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пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 17.11.2017. године, донела
је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ, МАГАЦИНСКОМ
ПРОСТОРУ И ГАРАЖАМА ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о пословном, магацинском
простору и гаражама града Панчева („Службени лист
града Панчева“, бр. 21/17) у члану 14. у ставу 2. тачкa
3) мења се и гласи:
„3) оверено пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве,“.
Члан 2.

У члану 28. у ставoвима 1, 2. и 4. број: „27.“
мења се и гласи: „26.“.
У ставу 4. брише се број „12.“.
Додаје се став 5. који гласи:
„Висина закупнине за закуп гараже из члана
23. тачка 12) утврђује се у висини почетног износа
закупнине прописаног чланом 27. ове Одлуке.“.

31.Август 2017. године
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-8
Панчево, 17.11.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чланова 3. тачка 4.,
4. и 13. Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС” бр. 88/11 и 104/16 ), члана 20. Закона
о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/09,
88/10 и 14/16), чланова 4. и 39. Закона о прекршајима
(„Сл.гласник РС“ бр. 65/13, 13/16 и 98/16-УС) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 17.11. 2017. године, донела
је

ОДЛУКУ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И
УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Члан 3.

Члан 30. мења се и гласи:
„Члан 30.
На утврђени износ закупнине из чланова 26,
27. и 28. ове Одлуке, обрачунава се порез у складу са
законом.“.
Члан 4.

У члану 49. тачки 4), реч: „20-ог“ мења се и
гласи: „10-ог“.
Члан 5.

У члану 57. у ставу 2. иза речи: „Комисије“
додају се речи: „за контролу коришћења пословног,
магацинског простора и гаража“.
Члан 6.

У члану 61. број: „24.“ мења се и гласи: „23.“.
Члан 7.

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

Члан 1.

У Одлуци о одржавању чистоће
и
управљању отпадом („Службени лист града Панчева“
број 6/14 и 38/16) у члану 2. значење израза „Пословни
простор“ мења се и гласи:
„Пословни простор подразумева затворени,
отворени, ограђени или на други начин обележен
простор, који служи за обављање пословне
делатности. Под пословним простором у смислу ове
одлуке не сматрају се: уређени спортски терени,
школска дворишта, уређене зелене површине и
пољопривредно земљиште (њиве, вртови, воћњаци,
виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици,
мочваре и друге акваторије). Паркинзи, приступни
путеви и корисне саобраћајнице, као и отворени
складишни односно магацински простор, обрачунава
се применом корективног фактора 0,3.“
Члан 2.

Члан 40. мења се и гласи:
„Члан 40.
Цена за сакупљање и одвожење комуналног
отпада из стамбених објеката у насељеном месту
Панчево утврђује се на основу m2 површине.
Цена за сакупљање и одвожење комуналног
отпада из стамбених објеката у насељеним местима,
где је сакупљање и одвожење комуналног отпада
поверено Јавном комуналном предузећу „Хигијена“
Панчево, утврђује се на основу m2 површине и броја
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одвожења комуналног отпада и иста се наплаћује на
следећи начин:
- за 4 одвожења комуналног отпада у току
обрачунског месеца – 100% од важеће цене
- за 2 одвожења комуналног отпада у току
обрачунског месеца – 50% од важеће цене.
Цена за сакупљање, одвожење и одлагање
отпада из стамбених објеката у осталим насељеним
местима утврђује се у складу са одлуком којом се
одређују комуналне делатности у насељеним местима
на територији града Панчева.
Цена за сакупљање и одвожење комуналног
отпада из пословних објеката, односно простора,
утврђује се на основу m2 површине, градске зоне и
врсте делатности.
Цена за одлагање комуналног отпада из
стамбених и пословних објеката, односно простора,
утврђује се на основу m2 површине.
Јавно комунално предузеће доноси одлуку о
ценама за сакупљање, одвожење и одлагање
комуналног отпада, уз сагласност оснивача.“
Члан 3.

После члана 40. додају се чланови 40 а и 40 б
који гласе:
„Члан 40 а
Изузетно од члана 40. ове одлуке, правним
лицима и предузетницима који обављају производну
делатност, за пословни простор предшколских
установа и установа основног и средњег образовања и
за пословни простор пијаца, након дефинисања
укупне површине за обрачун услуге, утврђује се цена
за пружену комуналну услугу на следећи начин:
- за пословни простор површине до 1 000 m2
– 100% од важеће цене;
- за пословни простор површине од 1 001 до
5 000 m2 – 80% од важеће цене;
- за пословни простор површине од 5 001 до
10 000 m2 – 70% од важеће цене;
- за пословни простор површине преко 10
001 m2 – 60% од важеће цене;
-за пословни простор предшколских установа
и установа основног и средњег образовања – 30% од
важеће цене;
- за пословни простор пијаца – 30% од важеће
цене.
Јавно комунално предузеће и правно лице,
односно предузетник из претходног става закључиће
уговор којим ће се регулисати међусобна права и
обавезе.
Члан 40 б

Изузетно од члана 40. ове одлуке, Јавно
комунално предузеће и правно лице чији је пословни
простор површине преко 100 000 m2, правно лице из
северне пословне зоне, као и правно лице које се бави
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производњом обновљивих извора енергије, закључиће
уговор којим ће регулисати међусобна права и
обавезе, уз сагласност Градског већа града Панчева.“
Члан 4.

Јавно комунално предузеће је дужно да
изврши све потребне активности неопходне за
обрачун цене у складу са овом Одлуком, у року од 6
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.

Ова одлука ст
упа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2017-8
Панчево, 17.11.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 19. и 27. став.10. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС", бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/2016-др. закон и 108/2016) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист
града Панчева“,број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана17.11.2017. године, донела
је:

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ОПРЕМЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАВНАТИХ
ПОВРШИНА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО
I
Даје се на коришћење опрема за одржавање
травнатих површина Јавном комуналном предузећу
„Зеленило“ Панчево, а која је у јавној својини града
Панчева, по основу реализације Закључака
Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине
бр.401-1858 /2017 од 2.августа 2017 године.
II
Град Панчево и Јавно комунално предузеће
„Зеленило“ Панчево закључиће посебан уговор о
давању на коришћење предметних ствари, којим ће
ближе регулисати међусобна права и обавезе.
III
Уговор из претходне тачке у име града
Панчева потписаће Градоначелник града Панчева,
након чега ће бити достављен Скупштини Града ради
информисања.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

