланова  32.  и  66.   Закона  о

локалној  самоуправи  (,,Сл.гласник  РС”  бр.

129/07,83/14-др.закон,  101/16-др.закон  и  47/18),

чланова 3. тачка 3., 4., 9. и 13. Закона о комуналним

делатностима (,,Сл.гл.РС” бр. 88/11 и 104/16),  чланa

359. став 1. Закона о енергетици („Сл.гласник РС” број

145/14),  чланова  48.  и  51.  Закона  о  ефикасном

коришћењу енергије (“Сл. гласник РС” бр.25/13)   и

чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.

лист  града  Панчева”  бр.  25/15-пречишћен  текст  и

12/16),  Скупштина  града  Панчева  на  седници

одржаној дана  3.10.2018. године, донела је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ КУПАЦА НА

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.

У Одлуци о условима и начину снабдевања

топлотном  енергијом  купаца  на  подручју  града

Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.19/15, 26/15 и

38/16) после члана 84. додаје се  члан 84 а који гласи:

„Члан 84 а

Енергетски  субјект   је  дужан  да  једном

годишње спроведе поступак изјашњавања купаца о

квалитету  пружања  услуга  (у  даљем  тексту:

Изјашњавање) у трајању од најмање   30 дана.  

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог

члана, Енергетски субјект  објављује  у средствима

јавног  информисања,    у  електронском  облику  на

интернет страници Енергетског субјекта и на интернет

страници града Панчева 

Енергетски субјект је дужан да у року од 15

дана  од  дана  завршетка  изјашњавања   достави

оснивачу извештај о резултатима изјашњавања купаца

о  квалитету пружања комуналних услуга.  

Уколико су  резултати изјашњавања купаца

такви  да  већина  купаца  није  задовољна  пруженом

комуналном услугом  Енергетског субјекта, надлежна

организациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева за комуналне послове у сарадњи са осталим

организационим  јединицама  Градске  управе  града

Панчева,  саставља  Нацрт  мера  за  отклањање

недостатака  наведених  у  изјашњавању  купаца  и

заједно са  Извештајем о резултатима изјашњавања

купаца   о  квалитету  пружених  услуга  Енергетског

субјекта,  доставља  Градском  већу  града  Панчева.

Градско  веће  града  Панчева  доноси  мере  за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Градско  веће  града  Панчева  доставља

усвојене мере за отклањање наведених недостатака

Скупштини града Панчева, ради обавештавања.»

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                     

СКУПШТИНА ГРАДА                                                           
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Панчево, 03.10.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  129/07,  83/14  -

др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/18), чланова 3. тачка

2., 4., 9. и 13. Закона о комуналној делатности („Сл.

гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16), и чланова 39. и 98.

став  1.  Статута  града  Панчева  („Сл.  лист  града

Панчева“  бр.  25/15  -  пречишћен  текст  и  12/16),

Скупштина  града  Панчева,  на  седници  одржаној

3.10.2018.године донела је

ОДЛУКУ О ОДВОЂЕЊУ И
ПРЕЧИШЋАВАЊУ ОТПАДНИХ И

АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин

организовања  послова  у  вршењу  комуналне

делатности  одвођења  и  пречишћавања  отпадних  и

атмосферских  вода  као  делатности  од  општег

интереса  и  утврђују  друга  питања  од  значаја  за

пружање  и  коришћење  ове  комуналне  услуге  на

територији града Панчева.

Члан 2.

Одвођењем  и  пречишћавањем  отпадних  и

атмосферских вода сматра се сакупљање и уклањање

отпадних,  атмосферских  и  површинских  вода  са

јавних површина уличном канализационом мрежом,

одводним каналима, дренажом или на други начин,

њихово  пречишћавање  и  испуштање  из

канализационе  мреже,  одводних  канала  и  других
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

Број II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  чланова  32.  и  66.   Закона  о

локалној  самоуправи  (,,Сл.гласник  РС”  бр.

129/07,83/14-др.закон,  101/16-др.закон  и  47/18),

чланова 3. тачка 3., 4., 9. и 13. Закона о комуналним

делатностима (,,Сл.гл.РС” бр. 88/11 и 104/16),  чланa

359. став 1. Закона о енергетици („Сл.гласник РС” број

145/14),  чланова  48.  и  51.  Закона  о  ефикасном

коришћењу енергије (“Сл. гласник РС” бр.25/13)   и

чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.

лист  града  Панчева”  бр.  25/15-пречишћен  текст  и

12/16),  Скупштина  града  Панчева  на  седници

одржаној дана  3.10.2018. године, донела је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ КУПАЦА НА

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.

У Одлуци о условима и начину снабдевања

топлотном  енергијом  купаца  на  подручју  града

Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.19/15, 26/15 и

38/16) после члана 84. додаје се  члан 84 а који гласи:

„Члан 84 а

Енергетски  субјект   је  дужан  да  једном

годишње спроведе поступак изјашњавања купаца о

квалитету  пружања  услуга  (у  даљем  тексту:

Изјашњавање) у трајању од најмање   30 дана.  

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог

члана, Енергетски субјект  објављује  у средствима

јавног  информисања,    у  електронском  облику  на

интернет страници Енергетског субјекта и на интернет

страници града Панчева 

Енергетски субјект је дужан да у року од 15

дана  од  дана  завршетка  изјашњавања   достави

оснивачу извештај о резултатима изјашњавања купаца

о  квалитету пружања комуналних услуга.  

Уколико су  резултати изјашњавања купаца

такви  да  већина  купаца  није  задовољна  пруженом

комуналном услугом  Енергетског субјекта, надлежна

организациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева за комуналне послове у сарадњи са осталим

организационим  јединицама  Градске  управе  града

Панчева,  саставља  Нацрт  мера  за  отклањање

недостатака  наведених  у  изјашњавању  купаца  и

заједно са  Извештајем о резултатима изјашњавања

купаца   о  квалитету  пружених  услуга  Енергетског

субјекта,  доставља  Градском  већу  града  Панчева.

Градско  веће  града  Панчева  доноси  мере  за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Градско  веће  града  Панчева  доставља

усвојене мере за отклањање наведених недостатака

Скупштини града Панчева, ради обавештавања.»

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                     

СКУПШТИНА ГРАДА                                                           

БРОЈ II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  129/07,  83/14  -

др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/18), чланова 3. тачка

2., 4., 9. и 13. Закона о комуналној делатности („Сл.

гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16), и чланова 39. и 98.

став  1.  Статута  града  Панчева  („Сл.  лист  града

Панчева“  бр.  25/15  -  пречишћен  текст  и  12/16),

Скупштина  града  Панчева,  на  седници  одржаној

3.10.2018.године донела је

ОДЛУКУ О ОДВОЂЕЊУ И
ПРЕЧИШЋАВАЊУ ОТПАДНИХ И

АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин

организовања  послова  у  вршењу  комуналне

делатности  одвођења  и  пречишћавања  отпадних  и

атмосферских  вода  као  делатности  од  општег

интереса  и  утврђују  друга  питања  од  значаја  за

пружање  и  коришћење  ове  комуналне  услуге  на

територији града Панчева.

Члан 2.

Одвођењем  и  пречишћавањем  отпадних  и

атмосферских вода сматра се сакупљање и уклањање

отпадних,  атмосферских  и  површинских  вода  са

јавних површина уличном канализационом мрежом,

одводним каналима, дренажом или на други начин,

њихово  пречишћавање  и  испуштање  из

канализационе  мреже,  одводних  канала  и  других
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објеката  за  пречишћавање  и уклањање отпадних  и

атмосферских  вода,  чишћење  септичких  јама,

уређивање и одржавање шахта за прихват комуналних

отпадних вода, као и сакупљање искоришћених вода

од  прикључка  потрошача  на  уличну  мрежу  и

одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и

испуштање из мреже.

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци

имају следеће значење:

1. "Атмосферске воде" су воде настале као

последица кише, града, топљења снега и сл.

2. "Отпадне воде" су искоришћене воде (воде

из  стамбених  и  пословних  објеката),  индустријске

отпадне  воде  настале  као  последица  технолошког

процеса  у  индустрији,  занатству  и  другим

производним  делатностима,  воде  од  прања  улица,

површинске отпадне воде и дренажне воде.

3. "Површине јавне намене" су улице, тргови,

саобраћајнице у стамбеним насељима и друге јавне

површине, изузев оних које су дате на коришћење и

управљање другим субјектима.

4.  "Градска  канализација"  је  систем

комуналних  објеката  који  служе  за  обављање

комуналне  делатности  одвођења  и  пречишћавања

атмосферских и отпадних вода. 

5.  "Локална  канализација"  је  систем

комуналних  објеката  који  служе  за  обављање

комуналне  делатности  одвођења  и  пречишћавања

атмосферских  и  отпадних  вода  у  појединим

насељеним местима, која нису обухваћена градском

канализацијом.

6.  "Канализациона  мрежа"  је  део  градске,

односно локалне канализације која представља систем

комуналних  објеката  за  сакупљање,  уклањање,

одвођење и испуштање отпадних и атмосферских вода

са јавних површина и од прикључка корисника услуге.

7.  "Улична  канализациона  мрежа"  је  део

канализационе  мреже  на  коју  се  непосредно

прикључује канализациони прикључак.

8.  "Први  ревизиони  силаз"  је  место

прикључења  унутрашњих  инсталација  канализације

на  уличну  канализациону  мрежу  (први  ревизиони

силаз може бити шахт или цеваста ревизија).

9. „Отворени канали“ су канали који служе за

прикупљање  атмосферских  вода  са  урбанизованих

површина  (саобраћајнице,  пешачке  стазе,  платои  и

сл.).

10.  "Канализациони прикључак" је  цевовод

који  спаја  уличну  канализациону  мрежу  са  првим

ревизионим  силазом  и  чини  саставни  део  уличне

канализационе мреже.

11.  "Корисник  комуналне  услуге"  је  сваки

власник  објекта  или посебног дела  објекта,  чија  је

унутрашња инсталација канализације прикључена на

уличну канализациону мрежу на начин прописан овом

одлуком. Изузетно, корисник комуналне услуге може

бити носилац права коришћења на објекту, односно

делу  објекта  или  -  закупац  објекта  односно  дела

објекта, под условом да је власник предметног објекта

град  Панчево  и  да  је  закључен  уговор  о  закупу

односно  коришћењу  истог  између  власника  и

корисника, односно закупца.

12.  "Објекат  корисника  услуге"  је  сваки

објекат,  зграда,  друга  непокретност,  уређаји,

постројења или инсталације који се налазе узводно од

првог ревизионог силаза.

13.  "Унутрашње  инсталације  канализације"

су скуп инсталација, уређаја и постројења корисника

услуге за одвођење атмосферских и отпадних вода,

узводно од првог ревизионог силаза,  укључујући и

први  ревизиони  силаз.  Унутрашњом  инсталацијом

канализације  сматра  се  и  хоризонтални развод око

објекта  узводно од првог ревизионог силаза.

14. "Пријава за коришћење услуге" је писана

изјава  заинтересованог  лица  да  под  условима

предвиђеним  овом  одлуком  закључи  уговор  о

одвођењу  отпадних  вода  са  јавним  комуналним

предузећем  које  врши  одвођење  и  пречишћавање

отпадних вода, поднета на обрасцу јавног комуналног

предузећа.

Члан 4

Комуналну  делатност  одвођења  и

пречишћавања  атмосферских  и  отпадних  вода,  на

подручју  града  Панчева,  обавља  Јавно  комунално

предузеће „ Водовод и канализација“ Панчево, а  на

подручју насељених Старчево и Банатско Ново Селo

обављају јавна комунална предузећа, на подручју тих

насељених  места  (у  даљем  тексту:  Комунално

предузеће). 

 Послове  чишћења  септичких  јама  на

подручју града Панчева обавља Комунално предузеће

или друго привредно друштво или предузетник.

II ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

1.Техничко-технолошко јединство система

Члан 5.

Градска  канализација  на  територији  града

Панчева је сепарационог типа и чине је два међусобно

независна  система:  канализација  за  одвођење

атмосферских  вода  (у  даљем  тексту:  атмосферска

канализација) и канализација за одвођење отпадних

вода ( у даљем тексту: канализација отпадних вода).

Сваки  од  система  градске  канализације  из

става  1.  овог  члана  представља  засебан  систем

комуналних објеката, уређаја, инсталација, опреме и

постројења  који  служе  за  сакупљање,  уклањање,

одвођење, пречишћавање и испуштање атмосферских,

односно отпадних вода (у даљем тексту: комунални
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објекат канализације) и представљају две независне

техничко-технолошке целине.

Техничко  јединство  атмосферске

канализације,  односно  канализације  отпадних  вода

остварује  се  повезивањем  објеката  и  уређаја  за

сакупљање,  уклањање,  одвођење,  пречишћавање  и

испуштање  атмосферских  и  отпадних  вода  на

одређеном подручју.

Технолошко јединство система атмосферске

канализације,  односно  канализације  отпадних  вода

остварује  се  кроз  заједнички  и  координирани  рад

објеката  и  уређаја  за  одвођење  и  пречишћавање

атмосферских  и  отпадних  вода,  оптимално

комбиновање њиховог рада и капацитета, као и кроз

јединствено управљање на одређеном подручју.

Члан 6.

Атмосферска  канализација  састоји  се  из

комуналних објеката канализације који служе за:

а) пријем атмосферских вода, и то:

- сливници са сопственим таложницима,

- канализациони прикључци,

-  улазне  грађевине  за  сакупљање  вода  из

отворених канала и

- испусти из водоводног система и др.

б) одвођење атмосферских вода и то:

- ревизиони силази,

- колектори,

- цевоводи

- отворени и затворени канали,

- спојне грађевине,

- преливи,

- уставе,

- сифони,

- канализационе црпне станице,

- потисни цевоводи,

- ваздушни вентили и др.

г) испуштање атмосферских и површинских

вода у водопријемнике, и то:

- испусне грађевине,

- одводни колектори и др.

Члан 7.

Канализација  отпадних  вода  састоји  се  из

комуналних објеката канализације који служе за:

а) пријем отпадних вода, и то:

- канализациони прикључци,

б) одвођење отпадних вода и то:

- ревизиони силази,

- колектори,

. цевоводи,

- преливи,

- уставе,

- канализационе црпне станице,

- потисни цевоводи,

- ваздушни вентили и др.

г)  испуштање  отпадних  вода  у

водопријемнике, и то:

- испусне грађевине,

- одводни колектори и др.

2. Изградња градске канализације

Члан 8.

Градска  канализација  гради  се,  користи  и

одржава  у  складу  са  прописима,  стандардима  и

техничким нормативима који се односе на ту врсту

објеката, као и прописима којима су утврђени услови

у погледу заштите животне средине и својим радом не

сме угрожавати безбедност људи, објеката и имовине.

Члан 9.

Изградња градске канализације  врши се на

начин и под условима утврђеним прописима којима се

уређује  изградња  објеката,  а  према  условима  и

сагласностима  које  одређује  и  даје  Комунално

предузеће.

Прикључење  новоизграђеног  дела  градске

канализације  на  постојећу  врши  се  под  следећим

условима:

- да  је  канализациони  објекат  урађен  по

одобреној техничкој документацији;

- да је извршена примопредаја канализационог

објекта (урађен комисијски протокол о примопредаји

са  достављеном  потребном  документацијом)  и

добијена дозвола за употребу;

- да  је  канализациони  објекат  у

функционалном и технички исправном стању;

- да су сви канализациони прикључци везани

за  канализациону  мрежу  у  складу  са  техничким

условима утврђени и одобрени од стране Комуналног

предузећа.

Прикључење постојеће канализационе мреже

која  није  била  саставни  део  градске  канализације,

врши се преко новоизграђене канализације или дела

канализације под следећим условима:

- да  је  канализациони  објекат  изграђен

сагласно просторном плану развоја града Панчева;

- а  је  канализациона  мрежа  која  се  припаја

градској  канализацији  урађена  по  условима  и

захтевима Комуналног предузећа;

- да  је  извршена  примопредаја  објеката

сагласно одредбама ове одлуке.

Члан 10.

Изградња градске канлизације финансира се

на терет буџета града Панчева у складу са Законом о

комуналним делатностима.

Ако  у  изградњи  градске  канализације

учествују  инвеститори  пословних,  стамбених  и  др.

објеката,  односно  корисници  комуналне  услуге,

улагањем финансијских средстава, права и обавезе тих

инвеститора,  односно  корисника,  с  једне  стране  и
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објекат канализације) и представљају две независне

техничко-технолошке целине.

Техничко  јединство  атмосферске

канализације,  односно  канализације  отпадних  вода

остварује  се  повезивањем  објеката  и  уређаја  за

сакупљање,  уклањање,  одвођење,  пречишћавање  и

испуштање  атмосферских  и  отпадних  вода  на

одређеном подручју.

Технолошко јединство система атмосферске

канализације,  односно  канализације  отпадних  вода

остварује  се  кроз  заједнички  и  координирани  рад

објеката  и  уређаја  за  одвођење  и  пречишћавање

атмосферских  и  отпадних  вода,  оптимално

комбиновање њиховог рада и капацитета, као и кроз

јединствено управљање на одређеном подручју.

Члан 6.

Атмосферска  канализација  састоји  се  из

комуналних објеката канализације који служе за:

а) пријем атмосферских вода, и то:

- сливници са сопственим таложницима,

- канализациони прикључци,

-  улазне  грађевине  за  сакупљање  вода  из

отворених канала и

- испусти из водоводног система и др.

б) одвођење атмосферских вода и то:

- ревизиони силази,

- колектори,

- цевоводи

- отворени и затворени канали,

- спојне грађевине,

- преливи,

- уставе,

- сифони,

- канализационе црпне станице,

- потисни цевоводи,

- ваздушни вентили и др.

г) испуштање атмосферских и површинских

вода у водопријемнике, и то:

- испусне грађевине,

- одводни колектори и др.

Члан 7.

Канализација  отпадних  вода  састоји  се  из

комуналних објеката канализације који служе за:

а) пријем отпадних вода, и то:

- канализациони прикључци,

б) одвођење отпадних вода и то:

- ревизиони силази,

- колектори,

. цевоводи,

- преливи,

- уставе,

- канализационе црпне станице,

- потисни цевоводи,

- ваздушни вентили и др.

г)  испуштање  отпадних  вода  у

водопријемнике, и то:

- испусне грађевине,

- одводни колектори и др.

2. Изградња градске канализације

Члан 8.

Градска  канализација  гради  се,  користи  и

одржава  у  складу  са  прописима,  стандардима  и

техничким нормативима који се односе на ту врсту

објеката, као и прописима којима су утврђени услови

у погледу заштите животне средине и својим радом не

сме угрожавати безбедност људи, објеката и имовине.

Члан 9.

Изградња градске канализације  врши се на

начин и под условима утврђеним прописима којима се

уређује  изградња  објеката,  а  према  условима  и

сагласностима  које  одређује  и  даје  Комунално

предузеће.

Прикључење  новоизграђеног  дела  градске

канализације  на  постојећу  врши  се  под  следећим

условима:

- да  је  канализациони  објекат  урађен  по

одобреној техничкој документацији;

- да је извршена примопредаја канализационог

објекта (урађен комисијски протокол о примопредаји

са  достављеном  потребном  документацијом)  и

добијена дозвола за употребу;

- да  је  канализациони  објекат  у

функционалном и технички исправном стању;

- да су сви канализациони прикључци везани

за  канализациону  мрежу  у  складу  са  техничким

условима утврђени и одобрени од стране Комуналног

предузећа.

Прикључење постојеће канализационе мреже

која  није  била  саставни  део  градске  канализације,

врши се преко новоизграђене канализације или дела

канализације под следећим условима:

- да  је  канализациони  објекат  изграђен

сагласно просторном плану развоја града Панчева;

- а  је  канализациона  мрежа  која  се  припаја

градској  канализацији  урађена  по  условима  и

захтевима Комуналног предузећа;

- да  је  извршена  примопредаја  објеката

сагласно одредбама ове одлуке.

Члан 10.

Изградња градске канлизације финансира се

на терет буџета града Панчева у складу са Законом о

комуналним делатностима.

Ако  у  изградњи  градске  канализације

учествују  инвеститори  пословних,  стамбених  и  др.

објеката,  односно  корисници  комуналне  услуге,

улагањем финансијских средстава, права и обавезе тих

инвеститора,  односно  корисника,  с  једне  стране  и
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града,  као носиоца права јавне својине на градској

канализационој  мрежи,  с  друге  стране,  уређују  се

уговором,  којим  се  прописују  нарочито:  услови  и

начин  изградње  градске  канализације,  трошкови  и

начин обезбеђења средстава  за  ту  изградњу,  као  и

права  по  основу  њиховог  учешћа  у  финансирању

изградње градске канализације у складу са посебним

прописима.

3. Заштита градске канализације

Члан 11 .

Комунално предузеће има право и обавезу да

предузима  потребне  мере  за  заштиту  комуналних

објеката канализације, приликом њихове изградње и

постављања,  коришћења,  одржавања  и  замене,

укључујући  и  право  преласка  преко  туђе

непокретности, у складу са законом.

Члан 12.

Забрањено је обављање радова испод, изнад и

поред комуналних објеката  канализације,  којима се

нарушава  несметано  и  безбедно  одвођење  и

пречишћавање атмосферских и отпадних вода или се

угрожава сигурност људи и околине.

Члан 13.

Растојање комуналних објеката канализације

од  сваког  другог  објекта  мора  бити  толико  да  се

приликом откопавања канализационе цеви или другог

комуналног  објекта  канализације  не  угрози  други

објекат или обрнуто. Уколико су растојања између

комуналних  објеката  канализације  недовољна,

приликом  извођења  радова  треба  применити

одговарајућу заштиту, а сва укрштања инсталација у

том случају морају бити изграђена као трајна.

Санитарно  растојање  комуналног  објекта

канализације од других објеката одређује Комунално

предузеће, сагласно важећим прописима.

Изградња нових објеката, санација, доградња,

реконструкција постојећих објеката, као и извођење

других  радова  у  непосредној  близини  градске

канализације, не сме да угрози постојеће комуналне

објекте  канализације.  Инвеститор  и  извођач радова

дужни  су  да  приликом  извођења  радова  поштују

урбанистичке  услове  и  да  обезбеде  посебне  мере

заштите  градске  канализације  под  условима  које

утврђује Комунално предузеће.

Извођач радова који својим радом онемогући

несметано  функционисање  градске  канализације,

дужан  је  да  одмах  о  томе  обавести  Комунално

предузеће.  Поновно  успостављање  несметаног

функционисања  градске  канализације,  као  и

евентуална  накнада  штете  причињена  комуналном

предузећу или трећем лицу пада на терет инвеститора,

односно  извођача  радова  који  је  у  току  извођења

радова  својим  радом  онемогућио  несметано

функционисање градске канализације.

Комунално предузеће је дужно да одмах, без

одлагања,  по пријему обавештења из става  4.  овог

члана  или  по  сазнању  на  други  начин,  успостави

несметано функционисање градске канализације.

Члан 14.

Сваки  отвор  на  комуналном  објекту

канализације (ревизиони силаз, сливник, вентилација

итд.)  мора  увек  бити  безбедан  и  приступачан  за

интервенцију и одржавање, а уколико је изграђен на

саобраћајници, мора бити у нивоу саобраћајнице, како

не би трпели недозвољене динамичке ударе од возила.

Субјект  коме  је  дата  на  управљање  и

одржавање површина јавне намене на којој се налази

комунални објекат канализације, дужан је да место на

коме се налази тај  комунални објекат канализације

посебно  заштити  од  оштећења,  затрпавања,

неправилног коришћења, као и да омогући да у сваком

тренутку буде приступачно ради одржавања.

Члан 15.

У случају крађе, изненадног искакања и лома

поклопца  ревизионог  силаза  и  сливничке  решетке

комуналних  објеката  канализације,  Комунално

предузеће је дужно да одмах по пријави, или сазнању

на други начин, предузме хитне мере обезбеђења и

замене  ових  елемената  и  о  томе  обавести

организациону јединицу Градске управе надлежну за

послове  саобраћаја,  као  и  надлежну  службу

унутрашњих послова.

Члан 16.

Отпадне воде које садрже опасне и штетне

материје могу се испуштати у градску канализацију

ако испуњавају санитарно-техничке услове утврђене

посебном  одлуком  оснивача,  по  добијању

водопривредне дозволе у складу са законом.

Члан 17.

Концентрација опасних и штетних материја у

отпадним  водама  не  сме  прелазити  граничне

вредности прописане одлуком из члана 16. ове одлуке.

Члан 18.

Правна  и  физичка  лица  која  у  вези  са

обављањем привредне  и  друге  делатности  користе

опасне и штетне материје дужна су да такве материје

пре  испуштања  у  градску  канализацију  претходно

обраде  у  посебним  уређајима  за  пречишћавање

отпадних вода, који чине саставни део унутрашњих

инсталација  канализације,  до  нивоа  квалитета

прописаног  посебном  одлуком  из  члана  16.  ове

одлуке.

Сви уређаји за пречишћавање отпадних вода

из  става  1.  овог  члана  морају  имати  контролни
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ревизиони силаз, а сваки од тих уређаја мора бити

приступачан и доступан ради контроле. 

4. Одржавање градске канализације

Члан 19.

Комунално  предузеће  одржава  градску

канализацију  која  му  је  предата  на  управљање  и

одржавање  и  стара  се  о  њеном  несметаном

функционисању.

Трошкови  одржавања  атмосферске

канализације обезбеђују се из средстава буџета града

Панчева,  а  трошкови  одржавања  канализације

отпадних  вода  финансирају  се  на  терет  пословних

средстава комуналног предузећа. 

Члан 20.

Одржавање  градске  канализације  јесте

чишћење градске канализације,  извођење радова на

поправци уређаја и комуналних објеката канализације,

замена  дотрајалих  уређаја  и  комуналних  објеката

канализације  и  сви  остали  радови  неопходни  за

несметано функционисање градске канализације.

Одржавање градске канализације реализује се

кроз редовно одржавање, инвестиционо одржавање,

ванредно одржавање и хитне интервенције.

Члан 21.

Редовно  одржавање  градске  канализације

јесте  планско  континуирано  извођење  грађевинско-

занатских,  односно  других  радова  на  објектима

градске канализације (чишћење, одгушења, испирања)

у  циљу  превентивног  деловања  на  све  евентуалне

поремећаје у раду.

Члан 22.

Инвестиционо  одржавање  градске

канализације  јесте  извођење  грађевинско-занатских,

односно других радова у циљу побољшања услова

коришћења комуналних објеката канализације.

Члан 23.

Хитне  интервенције  јесу  радови  на

комуналним  објектима  канализације  којима  се

отклања  непосредна  опасност  по  живот  и  здравље

људи или за околину.

Члан 24.

Ванредно  одржавање  градске  канализације

јесте  извођење  радова  у  случају  изненадних

поремећаја  у  раду  неког  од  комуналних  објеката

канализације, утврђених чланом 57. ове одлуке. 

Члан 25.

Ради  заштите  и  одржавања  градске

канализације, забрањено је:

1)  ометање  Комуналног  предузећа  у

предузимању потребних мера за заштиту комуналних

објеката  канализације,  приликом  њихове  изградње,

постављања,  коришћења,  одржавања  и  замене,

укључујући  и  ометање  права  преласка  преко  туђе

непокретности;

2)  засађивање дрвећа  и другог растиња на

земљишту  изнад  или  у  непосредној  близини

комуналних објеката канализације којима се угрожава

сигурност тих објеката;

3) остављање ствари или паркирање возила

на комуналним објектима канализације, као и вршење

друге радње којима се оштећују ти објекти.

Лице које изврши неку од радњи из става 1.

овог  члана  дужно  је  да  надокнади  штету  која  је

проузрокована извршеном забрањеном радњом.

Члан 26.

У  градску  канализацију  забрањено  је

испуштати нарочито:

1. отпадне воде и материје којима се угрожава

предвиђени  хидраулички  режим  тока  одвођења

отпадних  вода,  водонепропусност  канализационе

мреже, рад пумпи градске канализације,  протицање

или  пречишћавање  отпадних  вода  или  које  могу

оштетити канализациону мрежу;

2. отпадне воде које садрже опасне и штетне

материје, а које нису претходно обрађене у посебним

уређајима за пречишћавање отпадних вода до нивоа

квалитета  прописаног  одлуком  из  члана  16.  ове

одлуке;

3. круте и вискозне материје, које саме или у

контакту са другим материјама могу проузроковати

сметње комуналним објекатима канализације, као што

су:  пепео,  слама,  отпаци  и  струготине  метала,

пластике,  дрвета,  стакла,  отпад  од  текстила,  отпад

животињског  порекла  (перје,  длака,  животињска

утроба и др), отпадна уља и мазива и отпадна јестива

уља,  хемикалије  и  боје,  као  и  муљ  из  таложника

канализационих система, односно муљ који настаје

при пречишћавању атмосферских и отпадних вода,

цементни и кречни муљ, остаци бетона и азбестног

отпада,  материје  које  настају  чишћењем  и

одржавањем асфалтних база и др; 

4.  агресивне  материје  (киселине  и  базе)  и

остале  штетне  течности  које  неповољно  утичу  на

материјал  од  ког  су  израђени  комунални  објекти

канализације, а нису претходно пречишћене до нивоа

квалитета  прописаног  одлуком  из  члана  16.  ове

одлуке;

5.  гасове  (сумпорводоник,  сумпор диоксид,

цијаниди, хлор и сл.);

6. патогене бактерије или вирусе;

7.  садржај  септичких  јама  и  сливничких

таложника;

8.  невезани  зрнасти  материјал  са  зелених

јавних  површина  (паркови  и  др.),  зрнасти  и

прашинасти  грађевински  материјал  и  грађевински
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ревизиони силаз, а сваки од тих уређаја мора бити

приступачан и доступан ради контроле. 

4. Одржавање градске канализације

Члан 19.

Комунално  предузеће  одржава  градску

канализацију  која  му  је  предата  на  управљање  и

одржавање  и  стара  се  о  њеном  несметаном

функционисању.

Трошкови  одржавања  атмосферске

канализације обезбеђују се из средстава буџета града

Панчева,  а  трошкови  одржавања  канализације

отпадних  вода  финансирају  се  на  терет  пословних

средстава комуналног предузећа. 

Члан 20.

Одржавање  градске  канализације  јесте

чишћење градске канализације,  извођење радова на

поправци уређаја и комуналних објеката канализације,

замена  дотрајалих  уређаја  и  комуналних  објеката

канализације  и  сви  остали  радови  неопходни  за

несметано функционисање градске канализације.

Одржавање градске канализације реализује се

кроз редовно одржавање, инвестиционо одржавање,

ванредно одржавање и хитне интервенције.

Члан 21.

Редовно  одржавање  градске  канализације

јесте  планско  континуирано  извођење  грађевинско-

занатских,  односно  других  радова  на  објектима

градске канализације (чишћење, одгушења, испирања)

у  циљу  превентивног  деловања  на  све  евентуалне

поремећаје у раду.

Члан 22.

Инвестиционо  одржавање  градске

канализације  јесте  извођење  грађевинско-занатских,

односно других радова у циљу побољшања услова

коришћења комуналних објеката канализације.

Члан 23.

Хитне  интервенције  јесу  радови  на

комуналним  објектима  канализације  којима  се

отклања  непосредна  опасност  по  живот  и  здравље

људи или за околину.

Члан 24.

Ванредно  одржавање  градске  канализације

јесте  извођење  радова  у  случају  изненадних

поремећаја  у  раду  неког  од  комуналних  објеката

канализације, утврђених чланом 57. ове одлуке. 

Члан 25.

Ради  заштите  и  одржавања  градске

канализације, забрањено је:

1)  ометање  Комуналног  предузећа  у

предузимању потребних мера за заштиту комуналних

објеката  канализације,  приликом  њихове  изградње,

постављања,  коришћења,  одржавања  и  замене,

укључујући  и  ометање  права  преласка  преко  туђе

непокретности;

2)  засађивање дрвећа  и другог растиња на

земљишту  изнад  или  у  непосредној  близини

комуналних објеката канализације којима се угрожава

сигурност тих објеката;

3) остављање ствари или паркирање возила

на комуналним објектима канализације, као и вршење

друге радње којима се оштећују ти објекти.

Лице које изврши неку од радњи из става 1.

овог  члана  дужно  је  да  надокнади  штету  која  је

проузрокована извршеном забрањеном радњом.

Члан 26.

У  градску  канализацију  забрањено  је

испуштати нарочито:

1. отпадне воде и материје којима се угрожава

предвиђени  хидраулички  режим  тока  одвођења

отпадних  вода,  водонепропусност  канализационе

мреже, рад пумпи градске канализације,  протицање

или  пречишћавање  отпадних  вода  или  које  могу

оштетити канализациону мрежу;

2. отпадне воде које садрже опасне и штетне

материје, а које нису претходно обрађене у посебним

уређајима за пречишћавање отпадних вода до нивоа

квалитета  прописаног  одлуком  из  члана  16.  ове

одлуке;

3. круте и вискозне материје, које саме или у

контакту са другим материјама могу проузроковати

сметње комуналним објекатима канализације, као што

су:  пепео,  слама,  отпаци  и  струготине  метала,

пластике,  дрвета,  стакла,  отпад  од  текстила,  отпад

животињског  порекла  (перје,  длака,  животињска

утроба и др), отпадна уља и мазива и отпадна јестива

уља,  хемикалије  и  боје,  као  и  муљ  из  таложника

канализационих система, односно муљ који настаје

при пречишћавању атмосферских и отпадних вода,

цементни и кречни муљ, остаци бетона и азбестног

отпада,  материје  које  настају  чишћењем  и

одржавањем асфалтних база и др; 

4.  агресивне  материје  (киселине  и  базе)  и

остале  штетне  течности  које  неповољно  утичу  на

материјал  од  ког  су  израђени  комунални  објекти

канализације, а нису претходно пречишћене до нивоа

квалитета  прописаног  одлуком  из  члана  16.  ове

одлуке;

5.  гасове  (сумпорводоник,  сумпор диоксид,

цијаниди, хлор и сл.);

6. патогене бактерије или вирусе;

7.  садржај  септичких  јама  и  сливничких

таложника;

8.  невезани  зрнасти  материјал  са  зелених

јавних  површина  (паркови  и  др.),  зрнасти  и

прашинасти  грађевински  материјал  и  грађевински
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отпад,  као  и  нечистоће  са  саобраћајница  и  других

саобраћајних површина у току њиховог чишћења и

прања.

9. искоришћену воду из система за загревање

објеката путем топлотних пумпи и сл.

Лице које изврши неку од радњи из става 1.

овог  члана  дужно  је  да  надокнади  штету  која  је

проузрокована извршеном забрањеном радњом.

III  ПРИКЉУЧЕЊЕ  УНУТРАШЊИХ
ИНСТАЛАЦИЈА  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  И
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА
ГРАДСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

1. Прикључење унутрашњих инсталација

канализације на уличну канализациону мрежу

Члан 27.

Сваки  објекат  односно  унутрашња

инсталација  канализације  објекта  који  се  налази  у

улици или граничи са улицом у којој  је  изграђена

улична водоводна и канализациона мрежа, може се

прикључити на градску канлизациону мрежу у складу

са  техничким  условима  које  одређује  и  даје

Комунално предузеће.

По  извршеном  прикључењу  унутрашњих

инсталација  канализације  на  уличну  канализациону

мрежу власник, односно корисник објекта дужан је да

напуштену  септичку  јаму  испразни,  очисти  и

дезинфикује, и то најкасније у року од 15 дана од дана

прикључења.

Члан 28.

Приликом изградње нове или реконструкције

постојеће уличне канализационе мреже, при чему се

укида стара, инвеститор је дужан да у року од шест

месеци  изврши  пребацивање  постојећих

канализационих  прикључака  на  нову  уличну

канализациону мрежу о свом трошку. 

По протеку рока од шест месеци, стара цев

уличне канализационе мреже се трајно укида.

Члан 29.

Канализациони прикључак се поставља тако

што  се  унутрашње  инсталације  канализације

непосредно  спајају  са  уличном  канализационом

мрежом.

Унутрашње инсталације канализације спајају

се  са  канализационим  прикључком  преко  првог

ревизионог силаза. Тачан положај ревизионог силаза

одређује Комунално предузеће. 

Први  ревизиони  силаз  припада  власнику,

односно  кориснику  објекта  и  поставља  се  унутар

граница грађевинске парцеле на 1,5 м од регулационе

линије. 

Изузетно  од  става  3.  овог  члана,  када  је

објекат који се прикључује на уличну канализациону

мрежу  саграђен  целом  ширином  парцеле  на

регулационој  линији,  први  ревизиони  силаз  се

поставља на тротоару испред објекта, према условима

које утврђује Комунално предузеће.

Постављени  канализациони  прикључак  је

саставни  део  градске  канализације  и  одржава  га

Комунално предузеће.

Први  ревизиони  силаз  мора  бити  увек

приступачан  за  интервенцију  и  одржавање,  и  није

дозвољено  остављање  ствари,  паркирање  возила  и

слично, изнад првог ревизионог силаза.

Члан 30.

Грађевинска  парцела  по  правилу  има  два

прикључка:  један  канализациони  прикључак  за

атмосферску  канализацију  и  један  за  канализацију

отпадних вода. 

Унутрашње  инсталације  свих  стамбених,

пословних и стамбено-пословних објеката саграђених

на једној катастарској парцели прикључују се на један

канализациони  прикључак  за  атмосферску

канализацију,  односно  на  један  канализациони

прикључак за канализацију отпадних вода.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико за то

постоје  оправдани  разлози  и  технички  услови  за

изградњу  више  канализационих  прикључака,

Комунално предузеће може дати сагласност, односно

издати техничке услове за изградњу највише по два

канализациона  прикључка  на  једној  катастарској

парцели, под условом да се парцела граничи са две

јавне површине (улице) на којима постоји изграђена

улична канализациона мрежа. 

Оправданим разлозима у смислу претходног

става  овог  члана  сматра  се  постојање  више

самосталних  стамбених,  пословних  и  стамбено-

пословних објеката на катастарској парцели.

Међусобно  независне  грађевинске  целине,

које се налазе у саставу једне зграде за колективно

становање  и  које  имају  засебне  улазе  сматрају  се

засебним објектима у  смислу  ове  одлуке и  морају

имати засебан канализациони прикључак.

Изузетно, објекти из става 5. овог члана који

су  саграђени  пре  ступања  на  снагу  ове  одлуке  не

морају  бити  прикључени  на  начин  описан  у

претходном ставу, уколико за то не постоје технички

услови.

Члан 31.

Изузетно  од  члана  30.  ове  одлуке,  ако

конфигурација  терена  или  други  услови  захтевају,

унутрашња инсталација канализације објекта може се

прикључити на уличну канализациону мрежу преко

канализационог  прикључка  суседне  грађевинске

парцеле. Такво прикључење може се извршити само

уз  претходно  прибављену  писану  сагласност
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власника,  односно  корисника  те  грађевинске

парцеле,оверену у складу са законом.

Члан 32.

Монтажни  објекти  који  су  постављени  у

складу  са  важећим  прописима,  а  који  испуштају

отпадне  воде,  морају  се  прикључити  на  уличну

канализациону  мрежу  преко  канализационог

прикључка према техничким условима и сагласности

које издаје Комунално предузеће.

Члан 33.

Прикључење  дренажних  вода  на  уличну

канализациону мрежу врши се преко канализационог

прикључка на колектор којим се сакупљају, уклањају,

одводе и испуштају атмосферске воде, воде од прања

улица, површинске отпадне воде и дренажне воде.

Члан 34.

Унутрашње  инсталације  канализације

површина  јавне  намене  и  објеката  саграђених  на

њима,  а који су дати на коришћење и управљање

другим субјектима имају, по правилу, два прикључка

на уличну канализациону мрежу сепарационог типа.

Члан 35.

Прикључење  унутрашњих  инсталација

канализације на уличну канализациону мрежу може

бити трајно и привремено.

Члан 36.

Услове  односно  техничке  податке,  као  и

посебне услове и сагласности за пројектовање, градњу

и  пријем  канализационог  прикључка,  у  складу  са

техничким нормативима, одређује и даје Комунално

предузеће.

Услови из става 1.  овог члана,  садрже све

елементе у вези са пречником прикључка и положајем

првог ревизионог силаза, као и друге посебне услове. 

Минимални  пречник  канализационог

прикључка мора бити 150 мм.

Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање

услова  приложи  одговарајућу  техничку  и  другу

документацију у складу са Законом о планирању и

изградњи.

При изградњи или реконструкцији стамбене,

стамбено-пословне или пословне зграде Комунално

предузеће дужно је да услове из ст. 1. и 2. овог члана

одређује  у  складу  са  прописима  о  условима  и

техничким нормативима за пројектовање ових зграда,

а који се односе на инсталације канализације.

Члан 37.

Пројектовање  и  изградњу  канализационог

прикључка  врши  Комунално  предузеће  на  захтев

инвеститора.  Инвеститор  је  дужан  да  уз  захтев

приложи  одговарајућу  техничку  документацију  и

другу  документацију  у  складу  са  Законом  о

планирању  и  изградњи  и  прописима  којима  се

регулишу  својински  односи.  Све  трошкове

пројектовања и изградње канализационог прикључка

сноси  инвеститор,  о  чему  се  закључује  уговор  о

пројектовању  и  изградњи  прикључка  између

инвеститора  и  комуналног  предузећа,  којим  се

регулишу  међусобна  права  и  обавезе  уговорних

страна.

Комунално предузеће дужно је да радове на

пројектовању и изградњи канализационог прикључка

изврши најкасније у року од 30 дана од дана извршене

уплате  предујма  на  име  уговорених  трошкова

пројектовања и изградње, а по закљученом уговору из

става  1.  овог члана,  као  и под условом да  су сви

претходни радови неопходни за изградњу прикључка

изведени.

Изузетно од става 1. овог члана, ако се са тим

сагласи  Комунално  предузеће,  пројектовање

канализационог прикључка могу да изведу и друге

овлашћене  организације,  предузећа,  односно

предузетници према условима које издаје Комунално

предузеће и уз обавезу да израђени пројекат доставе

Комуналном предузећу на сагласност. 

Издати  услови  важе  две  године  од  дана

издавања и ако се у том периоду не уради пројекат

прикључка, морају се тражити нови услови.

Члан 38 .

Унутрашња инсталација канализација објекта

се прикључује  на  уличну канализациону мрежу на

захтев за  прикључење који подноси носилац права

својине  на  објекту  и  то  на  обрасцу  комуналног

предузећа, уз који је дужан да приложи одговарајућу

техничку и другу документацију наведену у обрасцу,

у зависности од врсте објекта. 

Инвеститор може да изврши прикључење из

става 1. овог члана само уз прибављање претходне

сагласности и уз надзор комуналног предузећа

Члан 39. 

Све  врсте  монтерских  радова  на  уличној

канализационој  мрежи  и  прикључцима  изводи

искључиво Комунално предузеће.

Када врши поправке или замену прикључка

на  уличној  канализационој  мрежи  Комунално

предузеће  није  дужно  да  прибави  сагласност

корисника  комуналне  услуге  за  ове  радове,  али  је

дужно  да  о  извођењу  потребних  радова  на

канализационом  прикључку  извести  корисника

комуналне услуге, осим када се ови радови изводе у

хитним  случајевима,  у  ком  случају  се  корисник

комуналне услуге накнадно обавештава.
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власника,  односно  корисника  те  грађевинске

парцеле,оверену у складу са законом.

Члан 32.

Монтажни  објекти  који  су  постављени  у

складу  са  важећим  прописима,  а  који  испуштају

отпадне  воде,  морају  се  прикључити  на  уличну

канализациону  мрежу  преко  канализационог

прикључка према техничким условима и сагласности

које издаје Комунално предузеће.

Члан 33.

Прикључење  дренажних  вода  на  уличну

канализациону мрежу врши се преко канализационог

прикључка на колектор којим се сакупљају, уклањају,

одводе и испуштају атмосферске воде, воде од прања

улица, површинске отпадне воде и дренажне воде.

Члан 34.

Унутрашње  инсталације  канализације

површина  јавне  намене  и  објеката  саграђених  на

њима,  а који су дати на коришћење и управљање

другим субјектима имају, по правилу, два прикључка

на уличну канализациону мрежу сепарационог типа.

Члан 35.

Прикључење  унутрашњих  инсталација

канализације на уличну канализациону мрежу може

бити трајно и привремено.

Члан 36.

Услове  односно  техничке  податке,  као  и

посебне услове и сагласности за пројектовање, градњу

и  пријем  канализационог  прикључка,  у  складу  са

техничким нормативима, одређује и даје Комунално

предузеће.

Услови из става 1.  овог члана,  садрже све

елементе у вези са пречником прикључка и положајем

првог ревизионог силаза, као и друге посебне услове. 

Минимални  пречник  канализационог

прикључка мора бити 150 мм.

Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање

услова  приложи  одговарајућу  техничку  и  другу

документацију у складу са Законом о планирању и

изградњи.

При изградњи или реконструкцији стамбене,

стамбено-пословне или пословне зграде Комунално

предузеће дужно је да услове из ст. 1. и 2. овог члана

одређује  у  складу  са  прописима  о  условима  и

техничким нормативима за пројектовање ових зграда,

а који се односе на инсталације канализације.

Члан 37.

Пројектовање  и  изградњу  канализационог

прикључка  врши  Комунално  предузеће  на  захтев

инвеститора.  Инвеститор  је  дужан  да  уз  захтев

приложи  одговарајућу  техничку  документацију  и

другу  документацију  у  складу  са  Законом  о

планирању  и  изградњи  и  прописима  којима  се

регулишу  својински  односи.  Све  трошкове

пројектовања и изградње канализационог прикључка

сноси  инвеститор,  о  чему  се  закључује  уговор  о

пројектовању  и  изградњи  прикључка  између

инвеститора  и  комуналног  предузећа,  којим  се

регулишу  међусобна  права  и  обавезе  уговорних

страна.

Комунално предузеће дужно је да радове на

пројектовању и изградњи канализационог прикључка

изврши најкасније у року од 30 дана од дана извршене

уплате  предујма  на  име  уговорених  трошкова

пројектовања и изградње, а по закљученом уговору из

става  1.  овог члана,  као  и под условом да  су сви

претходни радови неопходни за изградњу прикључка

изведени.

Изузетно од става 1. овог члана, ако се са тим

сагласи  Комунално  предузеће,  пројектовање

канализационог прикључка могу да изведу и друге

овлашћене  организације,  предузећа,  односно

предузетници према условима које издаје Комунално

предузеће и уз обавезу да израђени пројекат доставе

Комуналном предузећу на сагласност. 

Издати  услови  важе  две  године  од  дана

издавања и ако се у том периоду не уради пројекат

прикључка, морају се тражити нови услови.

Члан 38 .

Унутрашња инсталација канализација објекта

се прикључује  на  уличну канализациону мрежу на

захтев за  прикључење који подноси носилац права

својине  на  објекту  и  то  на  обрасцу  комуналног

предузећа, уз који је дужан да приложи одговарајућу

техничку и другу документацију наведену у обрасцу,

у зависности од врсте објекта. 

Инвеститор може да изврши прикључење из

става 1. овог члана само уз прибављање претходне

сагласности и уз надзор комуналног предузећа

Члан 39. 

Све  врсте  монтерских  радова  на  уличној

канализационој  мрежи  и  прикључцима  изводи

искључиво Комунално предузеће.

Када врши поправке или замену прикључка

на  уличној  канализационој  мрежи  Комунално

предузеће  није  дужно  да  прибави  сагласност

корисника  комуналне  услуге  за  ове  радове,  али  је

дужно  да  о  извођењу  потребних  радова  на

канализационом  прикључку  извести  корисника

комуналне услуге, осим када се ови радови изводе у

хитним  случајевима,  у  ком  случају  се  корисник

комуналне услуге накнадно обавештава.
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Члан 40.

Трошкове  прикључења  унутрашњих

инсталација  канализације  на  уличну  канализациону

мрежу сноси инвеститор објекта.

Члан 41.

Захтев  за  издавање  техничких  услова  и

решење  за  привремени  канализациони  прикључак

подноси инвеститор, односно власник објекта за који

се врши прикључење.

Сагласност  за  привремени  канализациони

прикључак даје се на одређени рок или за обављање

одређеног посла.

По истеку рока или по престанку потребе за

коришћењем  привременог  канализационог

прикључка,  Комунално  предузеће  ће  такав

канализациони прикључак укинути или конзервирати.

Члан 42.

Привремено  прикључење  унутрашњих

инсталација  канализације  на  уличну  канализациону

мрежу може се вршити у следећим случајевима:

• за објекте који испуњавају услове, утврђене

законом  којим  се  уређује  изградња  објеката  за

привремено  прикључење  до  добијања  грађевинске

дозволе;

• за објекте за које је одобрен пробни рад у

складу са законом којим се уређује изградња објеката;

• за потребе градилишта, као и монтажних

објеката, који се користе привремено за ограничене

потребе;

•  у  другим  случајевима  код  одржавања

појединих  манифестација  на  површинама  које  се

граниче са улицом у којој је изграђена канализациона

мрежа.

На услове, начин и поступак за привремено

прикључење, примењују се одговарајуће одредбе ове

одлуке  о  прикључењу  унутрашње  инсталације

канализације  објеката  корисника  на  градску

канализациону мрежу.

Уколико  инвеститор  објекта  не  добије

грађевинску дозволу за објекат за који је извршено

привремено  прикључење  унутрашње  инсталације

канализације,  Комунално предузеће ће по добијању

информације  о томе прикључак укинути о  трошку

инвеститора.

Члан 43. 

Канализациони  прикључак  градилишта,

преко кога  се унутрашња инсталација  канализације

спаја са уличном канализационом мрежом, по правилу

не  сме  бити  на  простору  градилишта  осим  под

посебним  условима  које  одобрава  Комунално

предузеће.

Члан 44.

Канализациони прикључак који пролази кроз

просторе  који  се  не  могу  раскопавати  (зид  зграде,

потпорни  зид  и  сл.)  мора  се  по  капацитету  и

грађевински урадити као трајан.

Члан 45.

Корисник услуге је дужан да писменим путем

изврши  одјаву  коришћења  привременог

канализационог прикључка по престанку потребе за

прикључењем.

Комунално  предузеће  ће  по  одјави

коришћења  привременог  прикључења,  укинути

канализациони  прикључак  за  привремено

прикључење.

Члан 46. 

Корисника  услуге  који  за  своје  потребе

користи воду која није из градског водовода, а после

употребе такве воде врши њено испуштање у градску

канализацију, Комунално предузеће ће обавезати да

угради мерни уређај за мерење количине испуштене

отпадне воде.

Мерни уређај  из  става  1.  овог члана мора

бити лоциран тако да чини саставни део унутрашње

инсталације  канализације  и  мора  бити  уграђен  у

складу са условима које издаје Комунално предузеће и

приступачан у сваком тренутку за очитавање.

Корисник услуге је дужан да сноси трошкове

набавке, уградње и одржавања мерног уређаја из става

1. овог члана. 

Члан 47. 

Корисник  услуге  (правно  лице  или

предузетник) који користи воду из градског водовода

у  процесу  производње  тако  да  одређену  количину

воде угради у готов производ или на други начин не

испушта  целу количину воде  преузету  из  градског

водовода у канализациону мрежу, дужан је да угради

мерни уређај за мерење количине  испуштене отпадне

воде.

Члан 48.

Директно  (гравитационо)  прикључење

просторија  чија  је  кота  пода  испод  коте  терена

(подруми,  сутерени,  гараже  и  сл.)  на  уличну

канализациону мрежу је забрањено.

2.  Прикључење  комуналних  објеката

канализације на градску канализацију

Члан 49.

У случају да предузеће, односно предузетник

задужен  за  обављање  послова  одржавања  улица,

путева или других површина јавне намене у граду, у

току обављања тих послова утврди да постоји потреба

да се на већ изграђеним површинама јавне намене из
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члана 3. став 1. тачка 3. ове одлуке, поред постојећих

уграде  и  нови  сливници,  дужан  је  да  прибави  од

комуналног  предузећа  услове  за  прикључење

сливника на уличну канализациону мрежу, на начин

прописан чланом 9. ове одлуке.

Условима  за  прикључење  сливника  на

уличну  канализациону  мрежу  одређује  се  место

прикључења  сливника  на  уличну  канализациону

мрежу.

Предузеће, односно предузетник из става 1.

овог  члана  дужан  је  да  од  комуналног  предузећа

прибави и сагласност на пројекат прикључка сливника

на уличну канализациону мрежу, на начин прописан

чланом 9. ове одлуке.

Члан 50.

Забрањено је прикључивање објеката, уређаја

или инсталација на канализациону мрежу супротно

одредбама чланова од  27 до 49. ове одлуке.

IV ЛОКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Члан 51.

Одредбе ове одлуке које се односе на начин

управљања,  коришћења  и  обављања  комуналне

делатности одвођења и пречишћавања атмосферских

и  отпадних  вода  преко  градске  канализације

примењују се и на локалну канализацију.

Инвеститор локалне канализације из члана 3.

став 1. тачка 5. ове одлуке обавезан је да се у поступку

одржавања  локалне  канализације,  прикључења  на

локалну  канализацију  и  др.  у  свему  придржава

одредаба  ове  одлуке  које  се  односе  на  градску

канализацију.

V ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА

Члан 52.

На подручјима  где  није  изграђена градска,

односно  локална  канализација,  власник,  односно

инвеститор објекта је дужан да изгради септичку јаму.

Власник, односно инвеститор објекта дужан

је  да  изгради  септичку  јаму  и  у  случају  када

Комунално предузеће није у могућности да прикључи

унутрашње  инсталације  канализације  власника,

односно корисника објекта на уличну канализациону

мрежу,  из  разлога  што  постојећа  мрежа  није

одговарајућег капацитета.

У  случајевима  из  ст.  1.  и  2.  овог  члана

власник,  односно  инвеститор  објекта  је  дужан  да

изгради  септичку  јаму  у  складу  са  важећим

прописима,  стандардима и техничким нормативима

прописаним  за  ту  врсту  помоћног  објекта,  и  то

водонепропусну  септичку  јаму  затвореног  типа,  у

складу са условима из одобрења за изградњу издатог

од надлежног органа.

Члан 53.

Власник  објекта  чије  су  унутрашње

инсталације  канализације  прикључене  на  септичку

јаму, дужан је да одржава септичку јаму у исправном

стању, да се стара о њеном редовном чишћењу, као и

да не дозволи изливање септичке јаме.

У  случају  изливања  септичке  јаме,  за

угрожавање  других  објеката,  односно  добара

(земљишта,  подземних  и  површинских  вода)

одговоран је власник објекта из става 1. овог члана,

осим ако је изливање изазвано вишом силом.

Члан  54.

Јавно комунално предузеће,  односно друго

привредно друштво или предузетник коме је поверено

обављање послова чишћења септичких јама, дужан је

да на захтев корисника очисти септичку јаму и одвезе

фекалије, најкасније у року од пет дана од пријема

захтева корисника.

О уређивању места за изручивање фекалија,

као и о њиховом одржавању стара се јавно комунално

предузеће,  односно  друго  привредно  друштво  или

предузетник  коме  је  поверено  обављање  послова

чишћења септичких јама.

Места на којима се изручују фекалије морају

бити уређена тако да се не расипају фекалије и не

шире  непријатни  мириси.  Ова  места  морају  бити

снабдевена инсталацијама за прање возила,  а свако

возило  после  пражњења  мора  се  опрати  и

дезинфиковати.

Члан 55.

Забрањено је изливати садржај из септичких

јама на јавне површине или било које друго место,

изузев оног које је одређено на начин утврђен у члану

54. ове одлуке.

VI  НАЧИН  ОБЕЗБЕЂЕЊА  КОНТИНУИТЕТА
ОДВОЂЕЊА  И  ПРЕЧИШЋАВАЊА
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 56.

Комунално предузеће дужно је да организује

свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује

трајно  и  безбедно  одвођење  и  пречишћавање

атмосферских  и  отпадних  вода,  непрекидно,  под

једнаким условима за све кориснике услуге.

У извршавању обавеза из става 1. овог члана,

Комунално предузеће је дужно да предузме мере на

одржавању  свих  комуналних  објеката  канализације

ради  обезбеђења  њихове  сталне  исправности  и

безбедног функционисања.

Члан 57.

Ако услед више силе, квара на комуналним

објектима канализације  или других разлога  који се
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члана 3. став 1. тачка 3. ове одлуке, поред постојећих

уграде  и  нови  сливници,  дужан  је  да  прибави  од

комуналног  предузећа  услове  за  прикључење

сливника на уличну канализациону мрежу, на начин

прописан чланом 9. ове одлуке.

Условима  за  прикључење  сливника  на

уличну  канализациону  мрежу  одређује  се  место

прикључења  сливника  на  уличну  канализациону

мрежу.

Предузеће, односно предузетник из става 1.

овог  члана  дужан  је  да  од  комуналног  предузећа

прибави и сагласност на пројекат прикључка сливника

на уличну канализациону мрежу, на начин прописан

чланом 9. ове одлуке.

Члан 50.

Забрањено је прикључивање објеката, уређаја

или инсталација на канализациону мрежу супротно

одредбама чланова од  27 до 49. ове одлуке.

IV ЛОКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Члан 51.

Одредбе ове одлуке које се односе на начин

управљања,  коришћења  и  обављања  комуналне

делатности одвођења и пречишћавања атмосферских

и  отпадних  вода  преко  градске  канализације

примењују се и на локалну канализацију.

Инвеститор локалне канализације из члана 3.

став 1. тачка 5. ове одлуке обавезан је да се у поступку

одржавања  локалне  канализације,  прикључења  на

локалну  канализацију  и  др.  у  свему  придржава

одредаба  ове  одлуке  које  се  односе  на  градску

канализацију.

V ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА

Члан 52.

На подручјима  где  није  изграђена градска,

односно  локална  канализација,  власник,  односно

инвеститор објекта је дужан да изгради септичку јаму.

Власник, односно инвеститор објекта дужан

је  да  изгради  септичку  јаму  и  у  случају  када

Комунално предузеће није у могућности да прикључи

унутрашње  инсталације  канализације  власника,

односно корисника објекта на уличну канализациону

мрежу,  из  разлога  што  постојећа  мрежа  није

одговарајућег капацитета.

У  случајевима  из  ст.  1.  и  2.  овог  члана

власник,  односно  инвеститор  објекта  је  дужан  да

изгради  септичку  јаму  у  складу  са  важећим

прописима,  стандардима и техничким нормативима

прописаним  за  ту  врсту  помоћног  објекта,  и  то

водонепропусну  септичку  јаму  затвореног  типа,  у

складу са условима из одобрења за изградњу издатог

од надлежног органа.

Члан 53.

Власник  објекта  чије  су  унутрашње

инсталације  канализације  прикључене  на  септичку

јаму, дужан је да одржава септичку јаму у исправном

стању, да се стара о њеном редовном чишћењу, као и

да не дозволи изливање септичке јаме.

У  случају  изливања  септичке  јаме,  за

угрожавање  других  објеката,  односно  добара

(земљишта,  подземних  и  површинских  вода)

одговоран је власник објекта из става 1. овог члана,

осим ако је изливање изазвано вишом силом.

Члан  54.

Јавно комунално предузеће,  односно друго

привредно друштво или предузетник коме је поверено

обављање послова чишћења септичких јама, дужан је

да на захтев корисника очисти септичку јаму и одвезе

фекалије, најкасније у року од пет дана од пријема

захтева корисника.

О уређивању места за изручивање фекалија,

као и о њиховом одржавању стара се јавно комунално

предузеће,  односно  друго  привредно  друштво  или

предузетник  коме  је  поверено  обављање  послова

чишћења септичких јама.

Места на којима се изручују фекалије морају

бити уређена тако да се не расипају фекалије и не

шире  непријатни  мириси.  Ова  места  морају  бити

снабдевена инсталацијама за прање возила,  а свако

возило  после  пражњења  мора  се  опрати  и

дезинфиковати.

Члан 55.

Забрањено је изливати садржај из септичких

јама на јавне површине или било које друго место,

изузев оног које је одређено на начин утврђен у члану

54. ове одлуке.

VI  НАЧИН  ОБЕЗБЕЂЕЊА  КОНТИНУИТЕТА
ОДВОЂЕЊА  И  ПРЕЧИШЋАВАЊА
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 56.

Комунално предузеће дужно је да организује

свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује

трајно  и  безбедно  одвођење  и  пречишћавање

атмосферских  и  отпадних  вода,  непрекидно,  под

једнаким условима за све кориснике услуге.

У извршавању обавеза из става 1. овог члана,

Комунално предузеће је дужно да предузме мере на

одржавању  свих  комуналних  објеката  канализације

ради  обезбеђења  њихове  сталне  исправности  и

безбедног функционисања.

Члан 57.

Ако услед више силе, квара на комуналним

објектима канализације  или других разлога  који се
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нису могли предвидети, односно спречити, дође до

поремећаја  или прекида  нормалног функционисања

градске  канализације,  Комунално  предузеће  је

обавезно да одмах и без одлагања предузме мере на

отклањању узрока и последица поремећаја, односно

прекида и то нарочито:

1. да радно ангажује запослене на отклањању

узрока и последица поремећаја, односно разлога због

којих  је  дошло  до  прекида  у  вршењу одвођења  и

пречишћавања атмосферских и отпадних вода, као и

да  ангажује  трећа  лица  у  обезбеђењу  услова  за

одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних

вода,

2. да  предузме  хитне  поправке  и  замену

инсталација и уређаја којима се обезбеђује одвођење и

пречишћавање атмосферских и отпадних вода, као и

заштита  објеката  градске  канализације  од  даљих

хаварија,

3. да  привремено  ограничи  или  забрани

коришћење  унутрашњих  инсталација  канализације

или дела градске канализације,

4. да привремено обезбеди приручне уређаје за

одвођење отпадних вода из објеката корисника услуге,

5. да  наложи  повезивање  на  друге  објекте,

инсталације и уређаје за одвођење, ако је то могуће,

6. да  предузме  и  друге  мере  које  утврди

оснивач.

Комунално  предузеће  је  дужно  да  јавну

површину на којој се изводе радови из става 1. овог

члана,  по  завршетку  тих  радова  одмах  врати  у

првобитно  стање,  тако  што  ће  санирати  оштећења

настала  извођењем  наведених  радова,  у  складу  са

посебним прописима.

Члан 58.

Ако  се  прекид  у  функционисању  градске

канализације,  планира  због  извођења  радова

потребних  ради  одржавања,  ревизије,  ремонта,

реконструкције  или  припајања  појединих  делова  и

комуналних објеката канализације  или прикључења

нових  корисника  или  других  сличних  радова,

Комунално предузеће дужно је да о томе обавести

кориснике  услуге  преко  средстава  јавног

информисања, и то најкасније 24 часа пре планираног

прекида.

У случају да прекид из става 1. овог члана,

траје дуже од 12 часова, Комунално предузеће дужно

је да предузме одговарајуће мере предвиђене чланом

57. ове одлуке.

Члан 59.

Комунално  предузеће  је  обавезно  да

предузимање мера или извођење радова из чл. 57. и

58.  ове  одлуке,  организује  тако  да  прекид  или

поремећај  у  функционисању  градске  канализације

траје временски што краће.

Ако  дође  до  прекида  или  поремећаја  у

одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних

вода  због  околности  из  чл.  57.  и  58.  ове  одлуке,

Комунално предузеће је обавезно да истовремено са

предузимањем мера или извођењем радова, обавести

оснивача.

Члан 60. 

Ако се у комуналном предузећу организује

штрајк,  минимум  процеса  рада  у  комуналном

предузећу  прописује  Комунално  предузеће  и  то

најмање  75%  од  планираног  обима  делатности,  у

складу  са  актом  оснивача,  а  нарочито  обављање

послова на отклањању хаварија на објектима градске

канализације.

VII  ПРАВА  И  ОБАВЕЗЕ  КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 61.

Лица  која  користе  комуналну  услугу

одвођења  отпадних,  односно  атмосферских  вода

преко  трајног  и  привременог  канализационог

прикључка  дужна  су  да  на  обрасцу  комуналног

предузећа поднесу писану пријаву за коришћење ових

комуналних услуга и доставе доказе који се траже у

образцу,  како  би  били  регистровани  од  стране

Комуналног  предузећа  као  корисници  комуналне

услуге.

Члан 62.

Комунално предузеће може кориснику услуге

привремено ускратити одвођење отпадних вода само у

случајевима утврђеним законом, под условима и на

начин утврђеним овом одлуком.

Члан 63.

Корисник   услуге  је  дужан  да  се  стара  о

унутрашњим  инсталацијама  канализације  и  да  их

одржава у исправном стању.

Члан 64.

Корисник  услуге  је  дужан  да  омогући

овлашћеним лицима комуналног предузећа приступ

комуналним  објектима  канализације,  ради  провере

исправности, отклањања кварова, замене и одржавања

истих.

Корисник  услуге  је  дужан  да  омогући

овлашћеним лицима комуналног предузећа прелазак

преко парцеле и приступ непокретности у власништву

корисника услуге ради извођења радова из става 1.

овог члана.

Члан 65.

Корисник  услуге  има  право  да  захтева,  у

случају  техничких или других  сметњи у  одвођењу
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отпадних вода чији узрок није на објекту корисника

услуге, да се те сметње отклоне у примереном року.

Као  примерени  рок  у  коме  је  Комунално

предузеће обавезно да приступи отклањању сметње у

одвођењу отпадних вода, сматра се рок од 48 часова, а

најдуже  пет  дана  од  дана  пријема  обавештења  о

сметњи.

Сметњама  у  одвођењу  отпадних  вода  у

смислу става 1. овог члана, не сматрају се прекиди у

одвођењу настали због примене мера или извођења

радова из чл. 57. и 58. ове одлуке. 

Члан 66.

Ако  постоје  неправилности  и  недостаци  у

извршењу  обавеза  на  страни  корисника  услуге,

Комунално  предузеће  ће  привремено  ускратити

одвођење  отпадних  вода  корисника  услуге,  под

условима и на начин прописан овом одлуком.

Пре  привременог  ускраћења  одвођења

отпадних  вода,  кориснику  услуге  мора  бити

достављена писмена опомена, у којој је одређен рок за

отклањање уочених неправилности и недостатака.

Рок  из  става  2.  овог  члана,  зависно  од

природе  и  врсте  неправилности  и  недостатака,  не

може бити краћи од три дана од дана достављања

писмене опомене.

Комунално предузеће је дужно да кориснику

услуге  који  отклони  утврђене  неправилности  и

недостатке,  настави са одвођењем отпадних вода у

року  од  24  часа,  од  достављања  доказа  да  су

неправилности и недостаци отклоњени.

Члан 67.

Одвођење  отпадних  вода  може  се

привремено ускратити кориснику услуге,  ако  за  то

постоје техничке могућности, а да се притом не омета

вршење комуналне услуге одвођења отпадних вода

другим корисницима услуге, у следећим случајевима:

1.  ако  отпадне  воде  одводи  мимо  мерних

уређаја, тамо где су ови уређаји постављени;

2.  ако  онемогући  правилно  регистровање

количине и састава одведених отпадних вода;

3.  ако  објекат  корисника  услуге  омета

нормално одвођење отпадних вода других корисника

услуге;

4. ако преко своје инсталације, без добијених

услова и сагласности комуналног предузећа из чл. 36.

и 37. ове одлуке дозволи другом кориснику услуге

одвођење отпадних вода;

5.  ако  онемогући  овлашћеним  лицима

приступ до мерних уређаја, односно до инсталације и

канализационог прикључка;

6.  ако  одводи  отпадне  воде  супротно

условима на које је дата сагласност, односно уговору о

одвођењу отпадних вода;

7. ако не плати накнаду за извршену услугу

одвођења отпадних вода два месеца узастопно;

8.  ако  не  угради  посебни  уређај  за

пречишћавање отпадних вода које садрже опасне и

штетне материје, у случајевима прописаним одлуком

из члана 16. ове одлуке,

9.  ако  искоришћену  воду  из  система  за

загревање  стамбеног,  стамбено-пословног  или

пословног објекта путем топлотних пумпи испушта у

градску канализацију,

10.  ако  атмосферску  воду  из  олучних

вертикала  и  дворишних  сливника  испушта  у

канализацију отпадних вода.

У случајевима из става 1. тачка 1. овог члана,

Комунално  предузеће  је  дужно  да  без  одлагања

обавести  организациону  јединицу  Градске  управе,

надлежну за послове комуналне инспекције, која ће по

утврђивању наведеног чињеничног стања сачинити о

томе  записник  и  наложити  комуналном  предузећу

привремено  ускраћивање  одвођења  отпадних  вода

таквом кориснику услуге.

У случајевима из тач. 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. става

1.  овог  члана,  Комунално  предузеће  дужно  је  да

претходно достави писмену опомену о недостацима,

односно  неправилностима  због  којих  се  може

привремено ускратити одвођење отпадних вода и да

одреди  примерен  рок  за  отклањање  недостатака,

односно неправилности у складу са овом одлуком.

Уколико корисник услуге у остављеном року

не  поступи  по  писменој  опомени  и  не  отклони

недостатке,  односно  неправилности  Комунално

предузеће  ће  привремено  ускратити  одвођење

отпадних вода кориснику услуге.

Корисник  услуге  коме  је  привремено

ускраћено одвођење отпадних вода дужан је да сноси

сву  штету  која  евентуално  настане  услед  обуставе

вршења услуге.

Члан 68.

Уколико  организациона  јединица  градске

управе,  надлежна за послове комуналне инспекције

утврди да је  правно или физичко лице самовласно

прикључило  унутрашње  инсталације  канализације

свог објекта на градску канализацију, донеће налог о

искључењу таквог  објекта  са  градске  канализације,

ако за то постоје техничке могућности, а да се притом

не  омета  вршење  комуналне  услуге  одвођења

отпадних вода другим корисницима услуге.

Уколико у случају из става 1. овог члана не

постоје  техничке  могућности  да  се  унутрашње

инсталације канализације таквог објекта искључе са

градске канализације, а да се притом не омета вршење

комуналне  услуге  одвођења  отпадних  вода  другим

корисницима услуге, организациона јединица градске

управе,  надлежна за послове комуналне инспекције
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отпадних вода чији узрок није на објекту корисника

услуге, да се те сметње отклоне у примереном року.

Као  примерени  рок  у  коме  је  Комунално

предузеће обавезно да приступи отклањању сметње у

одвођењу отпадних вода, сматра се рок од 48 часова, а

најдуже  пет  дана  од  дана  пријема  обавештења  о

сметњи.

Сметњама  у  одвођењу  отпадних  вода  у

смислу става 1. овог члана, не сматрају се прекиди у

одвођењу настали због примене мера или извођења

радова из чл. 57. и 58. ове одлуке. 

Члан 66.

Ако  постоје  неправилности  и  недостаци  у

извршењу  обавеза  на  страни  корисника  услуге,

Комунално  предузеће  ће  привремено  ускратити

одвођење  отпадних  вода  корисника  услуге,  под

условима и на начин прописан овом одлуком.

Пре  привременог  ускраћења  одвођења

отпадних  вода,  кориснику  услуге  мора  бити

достављена писмена опомена, у којој је одређен рок за

отклањање уочених неправилности и недостатака.

Рок  из  става  2.  овог  члана,  зависно  од

природе  и  врсте  неправилности  и  недостатака,  не

може бити краћи од три дана од дана достављања

писмене опомене.

Комунално предузеће је дужно да кориснику

услуге  који  отклони  утврђене  неправилности  и

недостатке,  настави са одвођењем отпадних вода у

року  од  24  часа,  од  достављања  доказа  да  су

неправилности и недостаци отклоњени.

Члан 67.

Одвођење  отпадних  вода  може  се

привремено ускратити кориснику услуге,  ако  за  то

постоје техничке могућности, а да се притом не омета

вршење комуналне услуге одвођења отпадних вода

другим корисницима услуге, у следећим случајевима:

1.  ако  отпадне  воде  одводи  мимо  мерних

уређаја, тамо где су ови уређаји постављени;

2.  ако  онемогући  правилно  регистровање

количине и састава одведених отпадних вода;

3.  ако  објекат  корисника  услуге  омета

нормално одвођење отпадних вода других корисника

услуге;

4. ако преко своје инсталације, без добијених

услова и сагласности комуналног предузећа из чл. 36.

и 37. ове одлуке дозволи другом кориснику услуге

одвођење отпадних вода;

5.  ако  онемогући  овлашћеним  лицима

приступ до мерних уређаја, односно до инсталације и

канализационог прикључка;

6.  ако  одводи  отпадне  воде  супротно

условима на које је дата сагласност, односно уговору о

одвођењу отпадних вода;

7. ако не плати накнаду за извршену услугу

одвођења отпадних вода два месеца узастопно;

8.  ако  не  угради  посебни  уређај  за

пречишћавање отпадних вода које садрже опасне и

штетне материје, у случајевима прописаним одлуком

из члана 16. ове одлуке,

9.  ако  искоришћену  воду  из  система  за

загревање  стамбеног,  стамбено-пословног  или

пословног објекта путем топлотних пумпи испушта у

градску канализацију,

10.  ако  атмосферску  воду  из  олучних

вертикала  и  дворишних  сливника  испушта  у

канализацију отпадних вода.

У случајевима из става 1. тачка 1. овог члана,

Комунално  предузеће  је  дужно  да  без  одлагања

обавести  организациону  јединицу  Градске  управе,

надлежну за послове комуналне инспекције, која ће по

утврђивању наведеног чињеничног стања сачинити о

томе  записник  и  наложити  комуналном  предузећу

привремено  ускраћивање  одвођења  отпадних  вода

таквом кориснику услуге.

У случајевима из тач. 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. става

1.  овог  члана,  Комунално  предузеће  дужно  је  да

претходно достави писмену опомену о недостацима,

односно  неправилностима  због  којих  се  може

привремено ускратити одвођење отпадних вода и да

одреди  примерен  рок  за  отклањање  недостатака,

односно неправилности у складу са овом одлуком.

Уколико корисник услуге у остављеном року

не  поступи  по  писменој  опомени  и  не  отклони

недостатке,  односно  неправилности  Комунално

предузеће  ће  привремено  ускратити  одвођење

отпадних вода кориснику услуге.

Корисник  услуге  коме  је  привремено

ускраћено одвођење отпадних вода дужан је да сноси

сву  штету  која  евентуално  настане  услед  обуставе

вршења услуге.

Члан 68.

Уколико  организациона  јединица  градске

управе,  надлежна за послове комуналне инспекције

утврди да је  правно или физичко лице самовласно

прикључило  унутрашње  инсталације  канализације

свог објекта на градску канализацију, донеће налог о

искључењу таквог  објекта  са  градске  канализације,

ако за то постоје техничке могућности, а да се притом

не  омета  вршење  комуналне  услуге  одвођења

отпадних вода другим корисницима услуге.

Уколико у случају из става 1. овог члана не

постоје  техничке  могућности  да  се  унутрашње

инсталације канализације таквог објекта искључе са

градске канализације, а да се притом не омета вршење

комуналне  услуге  одвођења  отпадних  вода  другим

корисницима услуге, организациона јединица градске

управе,  надлежна за послове комуналне инспекције
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донеће  налог  о  прекиду  снабдевања  водом  таквог

објекта.

Правно или физичко лице које је самовласно

прикључило  унутрашње  инсталације  канализације

свог  објекта  на  градску  канализацију,  дужно  је  да

сноси  сву  штету  која  евентуално  настане  услед

искључења  таквог  објекта  са  градске  канализације,

односно прекида снабдевања водом таквог објекта.

VIII  СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 69.

Корисник  услуге  дужан  је  да  комуналном

предузећу плаћа цену за одвођење отпадних вода, која

се  обрачунава  према  кубном  метру  одведених

отпадних вода.

Цену за 1 м3 одведених отпадних вода из

става  1.  овог  члана  утврђује  Комунално  предузеће

применом елемената за образовање цене комуналних

услуга  у  складу  са  Законом  о  комуналним

делатностима, уз сагласност оснивача.

Количину одведених отпадних вода утврђује

Комунално предузеће на основу количине испоручене

воде  из  градског  водовода  измерене  на  водомеру.

Изузетно,  за  кориснике  градске  канализације  који

имају  сопствене  изворе  воде,  мерење  количине

одведених отпадних вода врши се преко уграђених

мерних уређаја или на основу процене.

Власник  објекта  чије  су  унутрашње

инсталације  канализације  прикључене  на  септичку

јаму,  дужан  је  да  по  извршеној  услузи  чишћења

септичке јаме плати цену за извршену услугу, која се

обрачунава према кубном метру изнетих фекалија.

Цену за 1 м3 изнетих фекалија из септичке

јаме утврђује јавно комунално предузеће основано за

послове  чишћења  септичких  јама  применом

елемената за образовање цене комуналних услуга у

складу са Законом о комуналним делатностима,  уз

сагласност оснивача.

Члан 70.

Оснивач  ће  посебном  одлуком  утврдити

категорије корисника комуналне услуге који плаћају

субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ

субвенције за сваку категорију.

Комуналном предузећу се доставља списак и

подаци о корисницима комуналне услуге са укупно

исказаним износом субвенција, до септембра текуће

године за наредну годину. 

Град  Панчево  је  дужан  да  надокнади

субвенционисани  део  Комуналном  предузећу,  у

периоду од 30 дана од дана извршења услуге.

Члан 71.

Утврђивање  количине  одведених  отпадних

вода проценом врши се у следећим случајевима:

•  када  је  објекат  корисника  услуге

привремено остао без водомера или када је водомер

неисправан или водомер није ни уграђен;

• када корисник услуге два пута узастопно

онемогући  читање  водомера  или  другог  мерног

уређаја;

• у зимском периоду, када временске прилике

онемогућавају очитавање;

• када услед техничких разлога није могућа

замена  неисправног  водомера  или  другог  мерног

уређаја;

 • када се правно или физичко лице прикључи

на  уличну  канализациону  мрежу  без  претходних

услова и сагласности комуналног предузећа.

У случајевима из става 1. алинеје 1, 2. и 4.

овог члана,  процена се врши по просечној дневној

потрошњи између прва два очитавања водомера по

последњој извршеној замени водомера.

У случају из става 1. алинеја 3. овог члана

процена  се  врши  по  просечној  дневној  потрошњи

између два последња очитавања водомера.

У  случајевима  из  става  1.  алинеја  5.  овог

члана,  процена  се  врши  на  основу  половине

максималне  пропусности  прикључка  корисника,  за

укупан период прикључења који утврди Комунално

предузеће.

Минимални обрачунски период из става 4.

овог члана не може бити мањи од једне године, осим у

случају када се период неовлашћене потрошње воде

може прецизно утврдити

Члан 72.

Средства  за  чишћење  сливника  на

површинама јавне намене из члана 3. став 1. тачка 3.

ове одлуке, обезбеђују се буџетом града, а користе се у

складу са годишњим програмом који се доноси до 31.

децембра текуће године за наредну годину и садржи

врсту,  обим  и  динамику  радова,  као  и  висину

средстава потребних за његову реализацију.

IX  НАЧИН  ПОСТУПАЊА  И  ОВЛАШЋЕЊА
ОРГАНА  ГРАДА  У  СЛУЧАЈУ  ПРЕКИДА  У
ФУНКЦИОНИСАЊУ ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 73.

Када оснивач прими обавештење из члана 59.

став 2. ове одлуке, дужан је да без одлагања:

1.  нареди  мере  за  заштиту  комуналних

објеката који су угрожени, као и друге имовине;

2.  предложи  мере  за  отклањање  насталих

последица  и  друге  потребне  мере  за  обављање

комуналне делатности;
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3. утврди разлоге и евентуалну одговорност

за поремећај, односно прекид вршења делатности, као

и одговорност за накнаду причињене штете;

4. ангажује и трећа лица.

Члан 74.

Ако  Комунално  предузеће  не  поступи  у

складу са чланом 57. ове одлуке, услед чега би могла

да наступи непосредна опасност или изузетно тешке

последице за живот и здравље људи, безбедност људи

и имовине или других неопходних услова за живот и

рад грађана и других субјеката на одређеном подручју,

оснивач ће поступити у складу са одредбама члана 59.

ове  одлуке  и  предузети  посебне  мере  прописане

законом.

X  ИЗЈАШЊАВАЊЕ  КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА

Члан 75.

Комунално  предузеће   је  дужно да  једном

годишње спроведе поступак изјашњавања корисника

о  квалитету  пружања  услуга  (у  даљем  тексту:

Изјашњавање) у трајању од најмање   30 дана.  

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог

члана, Комунално предузеће  објављује  у средствима

јавног  информисања,   у  електронском  облику  на

интернет  страници  комуналног  предузећа  и  на

интернет страници града Панчева 

Комунално предузеће је дужно да у року од

15  дана  од  дана  завршетка  изјашњавања   достави

оснивачу  извештај  о  резултатима  изјашњавања

корисника о  квалитету пружања комуналних услуга.  

Уколико  су  резултати  изјашњавања

корисника  комуналних  услуга  такви  да  већина

корисника  није  задовољна  пруженом  комуналном

услугом  комуналног  предузећа,  надлежна

организациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева за комуналне послове у сарадњи са осталим

организационим  јединицама  Градске  управе  града

Панчева,  саставља  Нацрт  мера  за  отклањање

недостатака наведених у изјашњавању корисника и

заједно са  Извештајем о резултатима изјашњавања

корисника  о квалитету пружених услуга комуналног

предузећа, достављају Градском већу града Панчева.

Градско  веће  града  Панчева  доноси  мере  за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Градско  веће  града  Панчева  доставља

усвојене мере за отклањање наведених недостатака

Скупштини града Панчева, ради обавештавања.

XI НАДЗОР

Члан 76.

Надзор над применом одредаба ове одлуке

врши основна организациона јединица Градске управе

надлежна  за  комуналне  послове  и  Комунална

полиција.

Надзор  над  законитошћу  рада  комуналног

предузећа врши оснивач, у складу са законом.

Члан 77.

Послове  инспекцијског  надзора  над

применом ове одлуке и аката донетих на основу ове

одлуке,  врши  основна  организациона  јединица

Градске  управе  надлежна  за  послове  комуналне

инспекције.

Члан 78.

У вршењу инспекцијског надзора, комунални

инспектор је овлашћен да:

- контролише да ли се делатност одвођења и

пречишћавања атмосферских и отпадних вода обавља

на начин и под условима утврђеним овом одлуком и

актима донетим на основу ове одлуке;

- контролише  стање  комуналних  објеката

канализације, унутрашњих инсталација канализације

и септичких јама;

- нареди  извршење  утврђених  обавеза  и

предузимање  мера  за  отклањање  недостатака  у

обављању  делатности  одвођења  и  пречишћавања

атмосферских и отпадних вода;

- нареди чишћење септичке јаме;

- предузима друге мере утврђене законом.

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 79.

Новчаном  казном  од  60.000,00  динара,

казниће се за прекршај Комунално предузеће, ако:

1. не  предузме  потребне  мере  за  заштиту

комуналних објеката канализације, приликом њиховог

постављања, коришћења, одржавања и замене (члан

11);

2. одмах по пријему обавештења из члана 13.

став  4.  не  успостави  несметано  функционисање

градске канализације (члан 13. став 5);

3. не изврши укидање, односно конзервирање

канализационог прикључка,  по  истеку рока  или по

престанку  потребе  за  коришћењем  привременог

канализационог прикључка (члан 41. став 3);

4. не  изврши  укидање  канализационог

прикључка уколико инвеститор не добије грађевинску

дозволу за објекат за који је извршено привремено

прикључење (члан 42. став 3);

5. не  предузме  мере  на  одржавању  свих

комуналних  објеката  канализације  при  извршавању
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3. утврди разлоге и евентуалну одговорност

за поремећај, односно прекид вршења делатности, као

и одговорност за накнаду причињене штете;

4. ангажује и трећа лица.

Члан 74.

Ако  Комунално  предузеће  не  поступи  у

складу са чланом 57. ове одлуке, услед чега би могла

да наступи непосредна опасност или изузетно тешке

последице за живот и здравље људи, безбедност људи

и имовине или других неопходних услова за живот и

рад грађана и других субјеката на одређеном подручју,

оснивач ће поступити у складу са одредбама члана 59.

ове  одлуке  и  предузети  посебне  мере  прописане

законом.

X  ИЗЈАШЊАВАЊЕ  КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА

Члан 75.

Комунално  предузеће   је  дужно да  једном

годишње спроведе поступак изјашњавања корисника

о  квалитету  пружања  услуга  (у  даљем  тексту:

Изјашњавање) у трајању од најмање   30 дана.  

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог

члана, Комунално предузеће  објављује  у средствима

јавног  информисања,   у  електронском  облику  на

интернет  страници  комуналног  предузећа  и  на

интернет страници града Панчева 

Комунално предузеће је дужно да у року од

15  дана  од  дана  завршетка  изјашњавања   достави

оснивачу  извештај  о  резултатима  изјашњавања

корисника о  квалитету пружања комуналних услуга.  

Уколико  су  резултати  изјашњавања

корисника  комуналних  услуга  такви  да  већина

корисника  није  задовољна  пруженом  комуналном

услугом  комуналног  предузећа,  надлежна

организациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева за комуналне послове у сарадњи са осталим

организационим  јединицама  Градске  управе  града

Панчева,  саставља  Нацрт  мера  за  отклањање

недостатака наведених у изјашњавању корисника и

заједно са  Извештајем о резултатима изјашњавања

корисника  о квалитету пружених услуга комуналног

предузећа, достављају Градском већу града Панчева.

Градско  веће  града  Панчева  доноси  мере  за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Градско  веће  града  Панчева  доставља

усвојене мере за отклањање наведених недостатака

Скупштини града Панчева, ради обавештавања.

XI НАДЗОР

Члан 76.

Надзор над применом одредаба ове одлуке

врши основна организациона јединица Градске управе

надлежна  за  комуналне  послове  и  Комунална

полиција.

Надзор  над  законитошћу  рада  комуналног

предузећа врши оснивач, у складу са законом.

Члан 77.

Послове  инспекцијског  надзора  над

применом ове одлуке и аката донетих на основу ове

одлуке,  врши  основна  организациона  јединица

Градске  управе  надлежна  за  послове  комуналне

инспекције.

Члан 78.

У вршењу инспекцијског надзора, комунални

инспектор је овлашћен да:

- контролише да ли се делатност одвођења и

пречишћавања атмосферских и отпадних вода обавља

на начин и под условима утврђеним овом одлуком и

актима донетим на основу ове одлуке;

- контролише  стање  комуналних  објеката

канализације, унутрашњих инсталација канализације

и септичких јама;

- нареди  извршење  утврђених  обавеза  и

предузимање  мера  за  отклањање  недостатака  у

обављању  делатности  одвођења  и  пречишћавања

атмосферских и отпадних вода;

- нареди чишћење септичке јаме;

- предузима друге мере утврђене законом.

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 79.

Новчаном  казном  од  60.000,00  динара,

казниће се за прекршај Комунално предузеће, ако:

1. не  предузме  потребне  мере  за  заштиту

комуналних објеката канализације, приликом њиховог

постављања, коришћења, одржавања и замене (члан

11);

2. одмах по пријему обавештења из члана 13.

став  4.  не  успостави  несметано  функционисање

градске канализације (члан 13. став 5);

3. не изврши укидање, односно конзервирање

канализационог прикључка,  по  истеку рока  или по

престанку  потребе  за  коришћењем  привременог

канализационог прикључка (члан 41. став 3);

4. не  изврши  укидање  канализационог

прикључка уколико инвеститор не добије грађевинску

дозволу за објекат за који је извршено привремено

прикључење (члан 42. став 3);

5. не  предузме  мере  на  одржавању  свих

комуналних  објеката  канализације  при  извршавању
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обавеза из члана 56. став 1. ове одлуке (члан 56. став

2);

6. не предузме мере из члана 57.  став 1.  ове

одлуке на отклањању узрока и последица поремећаја,

односно  прекида  функционисања  градске

канализације, услед више силе, квара на комуналном

објекту и др. разлога који се нису могли предвидети,

односно спречити;

7. одмах по завршетку радова из члана 57. став

1. не врати у првобитно стање део јавне површине на

којој је извело радове (члан 57. став 2);

8. не  обавести  кориснике  услуге  преко

средстава јавног информисања о планираном прекиду

у функционисању градске канализације због извођења

радова из члана 58. став 1. ове одлуке, најкасније 24

часа пре планираног прекида;

9. не предузме мере из члана 57. ове одлуке, у

случају  да  прекид  у  функционисању  градске

канализације због извођења радова из члана 58. став 1.

ове одлуке траје дуже од 12 часова (члан 58. став 2);

10. не предузме мере или изведе радове из чл. 57.

и 58.  ове одлуке,  тако  да прекид или поремећај  у

функционисању јавне канализације траје што краће

(члан 59. став 1);

11. не  обавести  оснивача о  предузимању мера

или извођењу радова због околности из члана 59. став

2.;

12. ускрати  одвођење  отпадних  вода  супротно

случајевима, условима и начином, утврђеним законом

и овом одлуком (члан 62.);

13. не приступи отклањању сметњи у одвођењу

отпадних вода у случајевима из члана 65. став 1. ове

одлуке, најкасније у року од пет дана од дана пријема

обавештења о сметњи (члан 65. став 2);

14. не  достави кориснику писмену опомену за

отклањање уочених неправилности и недостатака, пре

привременог  ускраћења  одвођења  отпадних  вода

(члан 66. став 2);

15. не  настави  са  одвођењем  отпадних  вода

кориснику који  отклони утврђене  неправилности  и

недостатке, у року од 24 часа од достављања доказа да

су неправилности и недостаци отклоњени (члан 66.

став 4);

16. не обавести одмах организациону јединицу

градске  управе,  надлежну  за  послове  комуналне

инспекције  о  привременом  ускраћивању  одвођења

отпадних  вода  кориснику  услуге  у  случајевима  из

члана 67. став 1. тачка 1. ове одлуке (члан 67. став 2);

17. не  достави  кориснику  услуге  писмено

упозорење  о  недостацима  и  неправилностима  због

којих  се  може  привремено  ускратити  одвођење

отпадних  вода  или  не  одреди  примерени  рок  за

њихово отклањање, у случајевима из члана 67. став 2.

тач. 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. ове одлуке (члан 67. став 3).

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

новчаном казном од 10.000,00  динара и одговорно

лице у комуналном предузећу.

 Члан 80.

Новчаном  казном  од  60.000,00  динара,

казниће се за прекршај Комунално предузеће, односно

друго  правно  лице  коме  је  поверено  обављање

послова чишћења септичких јама, ако:

1. на захтев корисника не очисти септичку

јаму и не одвезе фекалије, најкасније у року од пет

дана од пријема захтева корисника (члан 54. став 1.);

2.  се  не  стара  о  уређивању  места  за

изручивање фекалија,  као и о њиховом одржавању

(члан 54. став 3.).

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

новчаном казном од 10.000,00  динара и одговорно

лице  у  комуналном  предузећу,  односно  другом

правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

новчаном  казном  од  30.000,00  динара  предузетник

коме  је  поверено  обављање  послова  чишћења

септичких јама.

За  прекршаје  из  става  1-3  овог  члана,

комунални инспектор односно комунални полицајац

издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 81. 

Новчаном  казном  од  60.000,00  динара

казниће се за прекршај привредно друштво или друго

правно лице, инвеститор, ако:

1.  изводи  радове  супротно  одредбама  из

члана 12. ове одлуке;

2.  приликом  изградње,  санације  или

реконструкције објеката угрози постојеће комуналне

објекте канализације, не поштује урбанистичке услове

или  не  обезбеди  посебне  мере  заштите  градске

канализације (члан 13. став 3);

3.  приликом  изградње  нове  канализационе

мреже, а напуштања старе не изврши о свом трошку

пребацивање  постојећих  прикључака  на  нову

канализациону мрежу, не укине и не уклони стару

канализациону мрежу у року од 6 месеци од дана

издавања  решења  о  употребној  дозволи  за

новоизграђену  уличну  канализациону  мрежу  (члан

28);

4.  не  изради  пројекат  канализационог

прикључка  према  условима  добијеним  од  стране

комуналног предузећа (члан 37.став 3.);

5. изведе грађевинске радове на прикључењу

унутрашњих  инсталација  канализације  на  уличну

канализациону мрежу без претходне сагласности или

надзора комуналног предузећа (члан 38.);

6. се канализациони прикључак градилишта,

преко кога  се унутрашње инсталације  канализације

спајају са уличном канализационом мрежом, налази
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на  територији  градилишта,  без  претходно

прибављених  посебних  услова  које  одобрава

Комунално предузеће (члан 43.);

7.  канализациони  прикључак  који  пролази

кроз просторе који се не могу раскопавати није по

капацитету и грађевински урађен као трајан (члан 44);

8. прикључи објекат, уређаје или инсталације

на канализациону мрежу супротно члановима од  27

до 49. ове одлуке (члан 50).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од

10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.

За  прекршаје  из  ст.  1-4.  овог  члана,

комунални инспектор односно комунални полицајац

издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 82.

Новчаном  казном  од  60.000,00  динара

казниће се за прекршај правно лице, извођач радова,

ако:

1.  изводи  радове  супротно  одредбама  из

члана 12. ове одлуке;

2.  приликом  изградње,  санације  или

реконструкције објеката угрози постојеће комуналне

објекте канализације, не поштује урбанистичке услове

или  не  обезбеди  посебне  мере  заштите  градске

канализације члану 13. став 3. ове одлуке;

3. одмах не обавести Комунално предузеће о

онемогућавању  правилног  функционисања  градске

канализације које је изазвао својим радом (члан 13.

став 4);

4. изведе грађевинске радове на прикључењу

унутрашњих  инсталација  канализације  на  уличну

канализациону мрежу без претходне сагласности или

надзора комуналног предузећа (члан 38.);

5. се канализациони прикључак градилишта,

преко кога  се унутрашње инсталације  канализације

спајају са уличном канализационом мрежом, налази

на  територији  градилишта,  без  претходно

прибављених  посебних  услова  које  одобрава

Комунално предузеће (члан 43.);

6.  канализациони  прикључак  који  пролази

кроз просторе који се не могу раскопавати није по

капацитету и грађевински урађен као трајан (члан 44);

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од

10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.

За  прекршаје  из  става  1-4  овог  члана,

комунални инспектор односно комунални полицајац

издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 83. 

Новчаном  казном  од  60.000,00  динара

казниће се корисник, односно правно лице, ако:

1.  не  предузме  посебне  мере  заштите  од

оштећења, затрпавања, неправилног коришћења или

онемогући  одржавање  градске  канализације  која

пролази кроз површине са посебном наменом из члана

13. став 3. ове одлуке;

2.  својим поступањем угрожава безбедност

или  омета  приступачност  отвору  на  комуналном

објекту канализације ради интервенције и одржавања

(члан 14. став 1);

3. у вези са обављањем привредне и друге

делатности користи опасне и штетне материје, а пре

испуштања  у  градску  канализацију  те  материје

претходно  не  обради  у  посебним  уређајима  за

пречишћавање отпадних вода (члан 18. став 1);

4.  онемогући  контролу  уређаја  за

пречишћавање отпадних вода из члана 18. став 1. ове

одлуке (члан 18. став 2);

5.  омета  Комунално  предузеће  у

предузимању потребних мера за заштиту комуналних

објеката  канализације  приликом  њихове  изградње,

постављања,  коришћења,  одржавања  и  замене,

укључујући  и  ометање  права  преласка  преко  туђе

непокретности (члан 25. став 1. тачка 1);

6.  засади  дрвеће  и  друго  растиње  на

земљишту  изнад  или  у  непосредној  близини

комуналних објеката канализације којима се угрожава

сигурност тих објеката (члан 25. став 1. тачка 2);

7.  на  комуналним  објектима  канализације

остави ствари, паркира возило или врши друге радње

којима се оштећују ти објекти (члан 25. став 1. тачка

3);

8.  у  градску канализацију  испусти неку од

материја чије је испуштање забрањено чланом 26. ове

одлуке;

9.  не  испразни,  очисти  и  дезинфикује

напуштену септичку јаму најкасније у року од 15 дана

од  дана  прикључења  унутрашњих  инсталација

канализације на уличну канализациону мрежу (члан

27. став 2.);

10.  прикључи  унутрашње  инсталације

канализације на уличну канализациону мрежу преко

канализационог  прикључка  суседне  грађевинске

парцеле,  без  претходно  прибављење  писане

сагласности  власника,  односно  корисника  те

грађевинске парцеле, оверене код надлежног органа

(члан 31.);

11.  се  монтажни  објекат  који  испушта

отпадне  воде,  постављен  у  складу  са  важећим

прописима  не  споји  са  уличном  канализационом
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на  територији  градилишта,  без  претходно

прибављених  посебних  услова  које  одобрава

Комунално предузеће (члан 43.);

7.  канализациони  прикључак  који  пролази

кроз просторе који се не могу раскопавати није по

капацитету и грађевински урађен као трајан (члан 44);

8. прикључи објекат, уређаје или инсталације

на канализациону мрежу супротно члановима од  27

до 49. ове одлуке (члан 50).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од

10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.

За  прекршаје  из  ст.  1-4.  овог  члана,

комунални инспектор односно комунални полицајац

издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 82.

Новчаном  казном  од  60.000,00  динара

казниће се за прекршај правно лице, извођач радова,

ако:

1.  изводи  радове  супротно  одредбама  из

члана 12. ове одлуке;

2.  приликом  изградње,  санације  или

реконструкције објеката угрози постојеће комуналне

објекте канализације, не поштује урбанистичке услове

или  не  обезбеди  посебне  мере  заштите  градске

канализације члану 13. став 3. ове одлуке;

3. одмах не обавести Комунално предузеће о

онемогућавању  правилног  функционисања  градске

канализације које је изазвао својим радом (члан 13.

став 4);

4. изведе грађевинске радове на прикључењу

унутрашњих  инсталација  канализације  на  уличну

канализациону мрежу без претходне сагласности или

надзора комуналног предузећа (члан 38.);

5. се канализациони прикључак градилишта,

преко кога  се унутрашње инсталације  канализације

спајају са уличном канализационом мрежом, налази

на  територији  градилишта,  без  претходно

прибављених  посебних  услова  које  одобрава

Комунално предузеће (члан 43.);

6.  канализациони  прикључак  који  пролази

кроз просторе који се не могу раскопавати није по

капацитету и грађевински урађен као трајан (члан 44);

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од

10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.

За  прекршаје  из  става  1-4  овог  члана,

комунални инспектор односно комунални полицајац

издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 83. 

Новчаном  казном  од  60.000,00  динара

казниће се корисник, односно правно лице, ако:

1.  не  предузме  посебне  мере  заштите  од

оштећења, затрпавања, неправилног коришћења или

онемогући  одржавање  градске  канализације  која

пролази кроз површине са посебном наменом из члана

13. став 3. ове одлуке;

2.  својим поступањем угрожава безбедност

или  омета  приступачност  отвору  на  комуналном

објекту канализације ради интервенције и одржавања

(члан 14. став 1);

3. у вези са обављањем привредне и друге

делатности користи опасне и штетне материје, а пре

испуштања  у  градску  канализацију  те  материје

претходно  не  обради  у  посебним  уређајима  за

пречишћавање отпадних вода (члан 18. став 1);

4.  онемогући  контролу  уређаја  за

пречишћавање отпадних вода из члана 18. став 1. ове

одлуке (члан 18. став 2);

5.  омета  Комунално  предузеће  у

предузимању потребних мера за заштиту комуналних

објеката  канализације  приликом  њихове  изградње,

постављања,  коришћења,  одржавања  и  замене,

укључујући  и  ометање  права  преласка  преко  туђе

непокретности (члан 25. став 1. тачка 1);

6.  засади  дрвеће  и  друго  растиње  на

земљишту  изнад  или  у  непосредној  близини

комуналних објеката канализације којима се угрожава

сигурност тих објеката (члан 25. став 1. тачка 2);

7.  на  комуналним  објектима  канализације

остави ствари, паркира возило или врши друге радње

којима се оштећују ти објекти (члан 25. став 1. тачка

3);

8.  у  градску канализацију  испусти неку од

материја чије је испуштање забрањено чланом 26. ове

одлуке;

9.  не  испразни,  очисти  и  дезинфикује

напуштену септичку јаму најкасније у року од 15 дана

од  дана  прикључења  унутрашњих  инсталација

канализације на уличну канализациону мрежу (члан

27. став 2.);

10.  прикључи  унутрашње  инсталације

канализације на уличну канализациону мрежу преко

канализационог  прикључка  суседне  грађевинске

парцеле,  без  претходно  прибављење  писане

сагласности  власника,  односно  корисника  те

грађевинске парцеле, оверене код надлежног органа

(члан 31.);

11.  се  монтажни  објекат  који  испушта

отпадне  воде,  постављен  у  складу  са  важећим

прописима  не  споји  са  уличном  канализационом
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мрежом  преко  канализационог  прикључка,  према

техничким  условима  и  сагласности  које  издаје

комунално предузеће (члан 32);

12.  се  прикључење дренажних вода,  као  и

регулација  квалитета  и  количине  тих  вода  врши

супротно начину описаном у члану 33. ове одлуке;

13.  изврши  прикључење  унутрашњих

инсталација  канализације  на  уличну  канализациону

мрежу супротно члану 38. ове одлуке;

14.  не  угради  мерни  уређај  за  мерење

количине  испуштених  отпадних  вода  по  налогу

комуналног предузећа, у случају прописаном чланом

46. став 1. ове одлуке;

15.  мерни  уређај  за  мерење  количине

испуштених отпадних вода није лоциран тако да чини

саставни  део  унутрашње  инсталације  канализације,

односно  није  изграђен  по  техничком  решењу

усаглашеном  са  комуналним  предузећем  и

приступачан у сваком тренутку за очитавање (члан 46.

став 2);

16. не изгради септичку јаму на подручју где

није изграђена градска, односно локална канализација

(члан 52);

17. не одржава септичку јаму у исправном

стању, не стара се о њеном редовном чишћењу, или

дозволи изливање септичке јаме (члан 54. став 1);

18. изврши изливање садржаја из септичких

јама на било које место,  изузев  места  утврђеног у

складу са чланом 54. ове одлуке (члан 55.);

19. се не стара о унутрашњим инсталацијама

канализације  и  не  одржава  их  у  исправном стању

(члан 63.);

20.  онемогући  овлашћеним  лицима

комуналног предузећа приступ комуналним објектима

канализације, ради провере исправности, отклањања

кварова,  замене  и  одржавања  истих,  укључујући и

прелазак преко парцеле и приступ непокретности у

власништву корисника услуге (члан 64.);

21.ако  отпадне  воде  одводи  мимо  мерних

уређаја,  тамо где су ови уређаји постављени (члан

67.тачка 1);

22  ако  онемогући  правилно  регистровање

количине  и  састава  одведених  отпадних  вода(члан

67.тачка 2);

23.  ако  објекат  корисника  услуге  омета

нормално одвођење отпадних вода других корисника

услуге(члан 67.тачка 3);

24. ако преко своје инсталације, без добијених

услова  и  сагласности  комуналног  предузећа  ове

одлуке дозволи другом кориснику услуге одвођење

отпадних вода(члан 67.тачка 4);

25.  ако  онемогући  овлашћеним  лицима

приступ до мерних уређаја, односно до инсталације и

канализационог прикључка(члан 67.тачка 5);

26.  ако  одводи  отпадне  воде  супротно

условима на које је дата сагласност, односно уговору о

одвођењу отпадних вода(члан 67.тачка 6);

27.  ако  не  угради  посебни  уређај  за

пречишћавање отпадних вода које садрже опасне и

штетне материје, (члан 67.тачка 8);

28.ако  искоришћену  воду  из  система  за

загревање  стамбеног,  стамбено-пословног  или

пословног објектапутем топлотних пумпи испушта у

градску канализацију(члан 67.тачка9);

29.  ако  атмосферску  воду  из  олучних

вертикала  и  дворишних  сливника  испушта  у

канализацију отпадних вода(члан 67.тачка10). 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од

10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.

За прекршаје  из  става  1  до  4.  овог члана,

комунални инспектор односно комунални полицајац

издаје прекршајни налог у складу са законом.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.

Након  прикључења   водоводне  мреже  у

Банатском Новом Селу на градску водоводну мрежу,

стећи ће се услови да  Скупштина  града Панчева

донесе  одлуку  о  поверавању  обављања  комуналне

делатности одвођења и пречишћавања атмосферских

и  отпадних  вода  на  подручју  насељеног  места

Банатско Ново Село Јавном комуналном предузећу

„Водовод и канализација“ Панчево.

Након  што  се  створе  услови  Скупштина

града  Панчева  ће   донети  одлуку  о  поверавању

обављања  комуналне  делатности  одвођења  и

пречишћавања  атмосферских  и  отпадних  вода  на

подручју   насељеног  места  Старчево  Јавном

комуналном  предузећу  „Водовод  и  канализација“

Панчево.

Члан 85.

Скупштина града Панчева  донеће одлуку из

члана 16. ове одлуке у року од дванаест месеци од

дана ступања на снагу ове одлуке. До доношења нове

одлуке  примењује  се  Правилник  о  санитарно-

техничким условима за испуштање отпадних вода у

јавну  канализацију  („Службени  лист  општине

Панчево“бр. 11/96).

Правна  и  физичка  лица  која  у  вези  са

обављањем привредне  и  друге  делатности  користе

опасне и штетне материје дужна су да поступају у

складу са  претходним ставом из овог члана.
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Члан 86. 

Корисник  услуге  који  за  своје  потребе

користи воду која није из градског водовода, а после

употребе такве воде врши њено испуштање у градску

канализацију,  дужан  је  да  угради  мерни  уређај  за

мерење  количине  испуштене  отпадне  воде,  изузев

случајева  у  којима  за  то  нема  техничких  и

експлоатационих могућности, у року од шест месеци

од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 87. 

Примена члана 54.став 2. и 3. одлаже се до

изградње  фекалне  депоније,  односно  уређаја  за

пречишћавање отпадних вода града Панчева.

Члан 88.

Комунално  предузеће  је  овлашћено  да  у

складу  са  законима,  подзаконским  актима  и  овом

одлуком,  доноси  правилнике,  процедуре  и  друга

општа акта којима се регулише поступак одржавања

градске канализације, поступак решавања приговора

корисника комуналне услуге и сл.

Члан 89.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје  да

важи Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и

атмосферских вода („Службени лист града Панчева“

бр. 26/2011- пречишћен текст, 13/13,6/14 и 38/16).

Члан 90.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9                                                                

Панчево,3.10.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу  члана  6.  став  3.  и  5.  Закона  о

путевима  ( „Сл.гласник РС“ бр. 41/18 ), чланова 32. и

66. Закона о локалној самоуправи  ( „Сл.гласник РС“

бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др.закон и 47/18 )

и чланова 39. и 98.  Статута града Панчева ( „ Сл.лист

града Панчева“ бр. 25/15- пречишћен текст и 12/16 ),

Скупштина  града  Панчева  на  седници  одржаној

3.10.2018. године, донела је 

ОДЛУКУ О ПРАВЦУ ПРУЖАЊА
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КОЈИ ПРОЛАЗЕ

КРОЗ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА

Члан 1.

Одлуком о правцу пружања државних путева

који пролазе кроз насеља на територији града Панчева

(  у  даљем  тексту:  Одлука  )  одређује  се  правац

пружања државних путева ( I  и II  реда ) који пролазе

кроз насеља на територији града Панчева.

Члан 2.

Овом Одлуком одређује се правац пружања

државних путева који пролазе кроз насељена места :

• Панчево

• Банатско Ново Село

• Јабука

 • Глогоњ

 • и насеље  Скробара.

Члан 3.

Правац пружања државног пута  I Б реда број

10,  кроз  насељено  место  Панчево  је  улицама

Првомајса, Стевана Шупљикца и Новосељански пут,

од стационаже км 11+210 до км 17+123.

Члан 4.

Правац пружања државног пута I Б реда број

10,  кроз  насељено  место  Банатско  Ново  Село  је

улицама  Панчевачки  пут  и  Маршала  Тита,  од

стационаже км 28+882 до км 32+006.

Члан 5.

Правац пружања државног пута I Б реда број

14,  кроз  насељено  место  Панчево  је  улицом

Баваништански пут, од стационаже км 0+000 до км

2+316.

Члан 6.

Правац пружања државног пута II А реда број

130, кроз насеље Скробара је улицом Маршала Тита,

од стационаже км 55+571 до км 57+025.

Члан 7.

Правац пружања државног пута II А реда број

130, кроз насељено место Панчево је улицама Јабучки

пут, Книћанинова, Стевана Шупљикца, од стационаже

км 61+165 до км 65+708.

Члан 8.

Правац пружања државног пута II А реда број

131,  кроз  насељено  место  Глогоњ  је  улицама

Ослобођења и ЈНА, од стационаже км 21+613 до км

23+426.
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Члан 86. 

Корисник  услуге  који  за  своје  потребе

користи воду која није из градског водовода, а после

употребе такве воде врши њено испуштање у градску

канализацију,  дужан  је  да  угради  мерни  уређај  за

мерење  количине  испуштене  отпадне  воде,  изузев

случајева  у  којима  за  то  нема  техничких  и

експлоатационих могућности, у року од шест месеци

од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 87. 

Примена члана 54.став 2. и 3. одлаже се до

изградње  фекалне  депоније,  односно  уређаја  за

пречишћавање отпадних вода града Панчева.

Члан 88.

Комунално  предузеће  је  овлашћено  да  у

складу  са  законима,  подзаконским  актима  и  овом

одлуком,  доноси  правилнике,  процедуре  и  друга

општа акта којима се регулише поступак одржавања

градске канализације, поступак решавања приговора

корисника комуналне услуге и сл.

Члан 89.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје  да

важи Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и

атмосферских вода („Службени лист града Панчева“

бр. 26/2011- пречишћен текст, 13/13,6/14 и 38/16).

Члан 90.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9                                                                

Панчево,3.10.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу  члана  6.  став  3.  и  5.  Закона  о

путевима  ( „Сл.гласник РС“ бр. 41/18 ), чланова 32. и

66. Закона о локалној самоуправи  ( „Сл.гласник РС“

бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др.закон и 47/18 )

и чланова 39. и 98.  Статута града Панчева ( „ Сл.лист

града Панчева“ бр. 25/15- пречишћен текст и 12/16 ),

Скупштина  града  Панчева  на  седници  одржаној

3.10.2018. године, донела је 

ОДЛУКУ О ПРАВЦУ ПРУЖАЊА
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КОЈИ ПРОЛАЗЕ

КРОЗ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА

Члан 1.

Одлуком о правцу пружања државних путева

који пролазе кроз насеља на територији града Панчева

(  у  даљем  тексту:  Одлука  )  одређује  се  правац

пружања државних путева ( I  и II  реда ) који пролазе

кроз насеља на територији града Панчева.

Члан 2.

Овом Одлуком одређује се правац пружања

државних путева који пролазе кроз насељена места :

• Панчево

• Банатско Ново Село

• Јабука

 • Глогоњ

 • и насеље  Скробара.

Члан 3.

Правац пружања државног пута  I Б реда број

10,  кроз  насељено  место  Панчево  је  улицама

Првомајса, Стевана Шупљикца и Новосељански пут,

од стационаже км 11+210 до км 17+123.

Члан 4.

Правац пружања државног пута I Б реда број

10,  кроз  насељено  место  Банатско  Ново  Село  је

улицама  Панчевачки  пут  и  Маршала  Тита,  од

стационаже км 28+882 до км 32+006.

Члан 5.

Правац пружања државног пута I Б реда број

14,  кроз  насељено  место  Панчево  је  улицом

Баваништански пут, од стационаже км 0+000 до км

2+316.

Члан 6.

Правац пружања државног пута II А реда број

130, кроз насеље Скробара је улицом Маршала Тита,

од стационаже км 55+571 до км 57+025.

Члан 7.

Правац пружања државног пута II А реда број

130, кроз насељено место Панчево је улицама Јабучки

пут, Книћанинова, Стевана Шупљикца, од стационаже

км 61+165 до км 65+708.

Члан 8.

Правац пружања државног пута II А реда број

131,  кроз  насељено  место  Глогоњ  је  улицама

Ослобођења и ЈНА, од стационаже км 21+613 до км

23+426.
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Члан 9.

Правац пружања државног пута II А реда број

131,  кроз  насељено  место  Јабука  је  улицама  Трг

Бориса Кидрича и Маршала Тита, од стационаже км

30+440 до км 32+779.

Члан 10.

Саставни део ове одлуке је табеларни приказ

дужина,  ширина,  стационажа  и  врста  коловоза

државних  путева   који  пролазе  кроз  насеља  на

територији града Панчева.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на  снагу  осмог дана од

дана  објављивања  у  „Службеном  листу  града

Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                               

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 3.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш



29. јун 2018. године Страна 56 - Број 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 56 - Број 23          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 03. Октобар 2018. године

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  (,,Сл.гл.РС”  бр.  129/07,83/14-др.закон,

101/16-др.закон и 47/18),  чланова 3. тачка 13., 4., 9. и

13. Закона о комуналним делатностима (,,Сл.гл.РС”

бр. 88/11 и 104/16), члана 4. Закона о  заштити ваздуха

(„Сл.гласник РС“ бр. 36/09 и 10/13) и чланова 39. и 98.
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На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  (,,Сл.гл.РС”  бр.  129/07,83/14-др.закон,

101/16-др.закон и 47/18),  чланова 3. тачка 13., 4., 9. и

13. Закона о комуналним делатностима (,,Сл.гл.РС”

бр. 88/11 и 104/16), члана 4. Закона о  заштити ваздуха

(„Сл.гласник РС“ бр. 36/09 и 10/13) и чланова 39. и 98.
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став  1.  Статута  града  Панчева  („Сл.  лист  града

Панчева”  бр.  25/15-пречишћен  текст  и  12/16),

Скупштина града Панчева на седници одржаној дана

03.10.2018. године, донела је

ОДЛУКУ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин

обављања  димничарске  услуге  као  комуналне

делатности на територији града Панчева.

Пружање димничарских услуга је комунална

делатност индивидуалне комуналне потрошње.

Члан 2. 

Димничарска  услуга  се  обавља  у  циљу

обезбеђивања исправног функционисања димоводних

и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала

и уређаја, превентивне заштите живота и имовине од

пожара, заштите животне средине, као и енергетске

ефикасности.

Члан 3. 

Диминичарске услуге обухватају:

1.  чишћење  и  контролу  димоводних  и

ложних објеката и уређаја

2. чишћење вениталционих канала и уређаја

3.  спаљивање  чађи  у  димоводним  и

ложишним објектима и уређајима

4.  диминчарски  преглед  новоизграђених  и

дограђених  димоводних  и  ложишних  објеката  и

уређаја.

Под димоводним и ложишним објектима и

уређајима  сматрају  се  димњаци,  димоводне  цеви,

димњаци и ложишта у стамбеним, односно пословним

објектима,  односно  пословним  просторима  и

индустријским и другим  постројењима, као и њима

сличних објекта и уређаја.

Члан 4. 

Димничарске услуге из члана 3. ове одлуке

обавља  Јавно  комунално  предузеће  „Грејање“   за

сопствене потребе.

Диминчарске услуге из члана 3. ове одлуке за

потребе  корисника  димничарских  услуга  обавља

предузеће,  привредно  друштво,  предузетник  или

други  привредни  субјект  који  је  регистрован  за

обављање ових услуга (у даљем тексту:предузеће).

Предузеће  је  дужно  да  обезбеди  трајно  и

несметано  обављање  димничарских  услуга,

прописани обим и квалитет димничарских услуга и

развој и унапређење квалитета и врсте димничарских

услуга.

Члан 5.

Корисник димничарске услуге је физичко или

правно  лице  које  је  власник,  односно  корисник

индивидуалног стамбеног објекта, власник, односно

корисник стана у стамбеној згради,  власник, односно

корисник пословног простора и пословних објеката у

којима се налазе димоводни објекти,  ложишни објект,

ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји ( у

даљем тексту: корисник).

Предузеће  доноси  годишњи  програм

обављања  димничарских  услуга  (у  даљем  тексту:

Програм)  који  садржи  обим  послова  и  динамику

извршавања димничарских услуга и износ потребних

средстава за реализацију програма. 

Члан 6.

Димоводни и ложишни објекти и уређаји се

обавезно чисте у следећим временским размацима:

1.  два  пута  годишње  у  индивидуалним

стамбеним објектима, стамбеним зградама, пословним

објектима, односно просторима;

2..једном у  три  месеца у  објектима  где  се

врши масовно  спремање  хране  (хотели,  ресторани,

кафане,  пекаре,  болнице,  домови,  индустрији

прехрамбених производа и сл.).

Резервни  димњаци  и  димњаци  који  се  не

користе  стално,  односно  који  нису  прикључени на

ложишни систем, контролишу се и чисте једном у три

године.

Члан 7.

Чишћење  вентилационих  канала  и  уређаја

врши се:

-  у  просторијама где  се масовно припрема

храна  два пута годишње;

-  у  просторијама  где  се  врши  масовно

окупљање  људи  (тржни  центри  и  сл.)  једном

годишње;

- у свим осталим објектима једном годишње.

Члан 8.

Спаљивање чађи у димоводним објектима и

уређајима, као и димничарска контрола исправности

димовнодних објеката  и уређаја,  врши се два  пута

годишње у објектима из члана 6. тачка 2. ове одлуке

где  се  врши  масовно  спремање  хране  (хотели,

ресторани,  кафане,  пекаре,  болнице,  домови,

индустрији прехрамбених производа и сл.), а у свим

осталим објектима из члана 6. тачке 1. ове одлуке,

једном годишње. 

При  спаљивању  чађи  врши  се  генерално

чишћење димоводних објеката  и уређаја изношењем

чађи, као и димничарска контрола.
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Члан 9.

Димничарске  услуге  могу  да  се  врше  и  у

краћим временским размацима од оних прописаних

члановима 6., 7.  и 8. ове одлуке, ако корисник то

затражи.

Члан 10.

Димничарски  преглед  новоизграђених  и

дограђених димоводних објеката и уређаја предузеће

врши  после  завршене  изградње  стамбеног  или

пословног  објекта,  индустријских  и  других

постројења,  односно  после  завршених  накнадно

изведених  радова  на  димоводним  објектима  и

уређајима.

Члан 11.

Предузеће  је  дужно  да  води  евиденцију

димоводних  и  ложишних  објеката  и  уређаја  и

вентилационих  канала  и  уређаја  који  се  обавезно

котнролишу и чисте, а која садржи:

- улицу и кућни број објекта

- податке о кориснику (име и презиме кад је у

питању физичко лице, односно назив правног лица)

-  основни  подаци  о  димоводном  објекту,

ложишном објекту и вентилационом каналу

- датум увођења у евиденцију

- датум чишћења и контроле.

Члан 12.

При вршењу димничарских услуга димничар

мора  имати  димничарску  легитимацију  коју  издаје

овлашћено лице предузећа  и дужан је да димничарску

легитимацију  покаже кориснику при пружању услуга.

О  извршеној  комуналној  услузи  димничар

издаје потврду  као писани доказ о извршеној услузи и

гаранцији за извршену услугу.

Корисник је  дужан да  димничару  омогући

вршење димничарске услуге.

Члан 13.

Средства  за  обављање димничарске  услуге

обезбеђују се из цене комуналне услуге.

Димничарске  услуге  врше  се  према

ценовнику предузећа који доноси  надлежни орган

предузећа, у складу са законом.

Члан 14.

Предузеће  је  дужно  да  једном  годишње

спроведе  поступак  изјашњавања  корисника  о

квалитету  пружања  услуга  (у  даљем  тексту:

Изјашњавање) у трајању од најмање  30 дана.  Јавни

позив  за  изјашњавање  из  става  1.  овог  члана,

предузеће  објављује   у  средствима  јавног

информисања и у електронском облику на интернет

страници предузећа.

Изјашњавање  се  може  организовати  и

електронским путем.  Предузеће је дужно да у року од

15  дана  од  дана  завршетка  изјашњавања   достави

надлежном органу предузећа извештај о резултатима

изјашњавања  корисника  о   квалитету  пружања

комуналних услуга.  

Уколико  су  резултати  изјашњавања

корисника  комуналних  услуга  такви  да  већина

корисника  није  задовољна  пруженом  комуналном

услугом, надлежни орган предузећа саставља Мере за

отклањање  недостатака  наведених  у  изјашњавању

корисника. Надлежни орган  предузећа доноси мере за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Члан 15.

Послове  инспекцијског  надзора  над

применом  ове  одлуке  и  других  аката  донетих  на

основу  ове  одлуке,  врши  надлежна  организациона

јединица Градске  управе  града Панчева  за послове

комуналне инспекције, осим ако поједини послови тог

надзора  нису  посебним  прописима  стављени  у

надлежност другог органа.

Контролу примене ове одлуке и комунално-

полицијске послове, у складу са Законом о комуналној

полицији  и  другим  прописима  врши  комунална

полиција.

Члан 16.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се

за прекршај предузеће ако:

1. димоводне и ложишне објекте и уређаје, као

и  вентилационе  канале  и  уређаје  не  чисти  у

прописаним  временским  размацима  прописаним

члановима 6. и 7. ове одлуке;

2. не  врши  спаљивање  чађи  димоводне  и

ложишне објекте и уређаје,  и не чисти вентилационе

канале и уређаје у временским размацима прописаним

чланом 8. ове одлуке;

3. на  захтев  корисника  услуге  не  изврши

димничарску  услугу  у  краћем  времнском  размаку

(члан 9. ове одлуке)

4. не  изврши  преглед  новоизграђених   и

дограђених димоводних објеката и уређаја (члан 10.

ове одлуке)

5. ако  не  води  евиденцију  из  члана  11  ове

одлуке.

6. ако димничар не изда потврду из члана 12.

став 2 .ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у предузећу новчаном казном од

10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

предузетник, новчаном казном  у износу од 30.000

динара.
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Члан 9.

Димничарске  услуге  могу  да  се  врше  и  у

краћим временским размацима од оних прописаних

члановима 6., 7.  и 8. ове одлуке, ако корисник то

затражи.

Члан 10.

Димничарски  преглед  новоизграђених  и

дограђених димоводних објеката и уређаја предузеће

врши  после  завршене  изградње  стамбеног  или

пословног  објекта,  индустријских  и  других

постројења,  односно  после  завршених  накнадно

изведених  радова  на  димоводним  објектима  и

уређајима.

Члан 11.

Предузеће  је  дужно  да  води  евиденцију

димоводних  и  ложишних  објеката  и  уређаја  и

вентилационих  канала  и  уређаја  који  се  обавезно

котнролишу и чисте, а која садржи:

- улицу и кућни број објекта

- податке о кориснику (име и презиме кад је у

питању физичко лице, односно назив правног лица)

-  основни  подаци  о  димоводном  објекту,

ложишном објекту и вентилационом каналу

- датум увођења у евиденцију

- датум чишћења и контроле.

Члан 12.

При вршењу димничарских услуга димничар

мора  имати  димничарску  легитимацију  коју  издаје

овлашћено лице предузећа  и дужан је да димничарску

легитимацију  покаже кориснику при пружању услуга.

О  извршеној  комуналној  услузи  димничар

издаје потврду  као писани доказ о извршеној услузи и

гаранцији за извршену услугу.

Корисник  је  дужан да  димничару  омогући

вршење димничарске услуге.

Члан 13.

Средства  за  обављање димничарске  услуге

обезбеђују се из цене комуналне услуге.

Димничарске  услуге  врше  се  према

ценовнику предузећа који доноси  надлежни орган

предузећа, у складу са законом.

Члан 14.

Предузеће  је  дужно  да  једном  годишње

спроведе  поступак  изјашњавања  корисника  о

квалитету  пружања  услуга  (у  даљем  тексту:

Изјашњавање) у трајању од најмање  30 дана.  Јавни

позив  за  изјашњавање  из  става  1.  овог  члана,

предузеће  објављује   у  средствима  јавног

информисања и у електронском облику на интернет

страници предузећа.

Изјашњавање  се  може  организовати  и

електронским путем.  Предузеће је дужно да у року од

15  дана  од  дана  завршетка  изјашњавања   достави

надлежном органу предузећа извештај о резултатима

изјашњавања  корисника  о   квалитету  пружања

комуналних услуга.  

Уколико  су  резултати  изјашњавања

корисника  комуналних  услуга  такви  да  већина

корисника  није  задовољна  пруженом  комуналном

услугом, надлежни орган предузећа саставља Мере за

отклањање  недостатака  наведених  у  изјашњавању

корисника. Надлежни орган  предузећа доноси мере за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Члан 15.

Послове  инспекцијског  надзора  над

применом  ове  одлуке  и  других  аката  донетих  на

основу  ове  одлуке,  врши  надлежна  организациона

јединица Градске  управе  града Панчева  за послове

комуналне инспекције, осим ако поједини послови тог

надзора  нису  посебним  прописима  стављени  у

надлежност другог органа.

Контролу примене ове одлуке и комунално-

полицијске послове, у складу са Законом о комуналној

полицији  и  другим  прописима  врши  комунална

полиција.

Члан 16.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се

за прекршај предузеће ако:

1. димоводне и ложишне објекте и уређаје, као

и  вентилационе  канале  и  уређаје  не  чисти  у

прописаним  временским  размацима  прописаним

члановима 6. и 7. ове одлуке;

2. не  врши  спаљивање  чађи  димоводне  и

ложишне објекте и уређаје,  и не чисти вентилационе

канале и уређаје у временским размацима прописаним

чланом 8. ове одлуке;

3. на  захтев  корисника  услуге  не  изврши

димничарску  услугу  у  краћем  времнском  размаку

(члан 9. ове одлуке)

4. не  изврши  преглед  новоизграђених   и

дограђених димоводних објеката и уређаја (члан 10.

ове одлуке)

5. ако  не  води  евиденцију  из  члана  11  ове

одлуке.

6. ако димничар не изда потврду из члана 12.

став 2 .ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у предузећу новчаном казном од

10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

предузетник, новчаном казном  у износу од 30.000

динара.

Страна 59 - Број 23          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 03. Октобар 2018. године

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице, новчаном казном  у износу од 10.000

динара.

Члан 17.

Новчаном казном од 60.000 динара казниће се

за прекршај прaвно лице,  ако  не омогући димничару

вршење димничарских услуга. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и одговорно лице у предузећу новчаном казном од

10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

предузетник, новчаном казном  у износу од 30.000

динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се

и физичко лице, новчаном казном  у износу од 10.000

динара.

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                        

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево, 3.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона  о локалној

самоуправи  („Службени  гласник  РС“  број  129/07,

83/14-др.закон,  101/16-др.закон и  47/18),  чланова  3.

тачка  11.,  4.,  9.  и  13.  Закона  о  комуналним

делатностима („Сл.гласник РС” број 88/11 и 104/16 ),

члана 20. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник

РС“ број 36/09, 88/10 и 14/16), и чланова 39. и 98. став

1.  Статута  града  Панчева  („Службени  лист  града

Панчева“  број  25/15-пречишћен  текст  и  12/16),

Скупштина града Панчева на седници одржаној дана

3.10.2018. године,  донела је

ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И

УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Члан 1.

У  Одлуци  о  одржавању  чистоће   и

управљању отпадом („Службени лист града Панчева“

број 6/14, 38/16 и 29/17)  у члану 2. значење израза

„Јавно комунално предузеће“ мења се и гласи:

„Јавно  комунално  предузеће  је  вршилац

комуналних  услуга  на  које  се  односи  ова  одлука,

односно  предузеће  коме  је  поверено  одржавање

чистоће  и  управљање  отпадом.  На  територији

насељених  места  Панчево,  Долово,  Иваново  и

Старчево  вршилац комуналних  услуга  у  складу  са

овом  одлуком  је  ЈКП  „Хигијена“  Панчево,  а  на

подручју  насељених  места  Банатски  Брестовац,

Банатско  Ново  Село,  Глогоњ,  Јабука,  Качарево  и

Омољица  јавна  комунална  предузећа   којима  је

поверена та делатност.  “

Члан  2.

После  члана  46.  додаје  се  члан  46  а  који

гласи:                                       

„Члан 46 а

Јавно  комунално  предузеће  је  дужно  да

једном  годишње  спроведе  поступак  изјашњавања

корисника  о  квалитету  пружања  услуга  (у  даљем

тексту: Изјашњавање) у трајању од најмање   30 дана.  

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог

члана,  Јавно  комунално  предузеће   објављује   у

средствима  јавног информисања,    у  електронском

облику  на  интернет  страници  Јавног  комуналног

предузећа  и на интернет страници града Панчева 

Јавно  комунално  предузеће  је  дужно  да  у

року  од  15  дана  од  дана  завршетка  изјашњавања

достави  оснивачу  извештај  о  резултатима

изјашњавања  корисника  о   квалитету  пружања

комуналних услуга.  

Уколико  су  резултати  изјашњавања

корисника  комуналних  услуга  такви  да  већина

корисника  није  задовољна  пруженом  комуналном

услугом  Јавног  комуналног  предузећа,  надлежна

организациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева за комуналне послове у сарадњи са осталим

организационим  јединицама  Градске  управе  града

Панчева,  саставља  Нацрт  мера  за  отклањање

недостатака наведених у изјашњавању корисника и

заједно са  Извештајем о резултатима изјашњавања

корисника   о  квалитету  пружених  услуга  Јавног

комуналног предузећа, доставља Градском већу града

Панчева.  Градско веће града Панчева доноси мере за

отклањање  наведених  недостатака,  са  роком  за

предузимање мера ради отклањања недостатака, који

не може бити дужи од 90 дана.

Градско  веће  града  Панчева  доставља

усвојене мере за отклањање наведених недостатака

Скупштини града Панчева, ради обавештавања.“

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 
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Број:  II-04-06-3/2018-9                                                             

Панчево, 3.10.2018. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14 - др.закона ,101/16-др.закон и 47/18), члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 и 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ”АУТОТРАНСПОРТ -

ПАНЧЕВО“ СА ПО ПАНЧЕВО БРОЈ :
1/2018-85-236 ОД 23.06.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног

предузећа  за  превоз  путника  „Аутотранспорт  -

Панчево“  са  ПО  Панчево,  број:1/2018-85-236  од

23.06.2018. године, којом се добит по Финансијском

извештају за 2017.годину, у износу од 12.898.356,25

динара  у  целости  распоређује  за  финансирање

инвестиција. 

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз  путника

„Аутотранспорт - Панчево“ са ПО Панчево из тачке  I

овог закључка, објавити у „Службеном листу града

Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ 

ПУТНИКА „АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1/2018-85-236

ДАТУМ: 23.06.2018. године

Панчево

У складу са чланом 270. Закона о привредним

друштвима („Сл. гласник РС, број 36/11, 99/11, 83/14 –

др. закон, 5/15 и 44/18) и чланом 38. Одлуке и Одлуке

о изменама Одлуке  о буџету града Панчева за 2018.

годину („Сл. лист града Панчева“, број 32/17 и 6/18), а

на основу члана 50. Статута ЈКП за превоз путника

„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево („Сл.лист

града  Панчева“,  број  39/16),  Надзорни  одбор

Предузећа је на 85. редовној седници одржаној дана

23.06.2018. године једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

1. Добит по Финансијском извештају Јавно

комуналног  предузећа  за  превоз  путника

„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево за 2017.

годину, у износу од 12.898.356,25 динара, у целости се

распоређује за финансирање инвестиција према Плану

инвестиција који је саставни део Програма пословања

Предузећа за 2018. годину на који је дата сагласност

Скупштине града Панчева, Закључком број II-04-06-

3/2018-1 од 12.01.2018. године.

2.  У  случају  да  Предузеће  до  30.11.2018.

године нема расположивих ликвидних средстава за

финансирање инвестиција, Надзорни одбор ће донети

измену ове одлуке поступајући по члану 38. Одлуке и

Одлуке о изменама Одлуке  о буџету града Панчева за

2018. годину („Сл. лист града Панчева“, број 32/17 и

6/18).
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Цветић, дипл.инж.машин.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 69.

став  1.  тачка  3.  Закона  о  јавним  предузећима

("Службени гласник РС" број 15/16) и чланова 39. и

98., став 1. Статута града Панчева ("Службени лист

града Панчева", број 25/15 - пречишћен текст  и 12/16),

Скупштина  града  Панчева,  на  седници  одржаној

03.10.2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ

ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ -
ПАНЧЕВО" СА ПО ПАНЧЕВО О

УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА
АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ ПАНЧЕВО БРОЈ
1/2018-89-247 ОД 15.08.2018. ГОДИНЕ

I
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Број:  II-04-06-3/2018-9                                                             

Панчево, 3.10.2018. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14 - др.закона ,101/16-др.закон и 47/18), члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 и 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ”АУТОТРАНСПОРТ -

ПАНЧЕВО“ СА ПО ПАНЧЕВО БРОЈ :
1/2018-85-236 ОД 23.06.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног

предузећа  за  превоз  путника  „Аутотранспорт  -

Панчево“  са  ПО  Панчево,  број:1/2018-85-236  од

23.06.2018. године, којом се добит по Финансијском

извештају за 2017.годину, у износу од 12.898.356,25

динара  у  целости  распоређује  за  финансирање

инвестиција. 

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз  путника

„Аутотранспорт - Панчево“ са ПО Панчево из тачке  I

овог закључка, објавити у „Службеном листу града

Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ 

ПУТНИКА „АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1/2018-85-236

ДАТУМ: 23.06.2018. године

Панчево

У складу са чланом 270. Закона о привредним

друштвима („Сл. гласник РС, број 36/11, 99/11, 83/14 –

др. закон, 5/15 и 44/18) и чланом 38. Одлуке и Одлуке

о изменама Одлуке  о буџету града Панчева за 2018.

годину („Сл. лист града Панчева“, број 32/17 и 6/18), а

на основу члана 50. Статута ЈКП за превоз путника

„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево („Сл.лист

града  Панчева“,  број  39/16),  Надзорни  одбор

Предузећа је на 85. редовној седници одржаној дана

23.06.2018. године једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

1. Добит по Финансијском извештају Јавно

комуналног  предузећа  за  превоз  путника

„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево за 2017.

годину, у износу од 12.898.356,25 динара, у целости се

распоређује за финансирање инвестиција према Плану

инвестиција који је саставни део Програма пословања

Предузећа за 2018. годину на који је дата сагласност

Скупштине града Панчева, Закључком број II-04-06-

3/2018-1 од 12.01.2018. године.

2.  У  случају  да  Предузеће  до  30.11.2018.

године нема расположивих ликвидних средстава за

финансирање инвестиција, Надзорни одбор ће донети

измену ове одлуке поступајући по члану 38. Одлуке и

Одлуке о изменама Одлуке  о буџету града Панчева за

2018. годину („Сл. лист града Панчева“, број 32/17 и

6/18).
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Цветић, дипл.инж.машин.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 69.

став  1.  тачка  3.  Закона  о  јавним  предузећима

("Службени гласник РС" број 15/16) и чланова 39. и

98., став 1. Статута града Панчева ("Службени лист

града Панчева", број 25/15 - пречишћен текст  и 12/16),

Скупштина  града  Панчева,  на  седници  одржаној

03.10.2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ

ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ -
ПАНЧЕВО" СА ПО ПАНЧЕВО О

УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА
АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ ПАНЧЕВО БРОЈ
1/2018-89-247 ОД 15.08.2018. ГОДИНЕ

I
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ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног

одбора  Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз

путника "Аутотранспорт-Панчево" са П.О. Панчевo о

усвајању  ценовника  услуга  Аутобуске  станице

Панчево, број: 1/2018-89-247 од 15.08.2018. године.

II

Саставни  део  овог  решења  је  Одлука

Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  за

превоз  путника  "Аутотранспорт-Панчево"  са  П.О.

Панчевo  о  усвајању  ценовника  услуга  Аутобуске

станице Панчево, број: 1/2018-89-247 од 15.08.2018.

године,  која  ступа на  снагу  даном доношења овог

Решења, а примењиваће се од првог дана у наредном

месецу.

III

Ово решење ће се објавити у "Службеном

листу града Панчева" са Одлуком Надзорног одбора

Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз  путника

"Аутотранспорт-Панчево" са П.О. Панчевo о усвајању

ценовника услуга Аутобуске станице Панчево, број:

1/2018-89-247 од 15.08.2018. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9                        

Панчево, 03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
  ТИГРАН КИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ           

ПУТНИКА,,АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” СА ПО

ПАНЧЕВО

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ:1/2018-89-247

ДАТУМ: 15.08.2018.године

На  основу  члана  28.  став  1.  Закона  о

комуналним делатностима („Службени гласник РС“,

бр. 88/2011 и 104/2016), члана 2. став 1. тачка 5.6.) и

5.7.) Одлуке о услугама из комуналне делaтности за

које је на одлуке о промени цена потребно прибавити

сагласност  Скупштине  града  Панчева  („Службени

лист града Панчева бр. 15/2013) и члана 50. Статута

ЈКП  „Аутотранспорт-Панчево“са  ПО  Панчево

(,,Службени лист града Панчева” бр.39/16), Надзорни

одбор  Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз

путника ,,Аутотранспорт Панчево” са ПО Панчево је

на својој 89. седници одржаној дана 15.08.2018.године

донео следећу:

ОДЛУКУ

1.Усваја  се  Ценовник  услуга  Аутобуске

станице Панчево:
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НАЗИВ УСЛУГЕ

Стара цена

са ПДВ-ом /

у динарима/

Нова цена са

ПДВ-ом /у
динарима/

     Проценат

повећања

1 Станична услуга коју плаћа путник 
приликом куповине појединачне 
карте за превоз 

15,00 30,00 100%

2 Перонска карта коју плаћа путник за
улазак на перон без купљене 
појединачне карте

40,00 60,00 50%

3 Перонска карта за улазак на перон 

са комерцијалним попустом од  50 

%, плаћа путник који  поседује 

месечну  карту страног  превозника

15,00 30,00 100%

4 Станична услуга коју плаћа путник 
приликом куповине појединачне 
карте у међународном саобраћају

110,00 120,00 9,10%

5 Услуга гардеробе (за веће предмете) 40,00 50,00 25%

6 Услуга гардеробе (за мање 
предмете)

20,00 30,00 50%

7 Услуга јавног тоалета  20,00 30,00 50%

8 Перонизација коју плаћа превозник 
за пријем аутобуса

270,00 320,00 18,52%

9 Перонизација коју плаћа превозник 
за отпрему  аутобуса

270,00 320,00 18,52%

10 Перонизација коју плаћа превозник 
за транзитне линије (пријем и 
отпрема аутобуса)

410,00 480,00 17,08%

11 Паркирање аутобуса других 
превозника за сваки започети сат 
паркирања

100,00 120,00 20%

12 Перонизација коју плаћа превозник 
за пријем аутобуса на међународним
линијама

480,00 640,00 33,34%

13 Перонизација коју плаћа превозник 
за отпрему аутобуса на 
међународним линијама

480,00 640,00 33,34%

14 Перонизација коју плаћа превозник 
за транзит (пријем и отпрема  
аутобуса)  на међународним 
линијама

730,00 960,00 31,51%

15 Легитимација за радничку месечну 
карту са заштитом

100,00 120,00 20%

16 Легитимација за ученичку и 
студентску месечну карту са 

100,00 120,00 20%
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НАЗИВ УСЛУГЕ

Стара цена

са ПДВ-ом /

у динарима/

Нова цена са

ПДВ-ом /у
динарима/

     Проценат

повећања

1 Станична услуга коју плаћа путник 
приликом куповине појединачне 
карте за превоз 

15,00 30,00 100%

2 Перонска карта коју плаћа путник за
улазак на перон без купљене 
појединачне карте

40,00 60,00 50%

3 Перонска карта за улазак на перон 

са комерцијалним попустом од  50 

%, плаћа путник који  поседује 

месечну  карту страног  превозника

15,00 30,00 100%

4 Станична услуга коју плаћа путник 
приликом куповине појединачне 
карте у међународном саобраћају

110,00 120,00 9,10%

5 Услуга гардеробе (за веће предмете) 40,00 50,00 25%

6 Услуга гардеробе (за мање 
предмете)

20,00 30,00 50%

7 Услуга јавног тоалета  20,00 30,00 50%

8 Перонизација коју плаћа превозник 
за пријем аутобуса

270,00 320,00 18,52%

9 Перонизација коју плаћа превозник 
за отпрему  аутобуса

270,00 320,00 18,52%

10 Перонизација коју плаћа превозник 
за транзитне линије (пријем и 
отпрема аутобуса)

410,00 480,00 17,08%

11 Паркирање аутобуса других 
превозника за сваки започети сат 
паркирања

100,00 120,00 20%

12 Перонизација коју плаћа превозник 
за пријем аутобуса на међународним
линијама

480,00 640,00 33,34%

13 Перонизација коју плаћа превозник 
за отпрему аутобуса на 
међународним линијама

480,00 640,00 33,34%

14 Перонизација коју плаћа превозник 
за транзит (пријем и отпрема  
аутобуса)  на међународним 
линијама

730,00 960,00 31,51%

15 Легитимација за радничку месечну 
карту са заштитом

100,00 120,00 20%

16 Легитимација за ученичку и 
студентску месечну карту са 

100,00 120,00 20%
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заштитом

17 РФИД картица са чипом и 
ламинирање

150,00 300,00 100%

18 Провизија коју плаћа превозник за 
ручну продају карата

7% 7% 0%

19 Провизија коју плаћа превозник за 
компјутерску продају карата

9% 9% 0%

20 Маркица за превоз са холограмом 50,00 50,00 0%

Напомена: 

Oвим Ценовником услуга бришу се услуге, и

то:

14.  Перонизација  коју  плаћа  превозник  за

пријем  аутобуса  на  међународним  линијама  са

суседним државама

15.  Перонизација  коју  плаћа  превозник  за

отпрему  аутобуса  на  међународним  линијама  са

суседним државама

16.  Перонизација  коју  плаћа  превозник  за

транзит (пријем и отпрема) аутобуса на међународним

линијама са суседним државама

24. Књижица реда вожње

Услуге бројем 17, 18 и 19 сада се воде под

бројем 12, 13 и 14 и брисан је део назива услуге „са

осталим европским државама“.

2.  Ова  одлука  ступа  на  снагу  од  дана

доношења Решења о добијању сагласности на исту од

стране  надлежног  органа  града  Панчева  а

примењиваће се од првог дана у наредном месецу. 

Образложење

Постојеће цене услуга Аутобуске станице се

нису мењале од Одлуке Надзорног одбора бр. 1/2015-

32-30 од 29.06.2015. године.

Предложену  корекцију  цена  је  неопходно

усвојити  јер би се на тај начин цена станичне услуге

усагласила са ценама осталих Аутобуских станица,

које по подацима Привредне коморе Србије припадају

III категорији а осим наведеног предузеће је почетком

2018.  године  поднело  високе  трошкове  техничког

пријема зграде Аутобуске станице у циљу добијања

Решења о употребној дозволи број ROP-PAN-6865-

IUPH-2/2018 од 03.04.2018. године и број ROP-PAN-

6865-GR-4/2018  од  09.05.2018.  године  издато  од

стране  Секретаријата  за  урбанизам,  грађевинске  и

стамбено-комуналне послове  и саобраћај,  трошкове

уписа Аутобуске станице у Катастар непокретности и

трошкове добијања лиценце за  пружање станичних

услуга број 022/2018 која утврђује основна права али и

обавезе пружаоца станичних услуга, издате од стране

Министарства  грађевинарства,  саобраћаја  и

инфраструктуре Републике Србије (преко 1,3 милиона

динара),  што  у  погледу  капитала,  увећава  њену

вредност као и вредност пружених услуга.

Осим  наведених  разлога,  трошкови

инфлације су, водећи рачуна о тржишним кретањима

пораста цена на мало, од последњег поскупљења па до

данас, увећане за 6,2%. 

 Корекцијом цена услуга Аутобуске станице,

неће  бити  неопходно  вршити  измену  Програма

пословања предузећа за 2018. годину са финансијским

планом.
Председник Надзорног одбора

Александар Цветић, дипл.маш.инж.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 69.

став  1.  тачка  3.  Закона  о  јавним  предузећима

("Службени гласник РС" број 15/16) и чланова 39. и

98., став 1. Статута града Панчева ("Службени лист

града Панчева", број 25/15 - пречишћен текст  и 12/16),

Скупштина  града  Панчева,  на  седници  одржаној

03.10. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ

ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ -
ПАНЧЕВО" СА ПО ПАНЧЕВО БРОЈ:

1/2018-89-248 ОД 15.08.2018. ГОДИНЕ О
УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ПРЕВОЗА

ПУТНИКА ЗА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТНЕ
КАРТЕ СА ПОПУСТОМ У ЗОНИ 1 ЗА

УЧЕНИКЕ И ЗОНИ 2 И 3 ЗА УЧЕНИКЕ И
СТУДЕНТЕ СА МЕСТОМ ПРЕБИВАЛИШТА

ОДНОСНО БОРАВКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног

одбора  Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз

путника "Аутотранспорт-Панчево" са П.О. Панчевo,
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број: 1/2018-89-248 од 15.08.2018. године, о усвајању

ценовника  превоза  путника  за  месечне  претплатне

карте са попустом у Зони 1 за ученике и Зони 2 и 3 за

ученике и студенте, са местом пребивалишта, односно

боравка на територији града Панчева.

II

Саставни  део  овог  решења  је  Одлука

Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  за

превоз  путника  "Аутотранспорт-Панчево"  са  П.О.

Панчевo, број: 1/2018-89-248 од 15.08.2018. године, о

усвајању  ценовника  превоза  путника  за  месечне

претплатне карте са попустом у Зони 1 за ученике и

Зони  2  и  3  за  ученике  и  студенте,  са  местом

пребивалишта, односно боравка на територији града

Панчева, која ступа на снагу даном доношења овог

Решења, а примењиваће се од првог дана у наредном

месецу.

III

Ово решење ће се објавити у "Службеном

листу града Панчева" са Одлуком Надзорног одбора

Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз  путника

"Аутотранспорт-Панчево"  са  П.О.  Панчевo,  број:

1/2018-89-248  од  15.08.2018.  године,  о  усвајању

ценовника  превоза  путника  за  месечне  претплатне

карте са попустом у Зони 1 за ученике и Зони 2 и 3 за

ученике и студенте, са местом пребивалишта, односно

боравка на територији града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА       

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ТИГРАН КИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ           

ПУТНИКА,,АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” СА ПО

ПАНЧЕВО

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ:1/2018-89-248

ДАТУМ: 15.08.2018.године

 

На  основу  члана  28.  став  1.  Закона  о

комуналним делатностима („Службени гласник РС“,

бр. 88/2011 и 104/2016), члана 2. став 1. тачка 5.1.)  до

5.5.) Одлуке о услугама из комуналне делатности за

које је на одлуке о промени цена потребно прибавити

сагласност  Скупштине  града  Панчева  („Службени

лист града Панчева бр. 15/2013) и члана 50. Статута

ЈКП  „Аутотранспорт-Панчево“са  ПО   Панчево

(,,Службени лист града Панчева” бр.39/16), Надзорни

одбор  Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз

путника,,Аутотранспорт Панчево” са ПО Панчево је

на својој 89. седници одржаној дана 15.08.2018.године

донео следећу:

ОДЛУКУ

1.Усваја се Ценовник превоза путника у Зони

1 за месечне претплатне карте са попустом за ученике

са  местом  пребивалишта  односно  боравка  на

територији града Панчева:

СТАРА ЦЕНА
са ПДВ-ом /у

динарима/

НОВА ЦЕНА
са ПДВ-ом /у

динарима/

ПРОЦЕНАТ
ПОВЕЋАЊА

1.445,13 1.600,00 10,72%

2.Усваја се Ценовник превоза путника у Зони

2 и 3 за месечне претплатне карте са попустом за

ученике и студенте са местом пребивалишта односно

боравка на територији града Панчева и то:

СТАРА  ЦЕНА са ПДВ-
ом /у динарима/

НОВА ЦЕНА са ПДВ-
ом /у динарима/

ПРОЦЕН
АТ

ПОВЕЋА
ЊА

I
Kатегорија

II
Kатегорија

I
Kатегорија

II
Kатегорија

1.727,00 2.158,20 1.900,07 2.374,45 10,02%

Напомена:

Mесечну  претплатну  карту  I  категорије

плаћају:

-ученици  и  студенти  чији  су  родитењи

корисници  дечјег  додатка  (  право  се  остварује

наоснову  Решења  о  признавању  права  на  дечји

додатак);

-ученици и студенти из породица са двоје или

више деце, под условом да ови ученици и студенти

користе услуге ЈКП ,,Аутотранспорт-Панчево” са ПО

Панчево ( право на регресиран превоз остварује се на

основу извода из матичне књиге рођених и школске

потврде, односно потврде одговарајућег факултета о

статусу редовног ученика или студента); 

Месечну  претплатну  карту  II  категорије

плаћају све остале категорије ученика и студената.

Право  на  бесплатну  месечну  карту  имају

ученици  и  студенти  чији  су  родитељи  корисници

права на материјално обезбеђење породице по Закону

о  социјалној  заштити  (право  на  бесплатан  превоз

остварује се на основу решења Центра за социјални

рад  ,,Солидарност”  Панчево  о  социо-  економском

статусу породице и мишљења Секретаријата за јавне

службе  и  социјална  питања  Градске  управе  града

Панчева.
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3.  Ова  одлука  ступа  на  снагу  од  дана

доношења Решења о добијању сагласности на исту од

стране  надлежног  органа  града  Панчева  a

примењиваће се од првог дана у наредном месецу. 

Образложење

Постојеће цене за превоз путника у Зони 1 за

месечне претплатне карте за ученике нису се мењале

од фебруара 2013. године, до Одлуке Управног одбора

бр. 2/2013-8-94 од 06.02.2013. године а цене за превоз

путника у Зони 2 и 3 за месечне претплатне карте за

ученике и студенте нису се мењале од фебруара 2013.

године, до Одлуке Управног одбора бр. 2/2013-8-95 од

06.02.2013. године.

Предложену  корекцију  цена  је  неопходно

усвојити   јер  би  се  на  тај  начин  цена  месечне

претплатне  карте  ускладила  са  трошковима

инфлације,  водећи  рачуна  о  тржишним  кретањима

пораста  цена  на  мало,  које  су  од  последњег

поскупљења па до данас увећане за 9,40% . Цена дизел

горива је од 2016. године па до данас, повећана је за

27% и самим тим је  и проценат учешћа трошкова

горива увећан у укупним трошковима по пређеном

километру.    

У  прилогу  овог  образложења,  дајемо  и

Табелу са  следећим приказом:

Структура трошкова Јавног градског превоза

Назив трошка Вредност трошка (рсд)
Проценат учешћа у
укупним расходима

Трошкови материјала 31.284.263,69 6%

Трошкови горива и 
енергије 135.649.978,00 27%

Трошкови зарада, 
накнада зарада и остали 
лични расходи 189.497.702,22 38%

Трошкови производних 
услуга 52.504.081,55 10%

Трошкови амортизације 31.649.547,00 6%

Трошкови дугорочних 
резервисања 25.292.843,55 5%

Нематеријални трошкови 37.145.454,06 7%

Пословни расходи 503.023.870,06 100%

ОСТАЛИ РАСХОДИ 52.394.773,00  

Укупни расходи 555.418.643,06  

Наведеном  корекцијом  цена  у  зонском

тарифном систему умањили бисмо негативан утицај

пораста  цена  на  мало  и  пораста  цена  горива  на

пословање.

Корекцијом цена услуга у зонском тарифном

систему,  неће  бити  неопходно  вршити  измену

Програма  пословања  предузећа  за  2018.  годину  са

финансијским планом.
Председник Надзорног одбора

Александар Цветић, дипл.маш.инж.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 69.

став  1.  тачка  3.  Закона  о  јавним  предузећима

("Службени гласник РС" број 15/16) и чланова 39. и

98., став 1. Статута града Панчева ("Службени лист

града Панчева", број 25/15 - пречишћен текст  и 12/16),

Скупштина  града  Панчева,  на  седници  одржаној

03.10.2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ

ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ -
ПАНЧЕВО" СА ПО ПАНЧЕВО БРОЈ:

1/2018-89-249 ОД 15.08.2018. ГОДИНЕ  О
УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КАРАТА У ЗОНИ 1,

ЗОНИ 2 И ЗОНИ 3

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног

одбора  Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз
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путника "Аутотранспорт-Панчево" са П.О. Панчевo,

број:  1/2018-89-249  од  15.08.2018.  године,   о

утврђивању цена карата у Зони 1, Зони 2 и Зони 3.

II

Саставни  део  овог  решења  је  Одлука

Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  за

превоз  путника  "Аутотранспорт-Панчево"  са  П.О.

Панчевo, број: 1/2018-89-249 од 15.08.2018. године,  о

утврђивању цена карата у Зони 1, Зони 2 и Зони 3, која

ступа  на  снагу  даном  доношења  овог  Решења,  а

примењиваће се од првог дана у наредном месецу.

III

Ово решење ће се објавити у "Службеном

листу града Панчева" са Одлуком Надзорног одбора

Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз  путника

"Аутотранспорт-Панчево"  са  П.О.  Панчевo,  број:

1/2018-89-249 од 15.08.2018. године,  о утврђивању

цена карата у Зони 1, Зони 2 и Зони 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9   

Панчево,03.10.2018.

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ТИГРАН КИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ 

ПУТНИКА,,АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО”  СА ПО

ПАНЧЕВО

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ:1/2018- 89 -249

ДАТУМ: 15.08.2018.године

 

На  основу  члана  28.  став  1.  Закона  о

комуналним делатностима („Службени гласник РС“,

бр. 88/2011 и 104/2016), члана 2. став 1. тачка 5.1.)  до

5.5.) Одлуке о услугама из комуналне делатности за

које је на одлуке о промени цена потребно прибавити

сагласност  Скупштине  града  Панчева  („Службени

лист града Панчева бр. 15/2013) и члана 50. Статута

ЈКП  „Аутотранспорт-Панчево“са  ПО   Панчево

(,,Службени лист града Панчева” бр.39/16), Надзорни

одбор  Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз

путника,,Аутотранспорт Панчево” са ПО Панчево је

на својој  89. седници одржаној дана 15.08.2018.године

донео следећу:

ОДЛУКУ

 1.Утврђује се цена карте за превоз у Зони 1:

Опис Стара цена са
ПДВ-ом /у
динарима/

Нова цена са ПДВ-
ом /у динарима/

Проценат  повећања
цене

Појединачна карта 55,00 70,00 27,28%

Појединачна карта у возилу 80,00 80,00 0%

Појединачна карта за децу од 6
до 10 година

25,00 35,00 40%

Месечна претплатна карта за
запослене

2.750,00 3.500,00 27,28%

Службена карта 4.194,30 4.194,30 0%

Казнена карта за путнике који су
затечени  у возилу без

појединачне  или месечне карте

2.200,00 2.500,00 13,64%

   2.Утврђује се цена карте за превоз у Зони 2:

Опис Стара цена са
ПДВ-ом /у
динарима/

Нова цена са ПДВ-
ом /у динарима/

Проценат повећања
цене

Појединачна карта 105,00 120,00 14,29%
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путника "Аутотранспорт-Панчево" са П.О. Панчевo,

број:  1/2018-89-249  од  15.08.2018.  године,   о

утврђивању цена карата у Зони 1, Зони 2 и Зони 3.

II

Саставни  део  овог  решења  је  Одлука

Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  за

превоз  путника  "Аутотранспорт-Панчево"  са  П.О.

Панчевo, број: 1/2018-89-249 од 15.08.2018. године,  о

утврђивању цена карата у Зони 1, Зони 2 и Зони 3, која

ступа  на  снагу  даном  доношења  овог  Решења,  а

примењиваће се од првог дана у наредном месецу.

III

Ово решење ће се објавити у "Службеном

листу града Панчева" са Одлуком Надзорног одбора

Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз  путника

"Аутотранспорт-Панчево"  са  П.О.  Панчевo,  број:

1/2018-89-249 од 15.08.2018. године,  о утврђивању

цена карата у Зони 1, Зони 2 и Зони 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9   

Панчево,03.10.2018.

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ТИГРАН КИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ 

ПУТНИКА,,АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО”  СА ПО

ПАНЧЕВО

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ:1/2018- 89 -249

ДАТУМ: 15.08.2018.године

 

На  основу  члана  28.  став  1.  Закона  о

комуналним делатностима („Службени гласник РС“,

бр. 88/2011 и 104/2016), члана 2. став 1. тачка 5.1.)  до

5.5.) Одлуке о услугама из комуналне делатности за

које је на одлуке о промени цена потребно прибавити

сагласност  Скупштине  града  Панчева  („Службени

лист града Панчева бр. 15/2013) и члана 50. Статута

ЈКП  „Аутотранспорт-Панчево“са  ПО   Панчево

(,,Службени лист града Панчева” бр.39/16), Надзорни

одбор  Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз

путника,,Аутотранспорт Панчево” са ПО Панчево је

на својој  89. седници одржаној дана 15.08.2018.године

донео следећу:

ОДЛУКУ

 1.Утврђује се цена карте за превоз у Зони 1:

Опис Стара цена са
ПДВ-ом /у
динарима/

Нова цена са ПДВ-
ом /у динарима/

Проценат  повећања
цене

Појединачна карта 55,00 70,00 27,28%

Појединачна карта у возилу 80,00 80,00 0%

Појединачна карта за децу од 6
до 10 година

25,00 35,00 40%

Месечна претплатна карта за
запослене

2.750,00 3.500,00 27,28%

Службена карта 4.194,30 4.194,30 0%

Казнена карта за путнике који су
затечени  у возилу без

појединачне  или месечне карте

2.200,00 2.500,00 13,64%

   2.Утврђује се цена карте за превоз у Зони 2:

Опис Стара цена са
ПДВ-ом /у
динарима/

Нова цена са ПДВ-
ом /у динарима/

Проценат повећања
цене

Појединачна карта 105,00 120,00 14,29%

Страна 67 - Број 23          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 03. Октобар 2018. године

Појединачна карта за децу од 6
до 10 година

50,00 60,00 20%

Месечна претплатна карта за
запослене

4.830,00 5.520,00 14,29%

Казнена карта за путнике који су
затечени  у возилу без

појединачне  или месечне карте

2.200,00 2.500,00 13,64%

3.Утврђује се цена карте за превоз у Зони 3:

Опис Стара цена са
ПДВ-ом /у
динарима/

Нова цена са ПДВ-
ом /у динарима/

Проценат   повећања
цене

Појединачна карта 130,00 145,00 11,54%

Појединачна карта за децу од 6
до 10 година

65,00 75,00 15,39%

Месечна претплатна карта за
запослене

5.980,00 6.670,00 11,54%

Казнена карта за путнике који су
затечени  у возилу без

појединачне  или месечне карте

2.200,00 2.500,00 13,64%

4.  Ова  одлука  ступа  на  снагу  од  дана

доношења Решења о добијању сагласности на исту од

стране  надлежног  органа  града  Панчева  a

примењиваће се од првог дана у наредном месецу.

Образложење

Постојеће цене за превоз путника у Зони 1, 2

и 3,  за појединачне и месечне претплатне карте за

запослене  нису се мењале од фебруара 2013. године,

до  Одлука  Управног  одбора  бр.  2/2013-8-88,  бр.

2/2013-8-89 и бр. 2/2013-8-90 од 06.02.2013. године.

Цена месечне претплатне карте се утврђује

тако  што  се  цена  појединачне  карте  множи  са

просечним  бројем радних дана у месецу, и помножи

се  са  два,  у  складу  са   Одлуком   о  утврђивању

методологије израчунавања цена месечне претплатне

карте.

Предложену  корекцију  цена  је  неопходно

усвојити  јер  би  се  на  тај  начин  ускладила  са

трошковима инфлације, водећи рачуна о тржишним

кретањима пораста цена на мало, које су од последњег

поскупљења (2013. године) па до данас, увећане за

9,40% . Цена дизел горива је од 2016. године па до

данас, повећана за 27% и самим тим је и проценат

учешћа  трошкова  горива  увећан  у  укупним

трошковима по пређеном километру.    

У  прилогу  овог  образложења,  дајемо  и

Табелу са приказом процентуалног учешћа трошкова

у формирању цене карте:

Инфлација 9,40%

Поскупљење горива 27%

Проценат учешћа трошка
горива у укупном трошку

по пређеном км

27,0%

Структура трошкова Јавног градског превоза

Назив трошка
Вредност трошка

(рсд)
Проценат учешћа у
укупним расходима

Трошкови материјала 31.284.263,69 6%

Трошкови горива и енергије 135.649.978,00 27%

Трошкови зарада, накнада 
зарада и остали лични 
расходи 189.497.702,22 38%

Трошкови производних 
услуга 52.504.081,55 10%
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Трошкови амортизације 31.649.547,00 6%

Трошкови дугорочних 
резервисања 25.292.843,55 5%

Нематеријални трошкови 37.145.454,06 7%

Пословни расходи 503.023.870,06 100%

ОСТАЛИ РАСХОДИ 52.394.773,00  

Укупни расходи 555.418.643,06  

Наведеном  корекцијом  цена  у  зонском

тарифном систему, умањили бисмо негативан утицај

пораста  цена  на  мало  и  пораста  цена  горива  на

пословање.

Корекцијом цена услуга у зонском тарифном

систему  ,  неће  бити  неопходно  вршити  измену

Програма  пословања  предузећа  за  2018.  годину  са

финансијским планом.
Председник Надзорног одбора

Александар Цветић, дипл. маш.инж.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14 - др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 и 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА”ГРАДСКА

СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО
БРОЈ :1137 ОД 08.08.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку о расподели добити Надзорног одбора Јавног

предузећа  „Градска  стамбена  агенција“  Панчево,

број:1137 од 08.08.2018. године, којом се расподела

добити  у  укупном  износу  од  1.385.020,60  динара,

исказане у финансијском извештају за 2017. годину

врши на следећи начин:

- 50% исказане добити по завршном рачуну

за  2017.  годину  у  износу  од  692.510,30  динара

уплаћује  у буџет града Панчева на основу чл. 38.

Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину

- формирају се резерве у износу од 692.510,30

динара.

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног   предузећа  „Градска  стамбена  агенција  “

Панчево  из  тачке   I  овог  закључка,  објавити  у

„Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  40.  Статута  ЈП  „Градска

стамбена агенција“ Панчево (Сл. лист града Панчево

бр. 9/2013) и члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину („Сл. Лист града Панчева“ бр. 32/2017,

6/18 и 20/18) Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена

агенција“  Панчево,  на  својој  12.  редовној  седници,

одржаној дана 08.08.2018. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ
О расподели добити

У  годишњем  финансијском  извештају  за

2017. годину исказана је укупна нераспоређена добит

у износу од 1.385.020,60 динара

Расподела  исказане  добити  врши  се  на

следећи начин:

50% исказане добити по завршном рачуну за

2017. годину у износу од:

692.510,30 динара, уплаћује се у буџет града

Панчева на основу члана 38. Одлуке о буџету града

Панчева за 2018. Годину и

- формирају се резерве у износу од 692.510,30

динара

3. Уплата средстава у буџет града Панчева

вршиће се према динамици коју одреди Градско веће

града Панчева, уз услов да финансијске могућности

предузећа  буду  на  нивоу  који  не  угорожава

ликвидност предузећа.

4.  Ову  одлуку  доставити  оснивачу  на

сагласност.
Панчево,

08.08.2018. годин
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Трошкови амортизације 31.649.547,00 6%

Трошкови дугорочних 
резервисања 25.292.843,55 5%

Нематеријални трошкови 37.145.454,06 7%

Пословни расходи 503.023.870,06 100%

ОСТАЛИ РАСХОДИ 52.394.773,00  

Укупни расходи 555.418.643,06  

Наведеном  корекцијом  цена  у  зонском

тарифном систему, умањили бисмо негативан утицај

пораста  цена  на  мало  и  пораста  цена  горива  на

пословање.

Корекцијом цена услуга у зонском тарифном

систему  ,  неће  бити  неопходно  вршити  измену

Програма  пословања  предузећа  за  2018.  годину  са

финансијским планом.
Председник Надзорног одбора

Александар Цветић, дипл. маш.инж.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14 - др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 и 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА”ГРАДСКА

СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО
БРОЈ :1137 ОД 08.08.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку о расподели добити Надзорног одбора Јавног

предузећа  „Градска  стамбена  агенција“  Панчево,

број:1137 од 08.08.2018. године, којом се расподела

добити  у  укупном  износу  од  1.385.020,60  динара,

исказане у финансијском извештају за 2017. годину

врши на следећи начин:

- 50% исказане добити по завршном рачуну

за  2017.  годину  у  износу  од  692.510,30  динара

уплаћује  у буџет града Панчева на основу чл. 38.

Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину

- формирају се резерве у износу од 692.510,30

динара.

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног   предузећа  „Градска  стамбена  агенција  “

Панчево  из  тачке   I  овог  закључка,  објавити  у

„Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  40.  Статута  ЈП  „Градска

стамбена агенција“ Панчево (Сл. лист града Панчево

бр. 9/2013) и члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину („Сл. Лист града Панчева“ бр. 32/2017,

6/18 и 20/18) Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена

агенција“  Панчево,  на  својој  12.  редовној  седници,

одржаној дана 08.08.2018. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ
О расподели добити

У  годишњем  финансијском  извештају  за

2017. годину исказана је укупна нераспоређена добит

у износу од 1.385.020,60 динара

Расподела  исказане  добити  врши  се  на

следећи начин:

50% исказане добити по завршном рачуну за

2017. годину у износу од:

692.510,30 динара, уплаћује се у буџет града

Панчева на основу члана 38. Одлуке о буџету града

Панчева за 2018. Годину и

- формирају се резерве у износу од 692.510,30

динара

3. Уплата средстава у буџет града Панчева

вршиће се према динамици коју одреди Градско веће

града Панчева, уз услов да финансијске могућности

предузећа  буду  на  нивоу  који  не  угорожава

ликвидност предузећа.

4.  Ову  одлуку  доставити  оснивачу  на

сагласност.
Панчево,

08.08.2018. годин
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Председник НО ЈП „ГСА“ Панчево 
Александра Тимотијевић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14 - др.закона ,101/16-др.закон и 47/18), члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 и 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ

ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА
2017.ГОДИНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА”ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО

БРОЈ :92-2240/9 ОД 29.06.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  о  расподели  нераспоређене  добити  по

финансијском  извештају  за  2017.годину  Надзорног

одбора  Јавног  комуналног  предузећа  „Зеленило“

Панчево, број:92-2240/9 од 29.06.2018. године, којом

се нераспоређена нето добит овог предузећа остварена

у  2017.години  у  укупном  износу  од  19.701.719,52

динара распоређује на следећи начин :

- 9.130.897,02 динара - за покриће губитка из

ранијих година 

-10.570.822,50  динара  -  за  повећање

вредности капитала предузећа

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног комуналног предузећа „Зеленило “ Панчево из

тачке  I овог закључка, објавити у „Службеном листу

града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 92-2240/9

Панчево, 29.06.2018. године

На основу одредбе  члана 22 став 1 тачка 9 и

става 3 Закона о јавним предузећима  („Службени

гласник РС“ 15/2016. године), члана 29. Статута ЈКП

„Зеленило“ Панчево, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило“

Панчево, на својој   41.-гој седници одржаној дана

29.062018. године, доноси

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ
НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ  ПО

ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ  ЗА 2017.
ГОДИНУ

Нето  добит  по  завршном
рачуну за 2017. годину

19.701.719,52

Губитак ранијих година:          9.130.897,0
2

Нераспоређена  добит  текуће
године:

10.570.822,50

Расподела  нераспоређене
добити  извршиће се:

Покриће губитка ранијих година          9.130.897,0
2

Повећање  вредности  капитала
(Конто 303,309)

10.570.822,50

Остатак нераспоређене добити 0,00

Ова Одлука чини саставни део Финансијског

извештаја за 2017. годину и објавиће се на огласној

табли  Предузећа.  Нето  добити  текуће  године  у

укупном  износу  од  19.701.719,52  биће  покривен

губитак ранијих година 9.130.897,02  (члан 270.  став

1.  Закона  о  привредним  друштвима  ("Службени

гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други

закон и 5/2015) а износ од 10.570.822,50   укњижиће се

повећање  вредности  капитала  Предузећа  (члан  22.

став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима) 

На  основу  ове  Одлуке  и  након  добијене

сагласности од  Основача извршиће се одговарајућа

књижења  у  пословним   књигама  Предузећа   под

01.01.2018. године.
Председник Надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ 

Милан Бокшан, дипл.правник

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14  -  др.закон,101/16-др.закон и  47/18),  члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 и 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је
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ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА

2017.ГОДИНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА”ВОД-КОМ“ ЈАБУКА БРОЈ :
5.4-1/2018 ОД 30.05.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  о  расподели  добити  по  финансијском

извештају за 2017.годину  Надзорног одбора Јавног

комуналног  предузећа  „Вод-Ком“  Јабука,  број:5.4-

1/2018 од 30.05.2018. године, којом се утврђена нето

добит за 2017.годину у износу од 742.016,06 динара

распоређује  на  одржавање  основних  средстава  и

поправку радних машина.

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком “ Јабука из

тачке  I овог закључка, објавити у „Службеном листу

града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево,03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА    

Трг Бориса Кидрича бр.1,

26201 Јабука

 НАДЗОРНИ ОДБОР

30.05.2018. године

Број: 5.4-1/2018                                                      

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним

предузећима  („Службени  гласник  РС“  бр.15/16)  и

члана 34. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању

Јавног  комуналног  предузећа  „ВОД-КОМ“  Јабука

(„Службени  лист  града  Панчева“  број  7/14  -

пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног комуналног

предузећа  „ВОД-КОМ“  Јабука  на  својој  редовној

седници одржаној дана 30.05.2018. године донео је

следећу:

ОДЛУКУ
О расподели добити по финансијском

извештају за 2017.годину

I

По  усвојеном  финансијском  извештају  за

2017.годину, Јавно комунално предузеће „Вод-Ком“

Јабука из Јабуке, утврђена је нето добит у износу од

742.016,06 динара

II

Расподела остварене нето добити врши се на

следећи начин:

100%  остварене  нето  добити  биће

распоређено  за  одржавање  основних  средстава  и

поправку радних машина.

III

Одлука Надзорног одбора даје се Оснивачу,

Скупштини града Панчева на сагласност и усвајање.
Председник Надзорног одбора

ЈКП „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА 
Ивана Секулић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14  -  др.закон,101/16-др.закон и  47/18),  члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 и 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА

2017.ГОДИНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА”СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО
БРОЈ :48/1/2018 ОД 25.06.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  о  расподели  добити  по  финансијском

извештају за 2017.годину  Надзорног одбора Јавног

комуналног  предузећа  „Старчевац“  Старчево,

број:48/1/2018  од  25.06.2018.  године,  којом  се

утврђена  нето  добит  за  2017.годину  у  износу  од

888.821,00 динара распоређује за набавку службеног

аутомобила и опреме, као и за поправку и одржавање

постојеће опреме и возила. 

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног комуналног предузећа „Старчавац “ Старчево

из тачке  I овог закључка,  објавити у „Службеном

листу града Панчева“.

Закључак  доставити:  Јавном  комуналном

предузећу  „Старчевац“  Старчево,  Секретаријату  за

финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске,
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ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА

2017.ГОДИНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА”ВОД-КОМ“ ЈАБУКА БРОЈ :
5.4-1/2018 ОД 30.05.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  о  расподели  добити  по  финансијском

извештају за 2017.годину  Надзорног одбора Јавног

комуналног  предузећа  „Вод-Ком“  Јабука,  број:5.4-

1/2018 од 30.05.2018. године, којом се утврђена нето

добит за 2017.годину у износу од 742.016,06 динара

распоређује  на  одржавање  основних  средстава  и

поправку радних машина.

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком “ Јабука из

тачке  I овог закључка, објавити у „Службеном листу

града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево,03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА    

Трг Бориса Кидрича бр.1,

26201 Јабука

 НАДЗОРНИ ОДБОР

30.05.2018. године

Број: 5.4-1/2018                                                      

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним

предузећима  („Службени  гласник  РС“  бр.15/16)  и

члана 34. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању

Јавног  комуналног  предузећа  „ВОД-КОМ“  Јабука

(„Службени  лист  града  Панчева“  број  7/14  -

пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног комуналног

предузећа  „ВОД-КОМ“  Јабука  на  својој  редовној

седници одржаној дана 30.05.2018. године донео је

следећу:

ОДЛУКУ
О расподели добити по финансијском

извештају за 2017.годину

I

По  усвојеном  финансијском  извештају  за

2017.годину, Јавно комунално предузеће „Вод-Ком“

Јабука из Јабуке, утврђена је нето добит у износу од

742.016,06 динара

II

Расподела остварене нето добити врши се на

следећи начин:

100%  остварене  нето  добити  биће

распоређено  за  одржавање  основних  средстава  и

поправку радних машина.

III

Одлука Надзорног одбора даје се Оснивачу,

Скупштини града Панчева на сагласност и усвајање.
Председник Надзорног одбора

ЈКП „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА 
Ивана Секулић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14  -  др.закон,101/16-др.закон и  47/18),  члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 и 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА

2017.ГОДИНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА”СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО
БРОЈ :48/1/2018 ОД 25.06.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  о  расподели  добити  по  финансијском

извештају за 2017.годину  Надзорног одбора Јавног

комуналног  предузећа  „Старчевац“  Старчево,

број:48/1/2018  од  25.06.2018.  године,  којом  се

утврђена  нето  добит  за  2017.годину  у  износу  од

888.821,00 динара распоређује за набавку службеног

аутомобила и опреме, као и за поправку и одржавање

постојеће опреме и возила. 

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног комуналног предузећа „Старчавац “ Старчево

из тачке  I овог закључка,  објавити у „Службеном

листу града Панчева“.

Закључак  доставити:  Јавном  комуналном

предузећу  „Старчевац“  Старчево,  Секретаријату  за

финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске,
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стамбено-комуналне  послове   и  саобраћај  Градске

управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево,03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Јавно комунално предузеће

,,СТАРЧЕВАЦ“

Старчево, Трг Неолита 1

Број: 48/1/2018

Датум: 25.06.2018

На основу члана 22. став 1. тачка 9 Закона о

јавним предузећима ( ,,Сл. Гласник РС“, број 15/16) и

члана 26 и 41 Статута предузећа ,(,, Сл. лист града

Панчева  „  број  30/14)   Надзорни одбор  на  шестој

седници 25.06.2018 године, једногласно донео 

ОДЛУКУ
О расподели добити по Финансијском

извештају за 2017 годину

I

По усвојеном Финансијском извештају ЈКП ,,

Старчевац“ Старчево за 2017 годину утврђена је нето

добит у  износу 888.821,00 динара.

II

Расподела остварене нето добити врши се на

следећи начин:

100%  остварене  нето  добити  биће

распоређено  за  набавку  службеног  аутомобила  и

опреме , као и за поправку и одржавање већ постојеће

опреме и возила које поседујемо.

Саставни  део  ове  одлуке  је  Образложење

распореда добити .

III

Одлука Надзорног одбора даје се оснивачу,

Скупштини града Панчево на сагласност и усвајање.

Образложење

Остварену  добит  за  2017 годину  у  износу

888.821  смо планирали да распоредимо на Следећи

начин : 

-За набавку Службеног возила  у износу 

                                             400.000 динара 

Набавка службеног возила нам је неопходна

из разлога што до сада  нисмо имали такво возило и за

потребе фирме ( све врсте превоза  и набавки које су

неопходне за обављање делатности , почев од набавке

канцеларијског  материјала  ,резервних  делова

одношења  на  поправке  као  и  враћања  опреме и

остале  набавке  )   смо  користили  приватно  возило

радника  .  Самим  тим  смо  оптерећивали  трошкове

коришћења приватног возила у  службене сврхе  а

пошто су ти трошкови   прецизирани законом о раду

морали  смо  се  придржавати  износа  који  су

прописани ,тако да нам је то представљало проблем у

несметаном обављању посла. 

-За набавку  опреме за обављање делатности

- ( 3 ротационе вучне косачице)              250.000 динара

Због дотрајалости 2  ротационе косачице  које

већ  поседујемо  и  због  повећаности  обима  посла  и

великих зелених површина које одржавамо потребне

су нам три такве косачице, тако да нам је та набавка

неопходна.

-  За одржавање возила и остале опреме за

обављање делатности.                               238.821 динара

Возила и опрема  коју поседујемо је дотрајала

и чести су кварови ту спадају ( тримери , самоходне

косачице , возила као што је камион, трактор велики и

два мала трактора , улт ) а у највећој мери се то односи

на  пумпе  и  опрему  која  се  налази  на  Пречистачу

отпадних  вода  и  њу  је  нопходно  обнављати  и

одржавати како би се неометано обављала комунална

делатност,  тако  да  смо  горе  наведена   средства

предвидели за ту намену.   

Надзорни  одбор ЈКП ,, Старчевац“ 
Председник Н. О.  Миша Соколовић 

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14  -  др.закон,101/16-др.закон и  47/18),  члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 и 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА”КАЧАРЕВО“

КАЧАРЕВО ОД 30.03.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног

предузећа  „Качарево  “  Качарево,  од  30.03.2018.

године, којом се расподела  остварене нето  добити у

износу од 87.571,48  динара која  је  утврђена према

пословном резултату за 2017.годину врши на следећи

начин:
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-  50% нето  добити  у  износу  од  43.785,74

динара  уплаћује  у буџет града Панчева на основу чл.

38. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину

-  50% нето  добити  у  износу  од  43.785,74

динара остаје нераспоређена добит

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево из

тачке  I овог закључка, објавити у „Службеном листу

града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево,03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП „КАЧАРЕВО“ Качарево 

Качарево, 

Фискултурна 32а

Матични 

број: 08685029

На  основу  члана  22.  „  Закона  о  јавним

предузећима“  („Сл.  гласник  РС„  број  15/2016),   и

члана  37.  Статута  ЈКП  „Качарево“  Качарево,

Надзорни  одбор  ЈКП  „Качарево“  Качарево,  на

редовној седници која је одржана 30.03.2018. године

донео је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Утврдјује  се  нето  добит  друштва  за  2017.

годину  према  пословном  резултату  у  износу  од

87.571,48 динара. 

Члна 2.

Остварена нето добит у износу од 87.571,48

распоредјује се на следећи начин:

50%  нето  добити  у  износу  од  43.785,74

динара исплатиће се оснивачу, уплатом у буџет града

Панчева у складу са Чланом 38. Одлуке о буџету града

Панчева за 2018. годину.  

Уплата средстава вршиће се према динамици

коју одреди Градско веће града Панчева, уз услов да

финансијске могућности предузећа буду на нивоу који

не угрожава ликвидност предузећа.

50  %  нето  добити  у  износу  од  43.785,74

динара остаје нераспоредјена.
30.03.2018. године

Председник надзорног одбора
др Радосав Јевђевић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14  -  др.закон,101/16-др.закон и  47/18),  члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2017.ГОДИНУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА”ГЛОГОЊ“
ГЛОГОЊ БРОЈ:132/2018 ОД

22.06.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  о  расподели  добити  за  2017.годину

Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа

„Глогоњ  “  Глогоњ,  број:132/2018  од  22.06.2018.

године, којом се расподела  добити у укупном износу

од  200.504,87  динара,  исказане  у  финансијском

извештају за 2017. годину врши на следећи начин:

-50%  исказане  добити  по  финансијском

извештају  за  2017.  годину  у  износу  од  100.252,43

динара  уплаћује  у буџет града Панчева на основу чл.

38. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину

-50%  нето  добити  у  износу  од  100.252,43

динара преноси се у 2018.годину као нераспоређена

добит  па  ће  се  по  потреби  касније  одлуком

распоређивати.

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног комуналног предузећа „Глогоњ “ Глогоњ из

тачке  I овог закључка, објавити у „Службеном листу

града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Јавно комунално предузеће

„Глогоњ“,Глогоњ

Број:132/2018
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-  50% нето  добити  у  износу  од  43.785,74

динара  уплаћује  у буџет града Панчева на основу чл.

38. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину

-  50% нето  добити  у  износу  од  43.785,74

динара остаје нераспоређена добит

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево из

тачке  I овог закључка, објавити у „Службеном листу

града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево,03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП „КАЧАРЕВО“ Качарево 

Качарево, 

Фискултурна 32а

Матични 

број: 08685029

На  основу  члана  22.  „  Закона  о  јавним

предузећима“  („Сл.  гласник  РС„  број  15/2016),   и

члана  37.  Статута  ЈКП  „Качарево“  Качарево,

Надзорни  одбор  ЈКП  „Качарево“  Качарево,  на

редовној седници која је одржана 30.03.2018. године

донео је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Утврдјује  се  нето  добит  друштва  за  2017.

годину  према  пословном  резултату  у  износу  од

87.571,48 динара. 

Члна 2.

Остварена нето добит у износу од 87.571,48

распоредјује се на следећи начин:

50%  нето  добити  у  износу  од  43.785,74

динара исплатиће се оснивачу, уплатом у буџет града

Панчева у складу са Чланом 38. Одлуке о буџету града

Панчева за 2018. годину.  

Уплата средстава вршиће се према динамици

коју одреди Градско веће града Панчева, уз услов да

финансијске могућности предузећа буду на нивоу који

не угрожава ликвидност предузећа.

50  %  нето  добити  у  износу  од  43.785,74

динара остаје нераспоредјена.
30.03.2018. године

Председник надзорног одбора
др Радосав Јевђевић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14  -  др.закон,101/16-др.закон и  47/18),  члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2017.ГОДИНУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА”ГЛОГОЊ“
ГЛОГОЊ БРОЈ:132/2018 ОД

22.06.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  о  расподели  добити  за  2017.годину

Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа

„Глогоњ  “  Глогоњ,  број:132/2018  од  22.06.2018.

године, којом се расподела  добити у укупном износу

од  200.504,87  динара,  исказане  у  финансијском

извештају за 2017. годину врши на следећи начин:

-50%  исказане  добити  по  финансијском

извештају  за  2017.  годину  у  износу  од  100.252,43

динара  уплаћује  у буџет града Панчева на основу чл.

38. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину

-50%  нето  добити  у  износу  од  100.252,43

динара преноси се у 2018.годину као нераспоређена

добит  па  ће  се  по  потреби  касније  одлуком

распоређивати.

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног комуналног предузећа „Глогоњ “ Глогоњ из

тачке  I овог закључка, објавити у „Службеном листу

града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              
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Панчево, 03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Јавно комунално предузеће

„Глогоњ“,Глогоњ

Број:132/2018

Страна 73 - Број 23          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 03. Октобар 2018. године

Датум:22.06.2018

Телефон:013/627-831

Е-маил:jkpglogonj@yahoo.com

Наоснову члана 38.Одлуке о  буџету Града

Панчева  за  2018  годину  (Сл.лист  Града  Панчева

бр.28/2014),Надзорни  одбор  Јавноо  комуналног

предузећа  „Глогоњ“  је  на  седници  одржаној  дана

22.06.2018 године донео:

ОДЛУКУ
О расподели добити за 2017 годину

1. У годишњем финансијском извештају за

2017.годину исказана је укупна нераспоређена нето

добит у износу од:200.504,87 динара.

2.  Расподела  исказане  добити  врши  се  на

следећи начин:

-50%  исказане  добити  по  финансијском

извештају  за  2017  годину  у  износу  од  100.252,43

динара уплаћује се у буџет града Панчева на основу

члана  38  одлуке  о  буџету  Града  Панчева  за  2018

годину

-Преосталих 50% нето добити у износу од

100.252,43  динара  преноси  се  у  2018  годину  као

нераспоређена  добит  па  ће  се  по  потреби  касније

одлуком распоређивати.

3.Уплата  средстава  у  буџет  града  Панчева

вршиће се према динамици коју одреди Градско веће

града  Панчева,уз услов да финансијске могућности

предузећа буду на нивоу који не угрожава ликвидност

предузећа.
Председник Надзорног одбора

 ЈКП „Глогоњ“
Драган Јањић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи  ("Службени  гласник  РС"  број  129/07,

83/14  -  др.закон,101/16-др.закон и  47/18),  члана 22.

став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“

број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева

за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,

6/18 и 20/18)  и чланова 39. и  98. став 1  Статута града

Панчева  ("Сл.лист  града  Панчева"  број  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03.10.2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА

2017.ГОДИНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА”ДОЛОВИ“ ДОЛОВО
БРОЈ:87 ОД 26.06.2018.ГОДИНЕ

I

Скупштина града Панчева даје сагласност на

Одлуку  о  расподели  добити  по  финансијском

извештају за 2017.годину  Надзорног одбора Јавног

комуналног предузећа „Долови “ Долово, број:87 од

26.06.2018. године, којом се расподела нето добити у

укупном износу од 25.825,15 динара, врши на следећи

начин:

-50% нето добити биће уплаћено  у  буџет

града Панчева 

-50% нето добити остаје нераспоређена добит

као  резерва  у  пословању  за  будуће  обрачунске

периоде

II

Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора

Јавног комуналног предузећа „Долови “ Долово из

тачке  I овог закључка, објавити у „Службеном листу

града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО                                                                         

СКУПШТИНА ГРАДА                                                              

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево,03.10.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП „ ДОЛОВИ „

Краља Петра  I бр: 5

ДОЛОВО

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:  87

Датум:  26.06.2018. године

На својој редовној седници  одржаној дана

26.06.2018.  године,  Надзорни  одбор  Јавног

комуналног предузећа „Долови“ из Долова а у складу

са чл. 27 Статута ЈКП „Долови“ из Долова, доноси:

ОДЛУКУ
о расподели добити по финансијском

извештају за 2017 годину

I

По  усвојеном  финансијском  извештају  за

2017. годину Јавно комуналног предузећа из „Долови“
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из  Долова,  утврђена  је  нето  добит  у  износу  од

25.825,15 динара.

II

Расподела остварене нето добити врши се на

следећи начин:  50%  биће уплаћено у буџет града

Панчева  а  преосталих  50%  остварене  добити

предузећа остаје на нераспоређену добит као резерва у

пословању за будуће обрачунске периоде.

Одлука Надзорног одбора даје се оснивачу,

Скупштини града Панчева на сагласност и усвајање.

Председник Надзорног Одбора

ЈКП Долови Долово
Слободанка Првуљ

На основу чланова 32, 36 и 66. ст. 1. Закона о

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07,

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 35. ст.1

Закона  о  пољопривредном  земљишту  („Сл.гласник

РС“ бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15 и 80/17) и

чланова 39., 46. и 98. ст. 1. Статута града Панчева

(«Сл. лист града Панчева», бр. 25/15-пречишћен текст

и  12/16),   Скупштина  града  Панчева,  на  седници

одржаној 03.10.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ

КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГЛОГОЊ

I

У  Решењу  о  образовању  Комисије  за

комасацију катастарске општине Глогоњ («Службени

лист града Панчева», број 7/18 и 21/18) тачка III мења

се и гласи :

„Председнику,  заменику  председника,

члановима, заменицима чланова и секретару за рад у

Комисији припада накнада за рад у овој Комисији на

основу  Измене  Програма  комасације  катастарске

општине Глогоњ.

Члановима  и  заменицима  чланова

поткомисија и стручних тела, за рад у поткомисијама

и стручним телима, које образује Комисија, припада

накнада за рад у поткомисијама и стручним телима на

основу параметара из Измене Програма комасације

катастарске општине Глогоњ.

Висина накнаде за наведена лица из става 1. и

2.  ове  тачке  одредиће  се  посебним  решењем

Градоначелника града Панчева на основу параметара

из Измене Програма комасације катастарске општине

Глогоњ и у складу са планираним средствима буџета

града Панчева“. 

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења,

а објавиће се у „Службеном листу Града Панчева“.       

                                                                    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    

ГРАД ПАНЧЕВО             

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018, 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45, 51, 65. и 66. Закона о

локалној  самоуправи  («Службени  гласник  РС»  бр.

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и

члана 39. и 57. Статута града Панчева («Службени

лист  града  Панчева»  бр.  25/15-пречишћен  текст  и

12/16),  Скупштина  града  Панчева  на  седници

одржаној 03. октобра 2018. године,  донела  је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА  ПАНЧЕВА

I

СУЗАНА  ЈОВАНОВИЋ,  дипломирани

социјални  радник,  бира  се  за  члана  Градског  већа

града  Панчева  за  подручје  рада,  запошљавања  и

социјалне  политике,  почев  од  03.  октобра  2018.

године, која ће бити на сталном раду у граду Панчеву.

II

Мандат лица из става I овог решења траје

четири  године,  односно  до  истека  мандата

одборницима Скупштине града Панчева.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА                                            

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9                                      

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран Киш

На  основу  члана  50.  Закона  о  локалној

самоуправи („Сл. гласник  РС“ бр. 129/07, 83/14 - др.

закон,  101/16  -  др.  закон  и  47/18),  члана  34.

Пословника  Скупштине  града  Панчева  („Сл.  лист

града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), и члана 39.

Статута  града  Панчева  («Службени  лист  града

Панчева»  бр.  25/15-пречишћен  текст  и  12/16)

Скупштина града Панчева на седници  одржаној 03.

октобра 2018. године,  донела  је
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из  Долова,  утврђена  је  нето  добит  у  износу  од

25.825,15 динара.

II

Расподела остварене нето добити врши се на

следећи начин:  50%  биће уплаћено у буџет града

Панчева  а  преосталих  50%  остварене  добити

предузећа остаје на нераспоређену добит као резерва у

пословању за будуће обрачунске периоде.

Одлука Надзорног одбора даје се оснивачу,

Скупштини града Панчева на сагласност и усвајање.

Председник Надзорног Одбора

ЈКП Долови Долово
Слободанка Првуљ

На основу чланова 32, 36 и 66. ст. 1. Закона о

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07,

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 35. ст.1

Закона  о  пољопривредном  земљишту  („Сл.гласник

РС“ бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15 и 80/17) и

чланова 39., 46. и 98. ст. 1. Статута града Панчева

(«Сл. лист града Панчева», бр. 25/15-пречишћен текст

и  12/16),   Скупштина  града  Панчева,  на  седници

одржаној 03.10.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ

КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГЛОГОЊ

I

У  Решењу  о  образовању  Комисије  за

комасацију катастарске општине Глогоњ («Службени

лист града Панчева», број 7/18 и 21/18) тачка III мења

се и гласи :

„Председнику,  заменику  председника,

члановима, заменицима чланова и секретару за рад у

Комисији припада накнада за рад у овој Комисији на

основу  Измене  Програма  комасације  катастарске

општине Глогоњ.

Члановима  и  заменицима  чланова

поткомисија и стручних тела, за рад у поткомисијама

и стручним телима, које образује Комисија, припада

накнада за рад у поткомисијама и стручним телима на

основу параметара из Измене Програма комасације

катастарске општине Глогоњ.

Висина накнаде за наведена лица из става 1. и

2.  ове  тачке  одредиће  се  посебним  решењем

Градоначелника града Панчева на основу параметара

из Измене Програма комасације катастарске општине

Глогоњ и у складу са планираним средствима буџета

града Панчева“. 

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења,

а објавиће се у „Службеном листу Града Панчева“.       

                                                                    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    

ГРАД ПАНЧЕВО             

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018, 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45, 51, 65. и 66. Закона о

локалној  самоуправи  («Службени  гласник  РС»  бр.

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и

члана 39. и 57. Статута града Панчева («Службени

лист  града  Панчева»  бр.  25/15-пречишћен  текст  и

12/16),  Скупштина  града  Панчева  на  седници

одржаној 03. октобра 2018. године,  донела  је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА  ПАНЧЕВА

I

СУЗАНА  ЈОВАНОВИЋ,  дипломирани

социјални  радник,  бира  се  за  члана  Градског  већа

града  Панчева  за  подручје  рада,  запошљавања  и

социјалне  политике,  почев  од  03.  октобра  2018.

године, која ће бити на сталном раду у граду Панчеву.

II

Мандат лица из става I овог решења траје

четири  године,  односно  до  истека  мандата

одборницима Скупштине града Панчева.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА                                            

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9                                      

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран Киш

На  основу  члана  50.  Закона  о  локалној

самоуправи („Сл. гласник  РС“ бр. 129/07, 83/14 - др.

закон,  101/16  -  др.  закон  и  47/18),  члана  34.

Пословника  Скупштине  града  Панчева  („Сл.  лист

града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), и члана 39.

Статута  града  Панчева  («Службени  лист  града

Панчева»  бр.  25/15-пречишћен  текст  и  12/16)

Скупштина града Панчева на седници  одржаној 03.

октобра 2018. године,  донела  је
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РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА  ПАНЧЕВА

I

МИЛЕНКУ  ЧУЧКОВИЋУ,  престаје

функција  члана  Градског  већа  града  Панчева  за

подручје рада, запошљавања и социјалне политике, на

лични захтев.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА                                            

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9                                      

Панчево, 03.10. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45, 51, 65. и 66. Закона о

локалној  самоуправи  («Службени  гласник  РС»  бр.

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и

члана 39. и 57. Статута града Панчева («Службени

лист  града  Панчева»  бр.  25/15-пречишћен  текст  и

12/16),  Скупштина  града  Панчева  на  седници

одржаној 03. октобра 2018. године,  донела  је

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА  ПАНЧЕВА

I

МИЛЕНКО ЧУЧКОВИЋ, професор, бира се

за  члана  Градског  већа  града  Панчева  за  подручје

стамбено-комуналних послова и саобраћаја, почев од

03. октобра 2018. године, који ће бити на сталном раду

у граду Панчеву.

II

Мандат лица из става I овог решења траје

четири  године,  односно  до  истека  мандата

одборницима Скупштине града Панчева.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА                                            

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9                                      

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  50.  Закона  о  локалној

самоуправи („Сл. гласник  РС“ бр. 129/07, 83/14 - др.

закон,  101/16  -  др.  закон  и  47/18),  члана  34.

Пословника  Скупштине  града  Панчева  („Сл.  лист

града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), и члана 39.

Статута  града  Панчева  («Службени  лист  града

Панчева»  бр.  25/15-пречишћен  текст  и  12/16)

Скупштина града Панчева на седници  одржаној 03.

октобра 2018. године,  донела  је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА  ПАНЧЕВА

I

МИШИ  МАРКОВИЋУ,  престаје  функција

члана  Градског  већа  града  Панчева  за  подручје

стамбено-комуналних послова и саобраћаја, на лични

захтев.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА                                            

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9                                      

Панчево, 03.10. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  18.  Закона  о  јавним

службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94 и 79/05,

81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и

83/2014 - др. закон), члана 126. Закона о социјалној

заштити («Службени гласник РС» бр. 24/11) члана 28.

Статута  Центра  за  социјални  рад  «Солидарност»

Панчево („Сл. лист града Панчева“ број 32/12) и члана

39.  Статута  града  Панчева  („Службени  лист  града

Панчева“  бр.  25/15-пречишћен  текст  и  12/16)

Скупштина града Панчева, на седници одржаној 03.

октобра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОЛИДАРНОСТ“  ПАНЧЕВО

I

САЊИ ПАТАЛОВ СТОЈАДИНОВИЋ, дипл.

социјалном раднику из Панчева, утврђује се престанак

мандата  вршиоца  дужности  директора  Центра  за

социјални рад „Солидарност“ Панчево.

II
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Oво решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у “Службеном листу града Панчева“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018. године

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  18.  Закона  о  јавним

службама "Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94 и 79/05,

81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и

83/2014  -  др.  закон),  члана  124.  и  125.  Закона  о

социјалној  заштити  («Службени  гласник  РС»  бр.

24/11), чланова 21. и 24. Статута Центра за социјални

рад  «Солидарност»  Панчево  („Сл.  лист  града

Панчева“ број 32/12) и чланова 39.   Статута града

Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-

пречишћен текст и 12/16) Скупштина града Панчева,

на седници одржаној 03. октобра 2018. године, донела

је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО

I

ВЕСНА  ЈОВАНОВИЋ,  дипл.  специјални

педагог из Београда, именује се за вршиоца дужности

директора  Центра  за  социјални  рад  "Солидарност"

Панчево, најдуже једну годину.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018. године                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о

основама  система  образовања  и  васпитања  ("Сл.

гласник  РС"  бр.  88/17)  и  члана  39.  Статута  града

Панчева  ("Сл.  лист  града  Панчева  бр.  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03. октобра 2018. године, донела

је

РЕШЕЊЕ
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ ОДБОРА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  «ДЕЧЈА
РАДОСТ» ПАНЧЕВО

I

Разрешавају се дужности чланови Управног

одбора  Предшколске  установе  „Дечја  радост“

Панчево и то:

ЈОВАН  ЛАЗАРОВ,  представник  јединице

локалне самоуправе и

ЈЕЛЕНА  ДЕРЕТИЋ,  представник  из  реда

запослених

II

За  чланове  Управног  одбора  Предшколске

установе „Дечја радост“ Панчево именују се:

БРАНКИЦА  ЈАКОВЉЕВИЋ,  представник

јединице локалне самоуправе и

ВИОЛЕТА  ПАНИНЧИЋ,  представник  из

реда запослених

III

Лица из тачке II овог решења именује се на

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града

Панчева број: II-04-06-21/2016-9 од 29. новембра 2016.

године  и  број  II-04-06-3/2018-2  од  16.  марта  2018.

године.

IV

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Сл. листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 

БРОЈ:  II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о

основама  система  образовања  и  васпитања  ("Сл.

гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и члана 39.

Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.

25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града

Панчева  на  седници  одржаној  03.  октобра  2018.

године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ

БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ «ДИМИТРИЈЕ
ПАРЛИЋ» ПАНЧЕВО

I
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Oво решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у “Службеном листу града Панчева“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018. године

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  18.  Закона  о  јавним

службама "Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94 и 79/05,

81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и

83/2014  -  др.  закон),  члана  124.  и  125.  Закона  о

социјалној  заштити  («Службени  гласник  РС»  бр.

24/11), чланова 21. и 24. Статута Центра за социјални

рад  «Солидарност»  Панчево  („Сл.  лист  града

Панчева“ број 32/12) и чланова 39.   Статута града

Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-

пречишћен текст и 12/16) Скупштина града Панчева,

на седници одржаној 03. октобра 2018. године, донела

је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО

I

ВЕСНА  ЈОВАНОВИЋ,  дипл.  специјални

педагог из Београда, именује се за вршиоца дужности

директора  Центра  за  социјални  рад  "Солидарност"

Панчево, најдуже једну годину.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА             

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018. године                        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о

основама  система  образовања  и  васпитања  ("Сл.

гласник  РС"  бр.  88/17)  и  члана  39.  Статута  града

Панчева  ("Сл.  лист  града  Панчева  бр.  25/15  -

пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева

на седници одржаној 03. октобра 2018. године, донела

је

РЕШЕЊЕ
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ ОДБОРА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  «ДЕЧЈА
РАДОСТ» ПАНЧЕВО

I

Разрешавају се дужности чланови Управног

одбора  Предшколске  установе  „Дечја  радост“

Панчево и то:

ЈОВАН  ЛАЗАРОВ,  представник  јединице

локалне самоуправе и

ЈЕЛЕНА  ДЕРЕТИЋ,  представник  из  реда

запослених

II

За  чланове  Управног  одбора  Предшколске

установе „Дечја радост“ Панчево именују се:

БРАНКИЦА  ЈАКОВЉЕВИЋ,  представник

јединице локалне самоуправе и

ВИОЛЕТА  ПАНИНЧИЋ,  представник  из

реда запослених

III

Лица из тачке II овог решења именује се на

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града

Панчева број: II-04-06-21/2016-9 од 29. новембра 2016.

године  и  број  II-04-06-3/2018-2  од  16.  марта  2018.

године.

IV

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Сл. листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 

БРОЈ:  II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о

основама  система  образовања  и  васпитања  ("Сл.

гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и члана 39.

Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.

25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града

Панчева  на  седници  одржаној  03.  октобра  2018.

године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ

БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ «ДИМИТРИЈЕ
ПАРЛИЋ» ПАНЧЕВО

I
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За  чланове  Школског  одбора  Основне

балетске  школе  «Димитрије  Парлић»  Панчево

именују се:

представници Локалне самоуправе

1. ГЕЗА БЕРТИ

2. СНЕЖАНА ПУЗИЋ

3. СЛАВИЦА КУША ЈЕЛИСИЈЕВИЋ

представници Савета родитеља

1. ДРАГАНА ТОМА

2. ЈАСМИНА ЂУКИЋ

3. НАТАША СЕКУЛИЋ

представници Наставничког већа

1. ТЕОДОРА РИСТИЋ

2. ТАТЈАНА КРГА

3. НАТАША ТОДОВИЋ

II

Лица из тачке I овог Решења именују се на

период од четири године.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће  се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА       

БРОЈ: II-04-06-3/2018- 9                                                         

Панчево, 03.10..2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о

основама  система  образовања  и  васпитања  ("Сл.

гласник РС" бр. 88/17  и 27/18 - др. закон) и члана 39.

Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.

25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града

Панчева  на  седници  одржаној  03.  октобра  2018.

године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

ЧЛАНОВИМА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

«ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ» ПАНЧЕВО

I

Утврђује  се  престанак  мандата  члановима

Школског  одбора  Основне  балетске  школе

«Димитрије Парлић» Панчево именованих Решењем

Скупштине града Панчева број: II-04-06-17/2014-5 од

02.07.2014.  године,  Решењем  Скупштине  града

Панчева  број:  II-04-06-16/2015-16  од  21.10.2015.

године, Решењем Скупштине града Панчева број: II-

04-06-3/2016-1  од  12.02.2016.  године,  Решењем

Скупштине града Панчева број: II-04-06-21/2016-3 од

17.06.2016.  године  и  Решењем  Скупштине  града

Панчева број: II-04-06-3/2018-2 од 16.03.2018. године

и то:                                                      

представници Локалне самоуправе

1. ГЕЗА БРЕТИ 

2. СНЕЖАНА ПУЗИЋ

3. СЛАВИЦА КУША ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

представници Савета родитеља

1.   НАТАША СЕКУЛИЋ

2.   ДРАГАНА ТОМА

3.   БРАНИСЛАВА МАРЈАНОВИЋ

представници Наставничког већа

1. ТЕОДОРА РИСТИЋ

2. СВЕТЛАНА ВУЧИНИЋ СТОЈИЋ

3. АЛЕКСАНДРА МАЛИЈАР

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће  се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА       

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9                                                         

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу  члана 41. Закона о култури («Сл.

Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 16.

Одлуке о оснивању Народног музеја Панчево («Сл.

лист града Панчева» бр. 16/17 - пречишћен текст и

17/18) и члана 39. Статута града Панчева („Службени

лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и

12/16),  Скупштина  града  Панчева  на  седници

одржаној 03. октобра 2018. године,  донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

УПРАВНОГ ОДБОРА  НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ПАНЧЕВО

I

НЕВЕНА СПРЕМО, разрешава се дужности

члана Управног одбора Народног музеја Панчево на

лични захтев.

II

ЈАДРАНКА  КНЕЖЕВИЋ,  именује  се  за

члана Управног одбора Народног музеја Панчево.

III

Лице из тачке II овог решења именује се на

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
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Панчева  о  именовању  председника  и  чланова

Управног одбора Народног музеја Панчево број: II-04-

06-21/2016-7 од  12.10.2016. године и Решењем број:

II-04-06-3/2017-1 од 17.03.2017. године.

IV

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА              

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  37.  Закона  о  култури

("Службени  гласник  РС"  бр.  72/09,  13/16  и  30/16-

исправка), члана 13. Одлуке о оснивању Дома културе

„29. Новембар“ Старчево („Сл. лист града Панчева“

бр. 6/17-пречишћен текст и 17/18), члана 39. Статута

града Панчева ("Службени лист града  Панчева" бр.

25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града

Панчева,  на  седници  одржаној  03.  октобра  2018.

године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ "29.
НОВЕМБАР“ СТАРЧЕВО

I

ДАРКО ЈЕШИЋ из Старчева, именује се за

вршиоца  дужности  директора  Дома  културе  „29.

Новембар“ Старчево, најдуже једну годину.

II

Лице  из  тачке  I  овог  решења  ступа  на

дужност   првог  наредног  радног  дана  од  дана

доношења решења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                        

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ПАНЧЕВО       

СКУПШТИНА ГРАДА                                            

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево,  03.10.2018. године                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  39.  Закона  о  култури

("Службени  гласник РС" бр.  72/09,  13/16 и 30/16-

исправка),  члана  12.   Одлуке  о  оснивању  Дома

културе „29.  Новембар“ Старчево („Сл.  лист  града

Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст и 17/18),  члана 39.

Статута  града  Панчева  ("Службени  лист  града

Панчева"  бр.  25/15  -  пречишћен  текст  и  12/16),

Скупштина града Панчева, на седници одржаној 03.

октобра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ "29.
НОВЕМБАР“ СТАРЧЕВО

I

ДАЛИБОРУ  АДАМОВУ  из  Старчева,

утврђује  се  престанак  мандата  директора  Дома

културе „29. Новембар“ Старчево.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                        

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ПАНЧЕВО       

СКУПШТИНА ГРАДА                                            

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево,  03.10.2018. године                                           

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о

основама  система  образовања  и  васпитања  ("Сл.

гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и члана 39.

Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.

25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града

Панчева  на  седници  одржаној  03.  октобра  2018.

године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ «УРОШ
ПРЕДИЋ» ПАНЧЕВО

I

БРАНИСЛАВА МИЛКОВИЋ, разрешава се

дужности члана Школског одбора Гимназије «Урош

Предић»  Панчево,  као  представник  Локалне

самоуправе.

II

ЈЕЛЕНА  РОКНИЋ,  именује  се  за  члана

Школског одбора Гимназије «Урош Предић» Панчево

, као представник Локалне самоуправе. 

III

Лице из тачке II овог Решења именује се на

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града

Панчева  о  именовању  чланова  Школског  одбора

Гимназије  «Урош Предић» Панчево,  број:  II-04-06-

3/2018-8  од 09.07.2018. године.
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Панчева  о  именовању  председника  и  чланова

Управног одбора Народног музеја Панчево број: II-04-

06-21/2016-7 од  12.10.2016. године и Решењем број:

II-04-06-3/2017-1 од 17.03.2017. године.

IV

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА              

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  37.  Закона  о  култури

("Службени  гласник  РС"  бр.  72/09,  13/16  и  30/16-

исправка), члана 13. Одлуке о оснивању Дома културе

„29. Новембар“ Старчево („Сл. лист града Панчева“

бр. 6/17-пречишћен текст и 17/18), члана 39. Статута

града Панчева ("Службени лист града  Панчева" бр.

25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града

Панчева,  на  седници  одржаној  03.  октобра  2018.

године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ "29.
НОВЕМБАР“ СТАРЧЕВО

I

ДАРКО ЈЕШИЋ из Старчева, именује се за

вршиоца  дужности  директора  Дома  културе  „29.

Новембар“ Старчево, најдуже једну годину.

II

Лице  из  тачке  I  овог  решења  ступа  на

дужност   првог  наредног  радног  дана  од  дана

доношења решења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                        

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ПАНЧЕВО       

СКУПШТИНА ГРАДА                                            

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9

Панчево,  03.10.2018. године                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  39.  Закона  о  култури

("Службени  гласник РС" бр.  72/09,  13/16 и 30/16-

исправка),  члана  12.   Одлуке  о  оснивању  Дома

културе „29.  Новембар“ Старчево („Сл.  лист  града

Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст и 17/18),  члана 39.

Статута  града  Панчева  ("Службени  лист  града

Панчева"  бр.  25/15  -  пречишћен  текст  и  12/16),

Скупштина града Панчева, на седници одржаној 03.

октобра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ "29.
НОВЕМБАР“ СТАРЧЕВО

I

ДАЛИБОРУ  АДАМОВУ  из  Старчева,

утврђује  се  престанак  мандата  директора  Дома

културе „29. Новембар“ Старчево.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                        

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ПАНЧЕВО       

СКУПШТИНА ГРАДА                                            

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево,  03.10.2018. године                                           

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о

основама  система  образовања  и  васпитања  ("Сл.

гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и члана 39.

Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.

25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града

Панчева  на  седници  одржаној  03.  октобра  2018.

године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ «УРОШ
ПРЕДИЋ» ПАНЧЕВО

I

БРАНИСЛАВА МИЛКОВИЋ, разрешава се

дужности члана Школског одбора Гимназије «Урош

Предић»  Панчево,  као  представник  Локалне

самоуправе.

II

ЈЕЛЕНА  РОКНИЋ,  именује  се  за  члана

Школског одбора Гимназије «Урош Предић» Панчево

, као представник Локалне самоуправе. 

III

Лице из тачке II овог Решења именује се на

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града

Панчева  о  именовању  чланова  Школског  одбора

Гимназије  «Урош Предић» Панчево,  број:  II-04-06-

3/2018-8  од 09.07.2018. године.
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IV

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА       

БРОЈ:   II-04-06-3/2018-9              

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о

основама  система  образовања  и  васпитања  ("Сл.

гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и члана 39.

Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.

25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града

Панчева  на  седници  одржаној  03.  октобра  2018.

године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

«ЈОВАН БАНДУР» ПАНЧЕВО

I

ИВАНА ШУШЊАР, разрешава се дужности

члана  Школског  одбора  Музичке  школе  «Јован

Бандур»  Панчево,  као  представник  Локалне

самоуправе, на лични захтев.

II

ТАЊА ТЕМИШВАРАЦ, именује се за члана

Школског  одбора  Музичке  школе  «Јован  Бандур»

Панчево, као представник Локалне самоуправе. 

III

Лице из тачке II овог Решења именује се на

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града

Панчева  о  именовању  чланова  Школског  одбора

Музичке школе «Јован Бандур»  Панчево, број: II-04-

06-3/2018-8  од 09.07.2018. године.

IV

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА       

БРОЈ: II-04-06-3/2018-9                

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о

основама  система  образовања  и  васпитања  ("Сл.

гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и члана 39.

Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.

25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града

Панчева  на  седници  одржаној  03.  октобра  2018.

године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ШКОЛЕ «ЈОСИФ ПАНЧИЋ» ПАНЧЕВО

I

ДРАГАНА  СТОЈНИЋ,  разрешава  се

дужности  члана  Школског  одбора  Пољопривредне

школе  «Јосиф  Панчић»  Панчево,  као  представник

Локалне самоуправе, на лични захтев.

II

ЉИЉАНА  ВИДОЈЕВИЋ,  именује  се  за

члана   Школског  одбора  Пољопривредне  школе

«Јосиф Панчић» Панчево, као представник Локалне

самоуправе. 

III

Лице из тачке II овог Решења именује се на

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града

Панчева  о  именовању  чланова  Школског  одбора

Пољопривредне  школе  «Јосиф  Панчић»  Панчево,

број: II-04-06-3/2018-8  од 09.07.2018. године.

IV

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА       

БРОЈ:  II-04-06-3/2018-9               

Панчево, 03.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 45. и 66. Закона о локалној

самоуправи  („Службени  гласник  РС“  број  129/07,

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 98.

став 1. Статута града Панчева («Службени лист града

Панчева»,  број  25/15-пречишћен  текст  и  12/16),

Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана

03.10.2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА

ПАНЧЕВА

I

У  Решењу  о  избору  члана  Градског  већа

града Панчева („Службени лист града Панчева“ број

12/16), тачка II мења се и гласи: 

“II
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Зорица  Репац,  члан  Градског  већа  града

Панчева неће бити на сталном раду у граду Панчеву.“ 

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона о

локалној  самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.

129/07,  83/14-др.  закон,  101/16-др.  закон  и  47/18),

чланова 71. став 2. и 98. став 2.  Статута града Панчева

(”Службени  лист  града  Панчева”  број  25/15  -

пречишћен  текст  и  12/16)  и  члана  28.  Одлуке  о

Градској управи града Панчева („Службени лист града

Панчева“ број 13/17), Градоначелник града Панчева,

дана 18.09.2018. године, донео је следеће 

РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника

Градоначелника града Панчева за село и
рурални развој

I.

ИВАН  АНДРЕЈЕВИЋ,   поставља  се  за

помоћника Градоначелника за село и рурални развој, у

Кабинету  Градоначелника,  почев  од  18.09.2018.

године,  док  траје  дужност  Градоначелника  града

Панчева.

II.

Ово решење објавити у ''Службеном листу

града Панчева''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК

БРОЈ:  II-06-020-2/2018-941               

Панчево, 18.09.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

                                    

Градоначелник  града  Панчева,  дана

20.09.2018.  године,  разматрао  је   Правилник    о

унутрашњој организацији и систематизацији послова

Јавног   предузећа  „Урбанизам“  Панчево  од

30.08.2018.године, те је на основу чланова 44. и 66.

Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник

РС''  бр.  129/07,  83/14-др.закон,  101/16-др.закон  и

47/18) и чланова  54. став 1. тачка 4. и  98. став 2.

Статута  града  Панчева  („Службени  лист  града

Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на   Правилник  о

унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног

предузећа „Урбанизам“ Панчево од
30.08.2018.године              

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на   Правилник   о

унутрашњој организацији и систематизацији послова

Јавног   предузећа  „Урбанизам“  Панчево  од

30.08.2018.године  с  обзиром  да  је  исти  урађен  у

складу са Одлуком о максималном броју запослених

на неодређено време у систему локалне самоуправе

града  Панчева  за  2017.годину  („Сл.лист  града

Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).

II

Обавезује  се  Јавно  предузећe  „Урбанизам“

Панчево  да  поштује  одредбе  Закона  о  буџетском

систему  (“Службени  гласник  РС”  број  54/2009,

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исправка,  108/2013,  142/14,  68/15-др.закон,  103/15,

99/16 и 113/17) и друге прописе,  којима је прописано

да  корисници  јавних  средстава  не  могу  заснивати

радни  однос  са  новим  лицима  ради  попуњавања

слободних,  односно  упражњених  радних  места  до

рока утврђеног законом.

Изузетно, радни однос са новим лицима може

се заснивати уз сагласност тела  Владе,  на  предлог

надлежног министарства, односно другог надлежног

органа,  уз  претходно  прибављено  мишљење

Министарства.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

                                          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК

БРОЈ:II-06-020-2/2018-948

Панчево, 20.09.2018.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник  града  Панчева,  дана

14.09.2018. године, разматрао је   Правилник о измени

и  допунама  Правилника  о  организацији  и

систематизацији  послова  Јавног   комуналног

предузећа  за  превоз  путника  „Аутотранспорт-

Панчево“ са ПО Панчево од  7.09.2018.године, те је на

основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи

('"Службени гласник РС''  бр.  129/07, 83/14-др.закон,
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Зорица  Репац,  члан  Градског  већа  града

Панчева неће бити на сталном раду у граду Панчеву.“ 

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

БРОЈ:II-04-06-3/2018-9

Панчево, 03.10.2018.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона о

локалној  самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.

129/07,  83/14-др.  закон,  101/16-др.  закон  и  47/18),

чланова 71. став 2. и 98. став 2.  Статута града Панчева

(”Службени  лист  града  Панчева”  број  25/15  -

пречишћен  текст  и  12/16)  и  члана  28.  Одлуке  о

Градској управи града Панчева („Службени лист града

Панчева“ број 13/17), Градоначелник града Панчева,

дана 18.09.2018. године, донео је следеће 

РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника

Градоначелника града Панчева за село и
рурални развој

I.

ИВАН  АНДРЕЈЕВИЋ,   поставља  се  за

помоћника Градоначелника за село и рурални развој, у

Кабинету  Градоначелника,  почев  од  18.09.2018.

године,  док  траје  дужност  Градоначелника  града

Панчева.

II.

Ово решење објавити у ''Службеном листу

града Панчева''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК

БРОЈ:  II-06-020-2/2018-941               

Панчево, 18.09.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

                                    

Градоначелник  града  Панчева,  дана

20.09.2018.  године,  разматрао  је   Правилник    о

унутрашњој организацији и систематизацији послова

Јавног   предузећа  „Урбанизам“  Панчево  од

30.08.2018.године, те је на основу чланова 44. и 66.

Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник

РС''  бр.  129/07,  83/14-др.закон,  101/16-др.закон  и

47/18) и чланова  54. став 1. тачка 4. и  98. став 2.

Статута  града  Панчева  („Службени  лист  града

Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на   Правилник  о

унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног

предузећа „Урбанизам“ Панчево од
30.08.2018.године              

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на   Правилник   о

унутрашњој организацији и систематизацији послова

Јавног   предузећа  „Урбанизам“  Панчево  од

30.08.2018.године  с  обзиром  да  је  исти  урађен  у

складу са Одлуком о максималном броју запослених

на неодређено време у систему локалне самоуправе

града  Панчева  за  2017.годину  („Сл.лист  града

Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).

II

Обавезује  се  Јавно  предузећe  „Урбанизам“

Панчево  да  поштује  одредбе  Закона  о  буџетском

систему  (“Службени  гласник  РС”  број  54/2009,

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исправка,  108/2013,  142/14,  68/15-др.закон,  103/15,

99/16 и 113/17) и друге прописе,  којима је прописано

да  корисници  јавних  средстава  не  могу  заснивати

радни  однос  са  новим  лицима  ради  попуњавања

слободних,  односно  упражњених  радних  места  до

рока утврђеног законом.

Изузетно, радни однос са новим лицима може

се заснивати уз сагласност тела  Владе,  на  предлог

надлежног министарства, односно другог надлежног

органа,  уз  претходно  прибављено  мишљење

Министарства.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

                                          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК

БРОЈ:II-06-020-2/2018-948

Панчево, 20.09.2018.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник  града  Панчева,  дана

14.09.2018. године, разматрао је   Правилник о измени

и  допунама  Правилника  о  организацији  и

систематизацији  послова  Јавног   комуналног

предузећа  за  превоз  путника  „Аутотранспорт-

Панчево“ са ПО Панчево од  7.09.2018.године, те је на

основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи

('"Службени гласник РС''  бр.  129/07, 83/14-др.закон,

Страна 81 - Број 23          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 03. Октобар 2018. године

101/16-др.закон и 47/18) и чланова  54. став 1. тачка 4.

и  98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист

града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16),

донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник  о

измени и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова
Јавног  комуналног предузећа за превоз
путника „Аутотранспорт-Панчево“ са ПО

Панчево од 7.09.2018.године

                       I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Правилник о

измени  и  допунама  Правилника  о  организацији  и

систематизацији  послова  Јавног   комуналног

предузећа  за  превоз  путника  „Аутотранспорт-

Панчево“  са  ПО  Панчево  од  7.09.2018.године,  с

обзиром да је исти урађен у складу са Одлуком о

максималном броју запослених на неодређено време у

систему  локалне  самоуправе  града  Панчева  за

2017.годину  („Сл.лист  града  Панчева“  број  17/17,

29/17, 4/18 и 11/18).                                    

II

Обавезује се Јавно комунално предузећe за

превоз путника „Аутотранспорт - Панчево“ Панчево

да  поштује  одредбе   Закона  о  буџетском  систему

(“Службени  гласник  РС”  број  54/2009,  73/2010,

101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013-

исправка,  108/2013,  142/14,  68/15-др.закон,  103/15,

99/16 и 113/17) и друге прописе,  којима је прописано

да  корисници  јавних  средстава  не  могу  заснивати

радни  однос  са  новим  лицима  ради  попуњавања

слободних,  односно  упражњених  радних  места  до

рока утврђеног законом.

Изузетно, радни однос са новим лицима може

се заснивати уз сагласност тела  Владе,  на  предлог

надлежног министарства, односно другог надлежног

органа,  уз  претходно  прибављено  мишљење

Министарства.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК

БРОЈ: II-06-020-2/2018-916

Панчево, 14.09.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА  
 Саша Павлов

                   

Градоначелник  града  Панчева,  дана

25.09.2018.  године,  разматрао  је  Измену  и  допуну

Правилника  о  унутрашњој  организацији  и

систематизацији  послова  и  радних  места  ЈКП

„Хигијена“  Панчево  од  20.09.2018.године,  те  је  на

основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи

('"Службени гласник РС''  бр.  129/07, 83/14-др.закон,

101/16-др.закон и 47/18) и чланова  54. став 1. тачка 4.

и  98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист

града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16),

донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на   Измену и
допуну Правилника о унутрашњој

организацији и систематизацији послова
и радних места  ЈКП „Хигијена“ Панчево

од  20.09.2018.године

I

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на   Измену  и

допуну  Правилника  о  унутрашњој  организацији  и

систематизацији  послова  и  радних  места  ЈКП

„Хигијена“ Панчево од  20.09.2018.године, с обзиром

да  су  исте  урађене  у  складу  са  Одлуком  о

максималном броју запослених на неодређено време у

систему  локалне  самоуправе  града  Панчева  за

2017.годину  („Сл.лист  града  Панчева“  број  17/17,

29/17, 4/18 и 11/18).                                    

II

Обавезује  се  Јавно  комунално  предузећe

„Хигијена“  Панчево  да  поштује  одредбе  Закона  о

буџетском  систему  (“Службени  гласник  РС”  број

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

63/2013-исправка,  108/2013,  142/14,  68/15-др.закон,

103/15, 99/16 и 113/17) и друге прописе,  којима је

прописано  да  корисници  јавних  средстава  не  могу

заснивати  радни  однос  са  новим  лицима  ради

попуњавања слободних, односно упражњених радних

места до рока утврђеног законом.

Изузетно, радни однос са новим лицима може

се заснивати уз сагласност тела  Владе,  на  предлог

надлежног министарства, односно другог надлежног

органа,  уз  претходно  прибављено  мишљење

Министарства.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК

БРОЈ:II-06-020-2/2018-974

Панчево,25.09.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
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Градоначелник  града  Панчева,  дана

01.10.2018.  године,  разматрао  је  Правилник  о

изменама  и  допунама  Правилника  о   унутрашњој

организацији  и  систематизацији  послова  Јавног

комуналног  предузећа  „Грејање“  Панчево  од

24.09.2018.године, те је на основу чланова 44. и 66.

Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник

РС''  бр.  129/07,  83/14-др.закон,  101/16-др.закон  и

47/18) и чланова  54. став 1. тачка 4. и  98. став 2.

Статута  града  Панчева  („Службени  лист  града

Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на   Правилник  о

изменама и допунaма Правилника о
унутрашњој организацији и

систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Грејање“

Панчево од  24.09.2018.године

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Правилник о

изменама  и  допунама  Правилника  о  унутрашњој

организацији  и  систематизацији  послова  Јавног

комуналног  предузећа  „Грејање“  Панчево  од

24.09.2018.године,  с  обзиром  да  је  исти  урађен  у

складу са Одлуком о максималном броју запослених

на неодређено време у систему локалне самоуправе

града  Панчева  за  2017.годину  („Сл.лист  града

Панчева“  број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).

II

Обавезује  се  Јавно  комунално  предузећe

„Грејање“  Панчево  да  поштује  одредбе  Закона  о

буџетском  систему  (“Службени  гласник  РС”  број

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

63/2013-исправка,  108/2013,  142/14,  68/15-др.закон,

103/15, 99/16 и 113/17) и друге прописе,  којима је

прописано  да  корисници  јавних  средстава  не  могу

заснивати  радни  однос  са  новим  лицима  ради

попуњавања слободних, односно упражњених радних

места до рока утврђеног законом.

Изузетно, радни однос са новим лицима може

се заснивати уз сагласност тела  Владе,  на  предлог

надлежног министарства, односно другог надлежног

органа,  уз  претходно  прибављено  мишљење

Министарства.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК

БРОЈ:II-06-020-2/2018-995

Панчево, 01.10.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

                     

На  основу  члана  72.  Одлуке  о  социјалној

заштити  грађана  града  Панчева  (  “Службени  лист

града  Панчева”  број  38/15,  32/16,  7/17-исправка  и

21/18), чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник РС “ број 129/07, 83/14- др. закон,

101/16-др. закон и 47/18),  и чланова 59.  и 98. став

3.Статута  града  Панчева  (“Службени  лист  града

Панчева”  број  25/15-пречишћен  текст  и  12/16),

Градско  веће  града  Панчева,  на  седници  одржаној

дана 01.10.2018. године, донело је 

ПРАВИЛНИК  О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ

УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ И МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима, постуку и

начину  остваривања  права  на  коришћење  услуга

социјалне  заштите  и  материјалну  подршку

( “Службени лист града Панчева” број  5/16), у члану

3. тачка 1. мења се и гласи: 

„ 1. Дневне услуге у заједници: а.) Помоћ у

кући, б.) Дневни боравак, в.) Клубови за одрасла и

старија лица и г.)  Лични пратилац детета;“.

Члан 2.

 У члану 16. став 1. и 2.  мењају се и гласе: 

„Услугу дневног  боравка  за  децу,  младе и

одрасла лица са интелектуалним тешкоћама, односно

телесним инвалидитетом пружа Школа за основно и

средње  образовање  «Мара  Мандић»  Панчево  (у

даљем  тексту:  Школа),  у  организационој  јединици

Дневни боравак “Невен” и Дом за одрасла лица са

интелектуалним  тешкоћама  у  менталном  развоју

«Срце у јабуци» Јабука  (у даљем тексту: Дом). 

Услугу  дневног  боравка  корисницима

непосредно  пружају  стручни  радници  и  стручни

сарадници у складу са прописима.“ .

Члан 3.

После  члана  24.  додаје  се  пододељак:  "г.)

Лични пратилац детета" и чланови 24а, 24б, 24в и 24г

који гласе: 
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„г.) Лични пратилац детета

Члан 24а

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се

детету  са  инвалидитетом,  односно  са  сметњама  у

развоју, коме је потребна подршка за задовољавање

основних потреба свакодневног живота, под условом

да  је  укључено  у  васпитно  образовну  установу,

односно  школу,  до  краја  редовног  школовања,

укључујући  завршетак  средње  школе,  а  према

мишљењу Интерресорне комисије града Панчева.

Услуга личног  пратиоца детета обезбеђује се

у трајању до 40 часова током радне недеље, у складу

са  процењеним потребама детета, односно степеном

подршке и породичним статусом детета.

Члан 24б

Активности  личног  пратиоца  детета

планирају се и реализују у складу са индивидуалним

потребама детета ради његовог укључивања у редовно

школовање, активности у заједници  и успостављања

што већег нивоа самосталности што укључује: 

-помоћ  код  куће  у  облачењу,  одржавању

личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при

храњењу  (припрема  и  сервирање  лакших  оброка,

храњење или  помоћ  у  коришћењу прибора  и  сл.),

припрему књига за школу или опреме за вртић и друго

и

- помоћ у заједници : помоћ у коришћењу

градског превоза,  помоћ у кретању (оријентација  у

простору -уколико је дете са оштећењем вида, гурање

колица или помоћ у коришћењу других помагала),

одлазак на  места за провођење слободног времена,

одлазак на игралишта (подршка  у игри, подршка и

посредовање  у  комуникацији  и  сл.),  укључујући

културне  или  спортске  активности  и  друге  врсте

сервиса.

Члан 24в

Услугу  непосредно  пружа  лични  пратилац

детета кроз активности које се планирају и реализују у

складу са индивидуалним потребама детета.

Пружалац  услуге  личног  пратиоца  детета

мора  да  има  статус  овлашћеног  пружаоца  услуге,

односно мора бити организација социјалне заштите

или друго правно лице лиценцирано за пружање ове

услуге.

Услуга се обезбеђује у складу са законом и то

путем јавне набавке, у обиму утврђеним уговором  о

спроведеној  јавној  набавци,  односно  у  складу  са

уговором који закључује Град са пружаоцем услуге.

Члан 24г

Захтев за коришћење услуге личног пратиоца

детета   подноси  родитељ/старатељ  Центру,  уз

достављање следеће документације:

  - извод из матичне књиге рођених

  - уверење о држављанству

 - налаз и мишљење Интерресорне комисије

града Панчева, односно решење о категоризацији за

одрасла лица.

Потребу и целисходност коришћења услуге

личног пратиоца детета Центар утврђује на основу

достављене документације, процене стручног радника

Центра и плана услуге.

По  прибављању  стручне  процене  и  плана

услуге, Центар доноси решење о остваривању права

на коришћење услуге  личног пратиоца детета, које

садржи: личне податке корисника, податке о услузи и

пружаоцу  услуге  и   друге  податке  од  значаја  за

коришћење услуге. ".

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од

дана  објављивања   у  “Службеном  листу  града

Панчевa”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД  ПАНЧЕВО

ГРАДСКО ВЕЋЕ

БРОЈ:II-05-06-14/2018-66

Панчево, 01.10.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
 Саша Павлов

Одељење  за  саобраћај  Секретаријата  за

урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове

и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу

одредби чланова 157.  и  158.  Закона о безбедности

саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-

др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.

Одлуке  о  уређењу  саобраћаја  на  територији  града

Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,

24/17,  4/18  и  11/18),  члана  15.  Одлуке  о  Градској

управи  града  Панчевa  („Службени  лист  града

Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а

(„Службени  гласник  РС“  број  18/16)  и  одредби

Правилника  о  саобраћајној  сигнализацији  („Сл.

гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улици Вука

Караџића,  у  зони  раскрснице  са  улицом  Браће

Јовановића,  одређује  се  постављање  саобраћајних

знакова II-21 (3m) – забрана саобраћаја за возила чија

укупна висина прелази одређену висину и  II-22 (3,5Т)

–  забрана  саобраћаја  за  возила  чија  укупна  маса

прелази одређену масу.
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Градоначелник  града  Панчева,  дана

01.10.2018.  године,  разматрао  је  Правилник  о

изменама  и  допунама  Правилника  о   унутрашњој

организацији  и  систематизацији  послова  Јавног

комуналног  предузећа  „Грејање“  Панчево  од

24.09.2018.године, те је на основу чланова 44. и 66.

Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник

РС''  бр.  129/07,  83/14-др.закон,  101/16-др.закон  и

47/18) и чланова  54. став 1. тачка 4. и  98. став 2.

Статута  града  Панчева  („Службени  лист  града

Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на   Правилник  о

изменама и допунaма Правилника о
унутрашњој организацији и

систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Грејање“

Панчево од  24.09.2018.године

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Правилник о

изменама  и  допунама  Правилника  о  унутрашњој

организацији  и  систематизацији  послова  Јавног

комуналног  предузећа  „Грејање“  Панчево  од

24.09.2018.године,  с  обзиром  да  је  исти  урађен  у

складу са Одлуком о максималном броју запослених

на неодређено време у систему локалне самоуправе

града  Панчева  за  2017.годину  („Сл.лист  града

Панчева“  број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).

II

Обавезује  се  Јавно  комунално  предузећe

„Грејање“  Панчево  да  поштује  одредбе  Закона  о

буџетском  систему  (“Службени  гласник  РС”  број

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

63/2013-исправка,  108/2013,  142/14,  68/15-др.закон,

103/15, 99/16 и 113/17) и друге прописе,  којима је

прописано  да  корисници  јавних  средстава  не  могу

заснивати  радни  однос  са  новим  лицима  ради

попуњавања слободних, односно упражњених радних

места до рока утврђеног законом.

Изузетно, радни однос са новим лицима може

се заснивати уз сагласност тела  Владе,  на  предлог

надлежног министарства, односно другог надлежног

органа,  уз  претходно  прибављено  мишљење

Министарства.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК

БРОЈ:II-06-020-2/2018-995

Панчево, 01.10.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

                     

На  основу  члана  72.  Одлуке  о  социјалној

заштити  грађана  града  Панчева  (  “Службени  лист

града  Панчева”  број  38/15,  32/16,  7/17-исправка  и

21/18), чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник РС “ број 129/07, 83/14- др. закон,

101/16-др. закон и 47/18),  и чланова 59.  и 98. став

3.Статута  града  Панчева  (“Службени  лист  града

Панчева”  број  25/15-пречишћен  текст  и  12/16),

Градско  веће  града  Панчева,  на  седници  одржаној

дана 01.10.2018. године, донело је 

ПРАВИЛНИК  О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ

УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ И МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима, постуку и

начину  остваривања  права  на  коришћење  услуга

социјалне  заштите  и  материјалну  подршку

( “Службени лист града Панчева” број  5/16), у члану

3. тачка 1. мења се и гласи: 

„ 1. Дневне услуге у заједници: а.) Помоћ у

кући, б.) Дневни боравак, в.) Клубови за одрасла и

старија лица и г.)  Лични пратилац детета;“.

Члан 2.

 У члану 16. став 1. и 2.  мењају се и гласе: 

„Услугу дневног  боравка  за  децу,  младе и

одрасла лица са интелектуалним тешкоћама, односно

телесним инвалидитетом пружа Школа за основно и

средње  образовање  «Мара  Мандић»  Панчево  (у

даљем  тексту:  Школа),  у  организационој  јединици

Дневни боравак “Невен” и Дом за одрасла лица са

интелектуалним  тешкоћама  у  менталном  развоју

«Срце у јабуци» Јабука  (у даљем тексту: Дом). 

Услугу  дневног  боравка  корисницима

непосредно  пружају  стручни  радници  и  стручни

сарадници у складу са прописима.“ .

Члан 3.

После  члана  24.  додаје  се  пододељак:  "г.)

Лични пратилац детета" и чланови 24а, 24б, 24в и 24г

који гласе: 
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„г.) Лични пратилац детета

Члан 24а

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се

детету  са  инвалидитетом,  односно  са  сметњама  у

развоју, коме је потребна подршка за задовољавање

основних потреба свакодневног живота, под условом

да  је  укључено  у  васпитно  образовну  установу,

односно  школу,  до  краја  редовног  школовања,

укључујући  завршетак  средње  школе,  а  према

мишљењу Интерресорне комисије града Панчева.

Услуга личног  пратиоца детета обезбеђује се

у трајању до 40 часова током радне недеље, у складу

са  процењеним потребама детета, односно степеном

подршке и породичним статусом детета.

Члан 24б

Активности  личног  пратиоца  детета

планирају се и реализују у складу са индивидуалним

потребама детета ради његовог укључивања у редовно

школовање, активности у заједници  и успостављања

што већег нивоа самосталности што укључује: 

-помоћ  код  куће  у  облачењу,  одржавању

личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при

храњењу  (припрема  и  сервирање  лакших  оброка,

храњење или  помоћ  у  коришћењу прибора  и  сл.),

припрему књига за школу или опреме за вртић и друго

и

- помоћ у заједници : помоћ у коришћењу

градског превоза,  помоћ у кретању (оријентација  у

простору -уколико је дете са оштећењем вида, гурање

колица или помоћ у коришћењу других помагала),

одлазак на  места за провођење слободног времена,

одлазак на игралишта (подршка  у игри, подршка и

посредовање  у  комуникацији  и  сл.),  укључујући

културне  или  спортске  активности  и  друге  врсте

сервиса.

Члан 24в

Услугу  непосредно  пружа  лични  пратилац

детета кроз активности које се планирају и реализују у

складу са индивидуалним потребама детета.

Пружалац  услуге  личног  пратиоца  детета

мора  да  има  статус  овлашћеног  пружаоца  услуге,

односно мора бити организација социјалне заштите

или друго правно лице лиценцирано за пружање ове

услуге.

Услуга се обезбеђује у складу са законом и то

путем јавне набавке, у обиму утврђеним уговором  о

спроведеној  јавној  набавци,  односно  у  складу  са

уговором који закључује Град са пружаоцем услуге.

Члан 24г

Захтев за коришћење услуге личног пратиоца

детета   подноси  родитељ/старатељ  Центру,  уз

достављање следеће документације:

  - извод из матичне књиге рођених

  - уверење о држављанству

 - налаз и мишљење Интерресорне комисије

града Панчева, односно решење о категоризацији за

одрасла лица.

Потребу и целисходност коришћења услуге

личног пратиоца детета Центар утврђује на основу

достављене документације, процене стручног радника

Центра и плана услуге.

По  прибављању  стручне  процене  и  плана

услуге, Центар доноси решење о остваривању права

на коришћење услуге  личног пратиоца детета, које

садржи: личне податке корисника, податке о услузи и

пружаоцу  услуге  и   друге  податке  од  значаја  за

коришћење услуге. ".

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од

дана  објављивања   у  “Службеном  листу  града

Панчевa”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД  ПАНЧЕВО

ГРАДСКО ВЕЋЕ

БРОЈ:II-05-06-14/2018-66

Панчево, 01.10.2018.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
 Саша Павлов

Одељење  за  саобраћај  Секретаријата  за

урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове

и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу

одредби чланова 157.  и  158.  Закона о безбедности

саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-

др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), члана 34.

Одлуке  о  уређењу  саобраћаја  на  територији  града

Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17,

24/17,  4/18  и  11/18),  члана  15.  Одлуке  о  Градској

управи  града  Панчевa  („Службени  лист  града

Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а

(„Службени  гласник  РС“  број  18/16)  и  одредби

Правилника  о  саобраћајној  сигнализацији  („Сл.

гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улици Вука

Караџића,  у  зони  раскрснице  са  улицом  Браће

Јовановића,  одређује  се  постављање  саобраћајних

знакова II-21 (3m) – забрана саобраћаја за возила чија

укупна висина прелази одређену висину и  II-22 (3,5Т)

–  забрана  саобраћаја  за  возила  чија  укупна  маса

прелази одређену масу.
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II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,

Панчево (управљач пута), да:

-изврши  постављање  одговарајућие

саобраћајне сигнализације, односно изврши техничку

регулацију саобраћаја из тачака I и II диспозитива овог

решења, а у складу са Правилником о саобраћајној

сигнализацији и стандардом; 

-  нову  саобраћајну  сигнализацију  унесе  у

Катастар саобраћајне сигнализације и опреме;

III Рок  за  извршење  овог  решења  је

17.10.2018. године. 

Ово решење објавити у „Службеном листу

града Панчева”.

Образложење

Чланом 157.  став  1.  Закона  о  безбедности

саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-

др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), прописано је

да техничко регулисање саобраћаја на општинским

путевима  и  улицама  у  насељима  обавља  орган

јединице  локалне  самоуправе  надлежан  за  послове

саобраћаја.  Чланом  34.  став  2.  Одлуке  о  уређењу

саобраћаја на територији града Панчева („Службени

лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18)

прописано је  да  техничко регулисање саобраћаја  и

одређивање  привремених  и  трајних  режима

саобраћаја врши Секретаријат, у складу са законом. У

ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да

техничко регулисање саобраћаја реализује управљач

пута. 

Обиласком локације из тачкe I диспозитива

овог решења,  утврђена  је  неопходност  постављања

поменуте саобраћајне сигнализације (знак III-21 (3m)),

јер је на предметној локацији  долазило до оштећења

зида  у  ајнфорту  од  стране  возила  која  су  својом

висином премашила висину поменог ајнфорта. 

У складу са изложеним, одлучено је као у

диспозитиву.

Обрађивач: Вукашин Делић, дипл. инж. саоб.

    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

Одељење за саобраћај

Број V-17-344-1/2018-42

Панчево, 17.09.2018. године

Трг краља Петра  I  бр. 2-4 

Телефон: 013/30 88 30

СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски дипл. инж. арх.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕЧЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО

УПРАВНИ ОДБОР

Ул.Жарка Зрењанина 25

Факс 013 345-332

dradost@mts.rs

www.decjaradost.rs

БРОЈ: 762/6

ДАТУМ:  27.08.2018.

На  основу  члана  41.  и  131.   Статута

Предшколске  установе  „Дечја  радост“  Панчево,

(„Службени  лист  града  Панчева“,  број:  14/2015,

11/2017. И 12/2018.), а у складу са Законом о основама

система  образовања и васпитања и Законом о јавним

набавкама, Управни одбор 

Предшколске  установе  „Дечја  радост“

Панчево,  на  седници  одржаној  27.08.2018.  године,

доноси 

 ОДЛУКУ
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ„ДЕЧЈА
РАДОСТ“ ПАНЧЕВО

Члан 1.

У  Статуту  Предшколске  установе  „Дечја

радост“  Панчево  („Службени  лист  града  Панчева“

број: 14/2015, 11/2017. и 12/2018.) у члану 41. тачка 13.

се брише.

Члан 2.

Ова Одлука се објављује у „Службеном листу

града Панчева“ и ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања.
ПРЕДСЕДНИК

Ангелина Познан Поповић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕЧЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО

Ул.Жарка Зрењанина 25

Тел: 013  345-955,354-292

                  345-148, 343-866

Факс 013 345-332 

dradost@open.telekom.rs

www.decjaradost.rs

Број: 762/6-2

Датум: 24.09.2018.

Предмет:  Обавештење у вези са Одлуком о

изменама  и  допунама  Правилника  о  раду  која  је

објављена  у  бр.  22  у  Сл.  листу  града  Панчева  од

11.09.2018. године

Обавештавамо вас да није усвојен акт којим

се мења  Правилник  о  раду  Предшколске  установе

„Дечја радост“ Панчево,  а  што је  објављено у Сл.
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II Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,

Панчево (управљач пута), да:

-изврши  постављање  одговарајућие

саобраћајне сигнализације, односно изврши техничку

регулацију саобраћаја из тачака I и II диспозитива овог

решења, а у складу са Правилником о саобраћајној

сигнализацији и стандардом; 

-  нову  саобраћајну  сигнализацију  унесе  у

Катастар саобраћајне сигнализације и опреме;

III Рок  за  извршење  овог  решења  је

17.10.2018. године. 

Ово решење објавити у „Службеном листу

града Панчева”.

Образложење

Чланом 157.  став  1.  Закона  о  безбедности

саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-

др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18 и 41/18), прописано је

да техничко регулисање саобраћаја на општинским

путевима  и  улицама  у  насељима  обавља  орган

јединице  локалне  самоуправе  надлежан  за  послове

саобраћаја.  Чланом  34.  став  2.  Одлуке  о  уређењу

саобраћаја на територији града Панчева („Службени

лист града Панчева“ број 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18)

прописано је  да  техничко регулисање саобраћаја  и

одређивање  привремених  и  трајних  режима

саобраћаја врши Секретаријат, у складу са законом. У

ставу 5. истог члана поменуте Одлуке, прописано је да

техничко регулисање саобраћаја реализује управљач

пута. 

Обиласком локације из тачкe I диспозитива

овог решења,  утврђена  је  неопходност  постављања

поменуте саобраћајне сигнализације (знак III-21 (3m)),

јер је на предметној локацији  долазило до оштећења

зида  у  ајнфорту  од  стране  возила  која  су  својом

висином премашила висину поменог ајнфорта. 

У складу са изложеним, одлучено је као у

диспозитиву.

Обрађивач: Вукашин Делић, дипл. инж. саоб.

    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

Одељење за саобраћај

Број V-17-344-1/2018-42

Панчево, 17.09.2018. године

Трг краља Петра  I  бр. 2-4 

Телефон: 013/30 88 30

СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски дипл. инж. арх.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕЧЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО

УПРАВНИ ОДБОР

Ул.Жарка Зрењанина 25

Факс 013 345-332

dradost@mts.rs

www.decjaradost.rs

БРОЈ: 762/6

ДАТУМ:  27.08.2018.

На  основу  члана  41.  и  131.   Статута

Предшколске  установе  „Дечја  радост“  Панчево,

(„Службени  лист  града  Панчева“,  број:  14/2015,

11/2017. И 12/2018.), а у складу са Законом о основама

система  образовања и васпитања и Законом о јавним

набавкама, Управни одбор 

Предшколске  установе  „Дечја  радост“

Панчево,  на  седници  одржаној  27.08.2018.  године,

доноси 

 ОДЛУКУ
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ„ДЕЧЈА
РАДОСТ“ ПАНЧЕВО

Члан 1.

У  Статуту  Предшколске  установе  „Дечја

радост“  Панчево  („Службени  лист  града  Панчева“

број: 14/2015, 11/2017. и 12/2018.) у члану 41. тачка 13.

се брише.

Члан 2.

Ова Одлука се објављује у „Службеном листу

града Панчева“ и ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања.
ПРЕДСЕДНИК

Ангелина Познан Поповић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕЧЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО

Ул.Жарка Зрењанина 25

Тел: 013  345-955,354-292

                  345-148, 343-866

Факс 013 345-332 

dradost@open.telekom.rs

www.decjaradost.rs

Број: 762/6-2

Датум: 24.09.2018.

Предмет:  Обавештење у вези са Одлуком о

изменама  и  допунама  Правилника  о  раду  која  је

објављена  у  бр.  22  у  Сл.  листу  града  Панчева  од

11.09.2018. године

Обавештавамо вас да није усвојен акт којим

се мења  Правилник  о  раду  Предшколске  установе

„Дечја радост“ Панчево,  а  што је  објављено у Сл.
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листу града  Панчево бр.  22  од 11.09.2018.  године.

Наиме, исто је било у плану и постоји нацрт, који вам

је  вероватно  омашком  достављен,  а  чије  је

расправљање и усвајање одложено за наредну седницу

Управног одбора. Иначе, ова врста аката се објављује

на огласној табли Установе, а не у Службеном листу,

што такође говори у прилог чињеници да је посреди

омашка,  па  вас  овом  приликом  молимо  да  ово  у

наредном броју Службеног листа исправите.
Вршилац дужности директора

Данијела Ђаковић
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