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На основу члана 25. Статута општине Панчево
(«Сл. лист општине Панчево» бр. 6/02, 11/05 и
19/06), Скупштина општине Панчево, на седници
одржаној 10. децембра 2007. године донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ
ЗА ИЗАБРАНА, ПОСТАВЉЕНА И
ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У
ОПШТИНИ ПАНЧЕВО, ЗАПОСЛЕНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО И
ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОМ
ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
У ПАНЧЕВУ
I
Овом одлуком се утврђује основица за обрачун
плата изабраних, именованих и постављених
лица у општини Панчево, запослених и поста
вљених лица у Општинској управи општине
Панчево и запослених лица у Општинском ја
вном правобранилаштву у Панчеву за децембар
2007. године као и за будући период.
Основица из става 1. овог члана, утврђује се
на нивоу исплаћене основице за новембар 2007.
године.
У току 2008.године, усклађивање основице
вршиће се у складу са средствима опредељеним
Одлуком о буџету општине Панчево за 2008.
годину.
II
Скупштина општине Панчево подржава
Иницијативу председника општине Панчево од
21.11.2007.године за хитном изменом Закључка
Владе Републике Србије бр.: 121-5680/2007 од
20.9.2007.године.
III
Скупштина општине Панчево обавезује
председника општине Панчево да повуче налог
бр. I-03/2007-78 од 20.11.2007.године за обрачун
плата за децембар 2007.године.

Аконтација претплате 13.546,20
Цена овог примерка 259,00

Скупштина општине Панчево се противи да
се изврши повраћај више обрачунатих и исплаћених плата по записнику бр. 401-00-1377/2007-09
од 7.11.2007.године о извршеном инспекцијском
налазу - материјално-финансијског пословања,
наменског и законитог коришћења средстава
опшгтине Панчево за период 1.1.2006.године
- 30.9.2007.године, те у том смислу задужује
преседника општине Панчево да поднесе захтев
Влади Републике Србије и надлежном ми
нистарству да не предузимају мере по налогу
буџетског инспектора у погледу обрачуна плата
по основици утврђеним закључком Влади
Републике Србије бр.: 121-5680/2007 од 20.9.2007.
године, као и за повраћај више обрачунатих и
исплаћених рата.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења и има се објавити у «Службеном
листу општине Панчево». “
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.
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На основу члана 98. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник Републике Србије»
бр. 47/03 и 34/06), 25. Статута општине Панчево
(«Службени лист општине Панчево» бр. 6/02,
11/05 и 19/06), Скупштина општине Панчево,
на седници одржаној 10. децембра 2007.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ ПЛОВЕЋЕГ
ПОСТРОЈЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ
НА ПОЊАВИЦИ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови, начин
постављања и коришћења пловећег постројења
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на водном земљишту у заштитној зони Парка
природе «Поњавица» на катастарским парцелама
бр. 11858/3, 11896/1 (Поњавица) и 1754 К.о.
Омољица. (у даљем тексту: пловни објекатпонтон).
Пловни објекат - понтон из става 1. овог
члана, поставиће се према условима ЈП «Воде
Војводине» Нови Сад бр. 02-709/4, који су
прибављени у предмету бр. I\/-10-350-827/05
Акта о урбанистичким условима за изградњу
моста преко Поњавице, приближно км.10+300 а
по захтеву Секретарјата за комуналне, стамбене,
грађевинске послове и урбанизам Општинске
управе општине Панчево (у даљем тексту
надлежни Секретаријат).
Одобрење за постављање пловног објекта
-понтона, издаје надлежан секретаријат по
подношењу захтева уз који се прилаже Идејни
пројекат на који се обавезно прибавља сагласност
ЈП «Воде Војводине» Нови Сад, Завода за заштиту
природе Србије Радне јединице Нови Сад, као и
сагласност Лучке капетаније Панчево.
Уз захтев обавезно се прилаже и доказ о
праву својине, односно закупа на грађевинском
земљишту, односно праву својине на објекту,
односно праву коришћења на неизграђеном
грађевинском земљишту и решње из члана 84.
закона.
Идејни пројекат из претходног става садржи
скицу са техничким описом објекта и предмер и
предрачун радова.
Члан 2.
У циљу заштите животне средине, а у
току коришћења обавеза је да се за пловни
објекат - понтон, обезбеди извођење радова на
инвестиционом и текућем одржавању, као и
редовни, ванредни и специјалистички прегледи
објекта у складу са посебним прописима.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.

10. децембар 2007. године
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На основу члана члана 25. Статута
Општине Панчево (“Сл.лист Општине
Панчево” бр. 6/2002, 11/2005 1 19/2006)
Скупштина општине Панчево, на седници
одржаној 10. децембра 2007. године донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ
ИНВЕСТИЦИЈЕ - РЕКОНСТРУКЦИЈА
И ПРОШИРЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ И ИЗГРАЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
ПАНЧЕВА, ОД КАПИТАЛНОГ
ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ПАНЧЕВО
I
У Одлуци о проглашењу инвестиције реконструкција и проширење канализационе
мреже и изградња постројења за пречишћа
вање отпадних вода Панчева, од капиталног
значаја за општину Панчево (“Сл. лист
општине Панчево” бр. 6/07 и 8/07), у тачки II,
у ставу 1., алинеја 1. и алинеја 2. се бришу.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном листу
општине Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10.децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.
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На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(«Службени гласник РС» број 16/2002 и
115/2005) и члана 25. Статута општине
Панчево («Службени лист општине Панчево»
број 6/2002, 11/2005 и 19/2006), Скупштина
општине Панчево, на седници одржаној 10.
децембра 2007.године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПАНЧЕВО
Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици
са децом на територији општине Панчево
(«Службени лист општине Панчево» број
29/2006), у члану 3. иза тачке 3. додају се нове
тачке 4. и 5. које гласе:
« 4. право на регресирање трошкова боравка
ученика у установама које обављају делатност
основношколског образовања и васпитања на
територији општине Панчево (у даљем тексту:
основна школа),
5. право на регресирање трошкова превоза
и боравка деце ометене у развоју, предшколског
узраста у установама које обављају делатност
предшколског васпитања и образовања, односно
основношколског образовања и васпитања на
територији других општина (у даљем тексту:
установа са територије друге општине), »
У истом члану тачке 4. и 5. постају тачке 6.
и 7.
Члан 2.
Иза члана 17. додају се нови наслови под
тачкама 4. и 5. и чланови 18., 19.и 20. који гласе:
«4. Право на регресирање трошкова боравка
ученика у основној школи
Члан 18.
На регресирање трошкова боравка ученика
у основној школи сходно се примењују одредбе
које се односе на регресирање трошкова боравка
деце у вртићу.
5. Право на регресирање трошкова превоза
и боравка деце ометене у развоју, предшколског
узраста у установи са територије друге општине
Члан 19.
Право на регресирање трошкова превоза и
боравка деце ометене у развоју, предшколског
узраста у установи са територије друге општине
имају деца ако на подручју Општине нема
одговарајуће школе.
Регресирање трошкова превоза деце ометене
у развоју, предшколског узраста у установи са
територије друге општине врши се у висини цене
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превозне карте у јавном саобраћају.
Регресирање трошкова боравка деце ометене
у развоју, предшколског узраста, у установи
са територије друге општине врши се у пуном
износу, према ценама услуга које утврђује
установа.
Члан 20.
Право на регресирање трошкова превоза и
боравка деце ометене у развоју, предшколског
узраста у установи са територије друге општине
остварује се на основу захтева родитеља,
старатеља, усвојитеља или хранитеља и следећих
доказа:
1. акта о разврставању детета ометеног у
развоју,
2. потврде установе са територије друге
општине о упису детета и
3. фотокопије личне карте, односно
избегличке легитимације или
легитимације расељеног лица.
Решење о признавању права из става 1.
овог члана
доноси секретаријат Општинске
управе Општине надлежан за послове у области
финансијске подршке породици са децом . »
Наслови под тачкама 4. и 5. постају наслови
под тачкама 6. и 7., а чланови 18. до 29. постају
чланови 21. до 32.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Панчево».
Скупштина општине Панчево
Број: I-01-06-70/2007
Панчево 10.децембар 2007. год

ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.
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На основу члана 30. тачке 14. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002. 33/2004 и
135/2004), члана 33. става 1. Закона о јавном дугу
(«Службени гласник Републике Србије» број
61/2005) и члана 25. тачке 15. Статута општине
Панчево («Службени лист општине Панчево»
број 6/2005.11/2005 и 19/2006) Скупштина
општине Панчево, на седници одржаној 10.
децембра 2007. године је донела
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
РАДИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА
I
У Одлуци о задуживању општине Панчево
ради финансирања капиталних инвестиција
(«Службени лист општине Панчево» број 6/2007)
у Тачки 1 врше се следеће измене;
- у ставу 1. изиос од «348.000.000,00»
динара, замењује се износом од «311.900.000.00»
динара,
- у алинеји 1. нзнос од «58.000.000.00»
динара, замењује се износом од «21.900.000.00»
динара
II
Ова одлука ступа на снагу дано.м доношења.
а објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
Број: 1-01-06-70 /2007
Панчсво, 10. децембар 2007.год.
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.
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На основу члана 25 Статута Општине
Панчево (”Сл.лист Општине Панчево” бр. 6/2002,
11/2005 и 19/2006) Скупштина општине Панчево,
на седници одржаној 10. децембра 2007. године
донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ
У Годишњем Програму заштите и унапређења
животне средине за 2007. годину (”Сл.лист
Општине Панчево” бр. 2/2007) врше се следеће
измене и допуне:
1. У уводном делу, у трећем ставу, после
прве отворене заграде, иза броја 21/2005 брише
се слово “и”, ставља зарез, а после 25/2006 додаје
“и 30/2006”.
2. У делу I - ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕА

10. децембар 2007. године

ЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:
- У тачки 4. “Испитивање хемијске
исправности
намирница’’,
износ
од
“500.000,00’’
замењује се износом од
“1.100.000,00’’.
- Укупан износ од 13.000.000,00 за Програме
који се реализују у Секретаријату за
заштитужи вотне средине замењује се
износом од 13.600.000,00 динара.
3. У делу II - ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ:
- У тачки 3. “Третирање комараца’’, износ од
“9.000.000,00’’ замењује се износом од
“8.400.000,00’’ динара
- У тачки 11. “Санација старе депоније
у Панчеву’’, износ од од “7.000.000,00’’
замењује се износом од ‘’0,00’’,
- У тачки 13. “Набавка аутосмећара’’ износ
од “19.200.000,00’’ замењује се износом од
“0,00’’,
- Иза тачке 24 додају се нове тачке које
гласе:
25. Животна средина-део програма из теку
ћe буџетске резерве-укупно 1.323.863,00
		
25.1. Трошкови стручне контроле (Ревизиона
комисија) генералног пројекта и претходне
студије оправданости за реконструкцију
и проширење канализационе мреже и
изградњу постројења за пречишћавање отпа
дних вода Панчева
Решење бр. I-03-020-1/2007-41, од 24.01.2007.
453.453,00
		
25.2. Куповина-спонзорство књиге “ВАРОШКИ
ПРИРУЧНИК за урбанистичка, комуна
лна,еколошка и друга збивања града Панчева”
аутора Миодрага Рендића
Решење бр. I-03-020-1/2007-109, од 21.02.2007.
59.524,00
		
25.3. Трошкови штампања књиге “Процена
утицаја загађеног ваздуха на здравствено
стање становника Панчева од 1995. до 2005.
године” аутора др Владимира Стукала са
сарадницима
Решење бр. I-03-020-1/2007-156, од 02.03.2007.
65.844,00
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25.4. Финансијска помоћ Губеринић Дајани
из Панчева, студенту биолошког факултета,
за уче шће на Међународним сусретима
студената екологије и заштите животне
средине на Златару од 28. априла до 03.
маја 2007. године у орга низацији Заједнице
организација студената еко логије и заштите
животне средине
Решење бр. I-03-020-1/2007-333, од 23.04.2007.
8.500,00
		
25.5. Финансијска помоћ УГ “Друштво за
борбу против рака Панчево”за реализацију
активности
Решење бр. I-03-020-1/2007-339, од 27.04.2007.
212.000,00
		
25.6. Куповина 30 примерака књиге “НАФТА
И ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗАШТИТА, ЗАГА
ЂИВАЊЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈА” аутора др
Гордане Расулић из Панчева
Решење бр. I-03-020-1/2007-431, од 21.05.2007.
45.000,00
		
25.7.Неопходни радови на припреми терена
у циљу постављања метеоролошке станице
РХМЗ у Војловици, по рачуну ЈКП “Зеленило”
Панчево бр. 076-22 од 07.06.2007.
Решење бр. I-03-020-1/2007-557, од 22.06.2007.
108.750,00
		
25.8. Институт “КИРИЛО САВИЋ” услуга ревизије пројектне документације
за санацију, затварање и рекултивацију
депонија на терито рији општине Панчево,
према Уговору бр. 4641 од
24.07.2007.
године
Решење бр. I-03-020-1/2007-682, од 06.08.2007.
295.000,00
		
25.9. Финансијска помоћ Општинској
организацији Покрета горана Панчева за
реализацију седмог еко-кампа у Делиблатској
пешчари од 24. до 30. августа 2007. године
Решење бр. I-03-020-1/2007-697, од 10.08.2007.
51.840,00
		
25.10. Годишња чланарина у Међународном
савету за локалне еколошке иницијативе
(ICLEI- International Council for Local
Environmental Initiatives)
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Решење бр. I-03-020-1/2007-746, од 05.09.2007.
23.952,13
		
26.Учешће Општине-донација Европске
агенције за реконструкцију (повезивање
котларница Котеж II - Стрелиште) носилац
задатка: ЈКП “Грејање’’ Панчево
Средства за финасирање: 3.900.000,00
		
27. Животна средина - део програма Распоред салда из 2006. год. Пројекти
санација депонија носилац задатка: Општина
Панчево
средства из буџета Републике Србије
1.250.000,00
		
28.
Израда
урбанистичког
планагеодетско снимање за подручје “Стара
Утва” и “Стаклара”
носилац задатка:
Дирекција за изградњу и уређење Панчева
средства за финансирање 2.440.000,00
		
29. Радови на Новој депонији Долово Панчево носилац задатка: ЈКП “Хигијена’’
Панчево
средства за финансирање 26.200.000,00
		
30. ОШ “Моша Пијаде” Иваново-увођење
централног грејања носилац задатка: ЈКП
“Грејање’’ Панчево
средства за финансирање 5.700.000,00
		
31. ОШ “Исидора Секулић” Панчевореконструкција подстанице за грејање са
унутрашњим инсталацијама носилац задатка: ЈКП “Грејање’’ Панчево
средства за финансирање 1.990.000,00
		
32. ОШ “Мара Мандић” ремонт котларнице
носилац задатка: ЈКП “Грејање’’ Панчево
средства за финансирање 400.000,00
		
33. Гимназија “Урош Предић” Панчевореконструкција водоводно-канализационе
мреже носилац задатка: ЈКП “Водовод и ка
нализација’’ Панчево
средства за финансирање 205.710,00
		
34. Реконструкција парка“Народна башта”
носилац задатка: ЈКП “Зеленило” Панчево
средства за финансирање 10.000.000,00
		
35. ОШ “Жарко Зрењанин” Качарево-рекон
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струкција котларнице
носилац задатка:
ЈКП ‘’Грејање’’ Панчево
средства за финансирање 710.000,00
		
36. Медицинска школа “Стевица Јовановић”
Панчево-реконструкција котларнице носилац
задатка: ЈКП ‘’Грејање’’ Панчево
средства за финансирање 830.000,00
		
37. Трошкови прикључења на топловод
вртића “Љиљан”, изградња прикључног
гасовода и реконструкција котларнице у
вртићу “Бубамара” носилац задатка: ЈКП
‘’Грејање’’ Панчево
средства за финансирање 1.904.303,00
		
38. Доградња и реконструкција “Немањине”
улице носилац задатка: ЈП “Дирекција за
изгра дњу и уређење Панчева”
средства за финансирање 10.000.000,00
		
39. МЗ “Стари Тамиш” - изградња дела
уличне фекалне канализације носилац задатка: ЈП “Дирекција за изградњу и уређе ње
Панчева”
средства за финансирање 1.250.000,00
		
40. Изградња и доградња улице М. Горког са
кишном канализацијом носилац задатка: ЈП
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
средства за финансирање 5.000.000,00
		
41.Израда пројекта дистрибутивне гасне
мреже, разводних гасовода и две МРС у
насељу Стрели ште и Војловица са Тополом
носилац задатка: ЈП “Дирекција за изградњу
и уређење Панчева”
средства за финансирање 2.720.000,00
		
42.Извођење радова на изградњи фекалне
канализације у улици
Марка
Кулића
и бочним улицама носилац задатка: ЈП
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
средства за финансирање 10.000.000,00
		
43. Извођење радова на реконструкцији и
доградњи “Немањине” улице са делом инфра
структуре носилац задатка: ЈП “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”
средства за финансирање 13.500.000,00
		
44. Израда елабората процене утицаја на
живо тну и радну средину, пројектовање и
извођење радова и пуштање у рад сепаратора

10. децембар 2007. године

уља у ауто- бази носилац задатка: ЈКП “АТППанчево”
средства за финансирање 3.000.000,00
		
45. Ревитализација деградираних зелених
површина носилац задатка: ЈКП “Зеленило
Панчево”
средства за финансирање 1.200.000,00
		
46. МЗ “Банатски Брестовац” - капитални
трансфери пројекат за канализацију носилац
задатка: МЗ “Банатски Брестовац”
средства за финансирање 1.500.000,00
		
47. МЗ “Банатски Брестовац” - капитални
трансфери чишћење канала, изградња
прелаза преко истог и реконструкција
тротоара носилац задатка: МЗ “Банатски
Брестовац”
средства за финансирање 1.000.000,00
		
48. МЗ “Банатско Ново Село” - капитални
трансфери копање и опремање бунара пијаће
воде носилац задатка: МЗ “Банатско Ново
Село”
средства за финансирање 1.500.000,00
		
49. МЗ “Глогоњ” - капитални трансфери
асфалтирање дела улица у селу и пројектна
документација
носилац задатка: МЗ
“Глогоњ”
средства за финансирање 2.150.000,00
		
50. МЗ “Долово” - капитални трансфери
водоснабдевање,
канализација,
израда
пројеката за канализациону мрежу и др.
носилац задатка: МЗ “Долово”
средства за финансирање 2.000.000,00
51. МЗ “Јабука” - капитални трансфери изгра
дња водоводне инфраструктуре и филтер
станице мрежу и др. носилац задатка: МЗ
“Јабука”
средства за финансирање 2.500.000,00
		
52.МЗ “Јабука” - капитални трансфери
изградња зеленог појаса носилац задатка:
МЗ “Јабука”
средства за финансирање 1.000.000,00
		
53. МЗ “Старчево” - капитални трансфери
решавање проблема подземних вода носилац
задатка: МЗ “Старчево”
средства за финансирање 1.000.000,00
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54. МЗ “Јабука” - капитални трансфери асфалтирање и реконструкција улица носилац
задатка: МЗ “Јабука”
средства за финансирање 5.148.072,00
4. У делу II - ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И
ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУ
КТУРЕ, на крају текста, иза реченице “Остали
програми и пројекти у области заштите
животне средине и комуналне инфраструктуре:”
сума “269.299.171,00’’ замењује се сумом од
“363.821.119,00’’, а иза реченице “Укупно,
програми који се реализују у одељењу за заштиту
животне средине и остали програми и пројекти
у области заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре:”, сума од “282.299.171,00’’
замењује се сумом од “380.071.119,00’’.
5. У делу III ФИНАНСИРАЊЕ, на крају
првог става, уместо тачке, ставља се зарез
и додаје: “по Одлуци о посебној накнади за
заштиту и унапређење животне средине (“Сл.
лист општине Панчево” бр. 5/2001, 6/2001-испр.,
2/2003, 9/2003, 10/2003-испр., 19/2005, 21/2005,
25/2006 и 30/2006) и од накнаде за загађивање,
према Уредби Владе Републике Србије о врстама
загађивања, критеријумима за обрачун накнаде
за загађивање животне средине и обвезницима,
висини и начину обрачунавања и плаћања
накнаде (“Сл. гласник РС” бр. 113/2005), у складу
са Законом о заштити животне средине (“Сл.
гласник РС” бр. 135/2004)”.
6. Измене и допуне Годишњег програма за
заштиту и унапређење животне средине за 2007.
годину, ступају на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине
Панчево”, а примењиваће се од 1. јануара 2007.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10 дацембар 2007. год.			
			
ПРЕДСЕДНИК
Милан Бабић, с.р.
186
На основу члана 30. Статута општине
Панчево (« Службени лист општине Панчево» бр.
6/2002, 11/2005 и 19/2006) и чл. 61. Пословника
Скупштине општине Панчево-пречишћен текст
(«Службени лист општине Панчево» бр. 13/2006
и 25/2006), Скупштина општине Панчево, на
седници одржаној 10. децембра 2007. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ
НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ
ПАНЧЕВО ЗА ДРУШТВЕНУ
ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА
I
Скупштина општине Панчево формира Тим
за израду Нацрта стратегије општине Панчево за
друштвену интеграцију Рома (у даљем тексту:
«Тим») у саставу:
1. Слађана Марковић, стручна сарадница у
економско-финансијском сектору ЈКП«3еленило»
Панчево
2. др. Савка Ђекић, лекар
3. Зоран Албијанић, дипломирани правник,
директор Центра за социјални рад«Солидарност»
Панчево
4. Слава Тимарац Јованов, педагошкиња,
представница предшколског васпитања и образо
вања,
5. Гордана Матовић, дипл. економисткиња,
представница Националне служба за запошља
вање - Филијала Панчево
6. Јован Станковић, дипл. инг. саобраћаја
представник ЈП «Дирекција за изградњу и уређе
ње Панчева» - Панчево
7. Андоновски Марјан, представник Удру
жења Рома «Мали рит- Лондон» Панчево
8. Снежана Колар, васпитачица, предста
вница невладиних организација КУМ - Коалиција
удру жених младих Панчево и Женска мировна
група Панчево
9. Драгица Барбу, дипломирани правник.
Лица из става 1. овог члана именују се на
време од 6 месеци.
II
Задаци Тима за израду Нацрта стратегије
општине Панчево за друштвену интеграцију
Рома (у даљем тексту «Нацрт стратегија») су:
утврђивање методологије и детаљно снимање
стања ромских насеља; израда посебних акционих
планова за унапређивање социјалне заштите и
запошљавања, образовања, здравства, становања
и других специфичних потреба идентификованих
у анализи почетног стања; израда методологије
за праћење и евалуацију, плана праћења и
евалуације остваривања Стратегије.
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III
Средстава за израду Нацрта стратегије
обезбеђују се у буџету општине Панчево.
IV
Састанке Тима сазива координатор Тима.
Тим доноси План рада на првом састанку.
Тим одлучује већином гласова од укупног
броја чланова.
V
Административно-техничке послове за
потребе Тима обавља Секретаријат за општу
управу, скупштинске послове и послове
председника општине Општинске управе
општине Панчево.
На питања која нису регулисана овим актом
сходно се примењују одредбе Пословника
Скупштине општине Панчево.
Обавезују се секретаријати и Служба за
заједничке послове Општинске управе општине
Панчево, јавна и јавно комунална предузећа
и установе да на захтев Тима дају потребне
стручне информације, анализе и предлоге у
поступку израде Нацрта стратегије у складу са
својим надлежностима.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10.децембар 2007. год
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.
187
На основу члана 77. Закона о основама
система образовања и васпитања («Службени
гласник РС», број 62/03 и 64/03,58/04 и 62/04),
члана 1. Одлуке о мрежи установа које обављају
делатност предшколског васпитања и образовања
на територији општине Панчево(«Службени лист
општине Панчево» број 26/05) и члана 25. Статута
општине Панчево («Службени лист општине
Панчево», број 6/02, 11/05 и 19/06), Скупштина
општине Панчево, на седници одржаној 10.
децембра 2007. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМЕ РАДА
ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ
2007/2008. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на програме рада
основних школа из насељених места за школску
2007/2008. годину у области предшколског
васпитања и образовања и то :
1) ОШ «Гоце Делчев» Јабука за рад 3
васпитне групе деце ( 74 детета ) у полудневном
боравку и 1 васпитна групе деце (25 деце) у
целодневном боравку,
2) ОШ «Доситеј Обрадовић» Омољица за
рад 3 васпитне групе деце у полудневном боравку
( 71 дете ) и 2 васпитне групе деце ( 50 деце) у
целодневном боравку ,
3) ОШ «Жарко Зрењанин» Банатско Ново
Село за рад 4 васпитне групе деце (86 деце ) у
полудневном боравку,
4) ОШ «Вук Стефановић Караџић»
Старчево за рад 4 васпитне групе деце (86 деце)
у полудневном боравку и 1 групе деце (21 дете) у
целодневном боравку,
5) ОШ «Жарко Зрењанин» Качарево за рад
4 васпитне групе деце (88 деце) у полудневном
боравку,
6) ОШ «Аксентије Максимовић» Долово за
рад 3 васпитне групе деце (57 деце) у полудневном
боравку,
7) ОШ «Олга Петров» Банатски Брестовац
за рад 2 васпитне групе деце (45 детета ) у
полудневном боравку,
8) ОШ «4.октобар» Глогоњ за рад 2 васпитне
групе деце (29 детета) у полудневном боравку и
9) ОШ «Моше Пијаде» Иваново за рад 1
васпитне групе деце ( 7 ) у полудневном боравку.
Члан 2.
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ П А Н Ч Е В О
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.

10. децембар 2007. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
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На основу члана 77. Закона о основама си
стема образовања и васпитања («Службени
гласник РС», број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и
62/2004), члана 6. Одлуке о оснивању Предшколске
установе «Дечја радост» Панчево («Службени
лист општина Панчево, Ковин и Опово», број
1/93 и «Службени лист општине Панчево» број
16/2003) и члана 25. Статута општине Панчево
(«Службени лист општине Панчево», број
6/2002 ,11/2005 и 19/2006), Скупштина општине
Панчево, на седници одржаној 10. децембра
2007. године, донела је

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(«Сл. гласник РС « бр. 42/91, 71/94 и 79/2005),
и члана 25. Статута општине Панчево («Сл.
лист општине Панчево« бр. 6/2002, 11/2005
и 19/2006), Скупштина општине Панчево, на
седници одржаној 10. децембра 2007. године,
донела je

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
«ДЕЧЈА РАДОСТ» ПАНЧЕВО ЗА
ШКОЛСКУ 2007/2008. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм рада Предшко
лске установе «Дечја радост» Панчево за
школску 2007/2008. годину и на планирани обим
делатности, који ће се реализовати кроз рад:
-

25 група деце јасленог узраста
57 група деце обданишног узраста
18 група деце забавишног узраста
1 групе деце са сметњама у развоју
1 групе деце са оштећењем слуха.

Предложени Програм рада у школској
2007/2008. години Установа ће реализовати
средствима обезбеђеним Одлуком о буџету
општине Панчево за 2007.годину, односно
Одлуком о буџету општине Панчево за 2008.
годину
Члан 2.
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
«СОЛИДАРНОСТ» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Управног
одбора Центра за социјални рад «Солидарност«
Панчево, и то:
НИКОЛА МИЛЕТИЋ,
ДРАГИЦА ВЕЉКОВИЋ
II
За чланове Управног одбора Центра за соција
лни рад «Солидарност« Панчево именују се:
МИОДРАГ РИСТИЋ, професор веронауке,
ДАЛИБОРКА БОЈКОВИЋ – БРЕТИ, маги
стар оперативног менаџмента и професор разре
дне наставе.
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању председника и
чланова Управног одбора Центра за социјални
рад «Солидарност« Панчево, број I–01-0682/2004 од 28. децембра 2004. године, Решењем
Скупштине општине Панчево о разрешењу и
именовању чланова Управног одбора Центра
за социјални рад «Солидарност« Панчево број
I–01-06-27/2005 од 31. октобра 2005. године
и Решењем Скупштине општине Панчево о
престанку мандата и именовању председника
Управног одбора Центра за социјални рад
«Солидарност« Панчево број I–01-06-60/2006 од
31. октобра 2006. године.
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IV

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу
општине Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-70/2007			
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.
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На основу чланова 53. и 54. Закона о осно
вама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 25. Статута општине Панчево
(“Сл. лист општине Панчево бр. 6/2002, 11/2005
и 19/2006), Скупштина општине Панчево на
седници одржаној 10. децембра 2007. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
«ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ» ПАНЧЕВО
I
НАДА ВЛАОВИЋ, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне балетске школе
«Димитрије Парлић» Панчево, представник
Наставничког већа, на лични захтев.
II
НАТАША ТОДОВИЋ, наставник класичног
балета, именује се за члана Школског одбора
Основне балетске школе «Димитрије Парлић»
Панчево, као представник Наставничког већа.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне балетске школе «Димитрије
Парлић» Панчево број I-01-06-35/2006 од
13. јуна 2006. године, Решењем Скупштине
општине Панчево о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне балетске школе
«Димитрије Парлић» Панчево број I-01-0672/2006 од 27. новембра 2006. године и Решењем

10. децембар 2007. године

Скупштине општине Панчево о разрешењу и
именовању чланова Школског одбора Основне
балетске школе «Димитрије Парлић» Панчево
број I-01-06-38/2007 од 26. јуна 2007. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном листу општине
Панчево”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р
191
На основу чланова 53. и 54. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 25. Статута општине Панчево
(“Сл. лист општине Панчево бр. 6/2002, 11/2005
и 19/2006), Скупштина општине Панчево на
седници одржаној 10. децембра 2007. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«СВЕТИ САВА» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе «Свети Сава» Панчево,
и то:
ВЛАЈКО РАДОЈЧИЋ, представник јединице
локалне самоуправе
ТАТЈАНА ГЛИШИЋ, представник Наставни
чког већа
		
II
За чланове Школског одбора Основне школе
«Свети Сава» Панчево, именују се:
Представник јединице локалне самоуправе
ПЕТАР ЧЕЈКОВ, дипл. инжењер организа
ције рада
Представник Наставничког већа
ВЕСНА ТЕГЕЛТИЈА, наставник ликовне
културе

10. децембар 2007. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО

III
Лица из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова
Школског одбора Основне школе «Свети Сава»
Панчево број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006.
године и Решењем Скупштине општине Панчево
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Свети Сава» Панчево
број I-01-06-14/2007 од 30. марта 2007. године
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном листу општине
Панчево”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
192
На основу чланова 53. и 54. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 25. Статута општине Панчево
(“Сл. лист општине Панчево бр. 6/02, 11/05 и
19/06), Скупштина општине Панчево на седници
одржаној 10. децембра 2007. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«БРАНКО РАДИЧЕВИЋ» ПАНЧЕВО
I
ЈАСМИНА РАКИЏИЋ, педагог, разрешава
се дужности члана Школског одбора Основне
школе «Бранко Радичевић» Панчево, предста
вник Савета родитеља.
		
II
АЛЕКСАНДАР ОБРЕНОВ, дипломирани
инже њер организације рада, именује се за
члана Школског одбора Основне школе «Бранко
Радичевић» Панчево, као представник Савета
родитеља.

III
Лице из тачке II овог Решења именује
се на остатак времена утврђен Решењем
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Скупштине општине Панчево о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
«Бранко Радичевић» Панчево, број I-01-0635/2006 од 13. јуна 2006. гододине, Решењем
Скупштине општине Панчево о разрешењу и
именовању члана Школског одбора Основне
школе «Бранко Радичевић» Панчево број I01-06-60/2006 од 31. октобра 2006. године
и Решењем Скупштине општине Панчево о
разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе «Бранко Радичевић»
Панчево број I-01-06-14/2007 од 30. марта
2007. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном
доноше ња и објавиће се у “Службеном листу
општине Панчево”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-70/2007		
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.
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На основу чланова 53. и 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 25. Статута
општине Панчево (“Сл. лист општине
Панчево бр. 6/2002, 11/2005 и 19/2006),
Скупштина општине Панчево на седници
одржаној 10. децембра 2007. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ» ОМОЉИЦА
I
МИЛЕНА БОЖИЋ, разрешава се дужно
сти члана Школског одбора Основне школе
«Доситеј Обрадовић» Омољица, представник
Савета родитеља.
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II
АТИЛА СЕКЕЉ, именује се за члана
Школског одбора Основне школе «Доситеј
Обрадовић» Омољица, као представник
Савета родитеља.
III
Лице из тачке II овог Решења именује
се на остатак времена утврђен Решењем
Скупштине општине Панчево о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
«Доситеј Обрадовић» Омољица, број I-01-0635/2006 од 13. јуна 2006. године, Решењем
Скупштине општине Панчево о разрешењу и
именовању члана Школског одбора Основне
школе «Доситеј Обрадовић» Омољица, број
I-01-06-72/2006 од 27. новембра 2006. године
и Решењем Скупштине општине Панчево
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе «Доситеј Обрадовић»
Омољица, број I-01-06-23/2007 од 8. маја
2007. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном
доноше ња и објавиће се у “Службеном листу
општине Панчево”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.
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На основу чланова 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05)
и члана 25. Статута општине Панчево (“Сл.
лист општине Панчево бр. 6/2002, 11/2005 и
19/06), Скупштина општине Панчево на седници
одржаној 10. децембра 2007. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ «НИКОЛА ТЕСЛА» ПАНЧЕВО

10. децембар 2007. године

I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла»
Панчево, и то:
представници Савета родитеља
ЈОВАНА ПЕТРОВИЋ,
ЈОВИЦА МИТРОВИЋ,
ЗОРИЦА СТОЈАНОВИЋ,
представници Наставничког већа
ЂУРИЦА СЕРАФИМОВИЋ,
НЕМАЊА МАРЈАНОВИЋ,
КСЕНИЈА ПЕРИЋ,
II
За чланове Школског одбора Електротехничке
школе «Никола Тесла» Панчево, именују се:
представници Савета родитеља
ГОРАН МИЛАДИНОВИЋ,
ИШТВАН БУРЈАН,
СОЊА ПАУНКОВИЋ,
представници Наставничког већа
ДРАГАНА НИКОЛИЋ,
ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ,
ЈЕЛЕНА МИЉИЋ,
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла»
Панчево број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006.
године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у “Службеном листу
општине Панчево”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.
195
На основу чланова 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05)
и члана 25. Статута општине Панчево (“Сл. лист
општине Панчево бр. 6/2002, 11/2005 и 19/2006),
Скупштина општине Панчево на седници
одржаној 10. децембра 2007. године, донела је

10. децембар 2007. године
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
«УРОШ ПРЕДИЋ» ПАНЧЕВО

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

I
ЗДЕНКА РАДОЈКОВИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Гимназије
«Урош Предић» Панчево, представник јединице
локалне самоуправе.

I
МИЛОРАД ПЕТРОВИЋ, разрешава се
дужности председника Управног одбора Дома
омладине Панчево, на лични захтев.

II
ДУШАН БОШКОВИЋ, именује се за члана
Школског одбора Гимназије «Урош Предић»
Панчево, као представник јединице локалне
самоуправе.
III
Лице из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Гимназије «Урош Предић» Панчево, број
I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у “Службеном листу
општине Панчево”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
		
Милан Бабић, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91, 71/94 и 79/2005),
члана 2г. Одлуке о преузимању оснивачких права
над Омладинским културним центром «ОКЦ-е»
Панчево, са потпуном одговорношћу («Службени
лист општина Панчево, Ковин и Опово» бр.
6/93 и «Службени лист општине Панчево» бр.
15/2003) и члана 25. Статута општине Панчево
(“Сл. лист општине Панчево бр. 6/2002, 11/2005
и 19/2006), Скупштина општине Панчево на
седници одржаној 10. децембра 2007. године,
донела је

II
МИРЈАНА ЂАКОВИЋ, дипломирани фило
лог, именује се за председника Управног одбора
Дома омладине Панчево.
III
Лице из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању председника
и чланова Управног одбора Дома омладине
Панчево, број I-01-06-82/2004 од 28. децембар
2004. године и Решењем Скупштине општине
Панчево о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Дома омладине Панчево, број
I-01-06-60/2006 од 31. октобра 2006. године .
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном листу општине
Панчево”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
		
Милан Бабић, с.р.
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На основу чланова 53. и 54. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05), чланова 14. и 15. Одлуке о оснивању
Предшколске установе “Дечја радост” Панчево
(“Службени лист општина Панчево, Ковин и
Опово” број 1/93 и “Сл. лист општине Панчево”
бр. 16/2003) и члана 25. Статута општине Панчево
(“Сл. лист општине Панчево бр. 6/2002, 11/2005
и 19/2006), Скупштина општине Панчево на
седници одржаној 10. децембра 2007. године,
донела је

Страна 440 -- Број 18
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ“ДЕЧЈА РАДОСТ” ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Управног
одбора Предшколске установе “Дечја радост”
Панчево, и то:
СЛОБОДАН ОПАЧИЋ, представник јединице локалне самоуправе
ЉИЉАНА ВОЈНОВ, представник запосле
них, на лични захтев
ЈЕЛЕНА ТУЦАКОВ, представник родитеља

10. децембар 2007. године
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана
43. Статута Дома културе «Младост» Глогоњ и
члана 25. Статута општине Панчево (“Сл. лист
општине Панчево бр. 6/2002, 11/2005 и 19/2006),
Скупштина општине Панчево на седници
одржаној 10. децембра 2007. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ “МЛАДОСТ” ГЛОГОЊ

II
У Управни одбора Предшколске установе
‘’Дечја радост’’ Панчево, именују се:
МИЛОРАД ЂУРИЦА, представник једини
це локалне самоуправе
БИЉАНА БОШКОВИЋ, васпитач, представник запослених
СОЊА ПЛАВШИЋ, инжењер информатике, представник родитеља

I
ВАСА РОЂАН, разрешава се дужности
предсeдника Управног одбора Дома културе
“Младост” Глогоњ, на лични захтев.

III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Управног
одбора Предшколске установе ‘’Дечја радост’’
Панчево број: I-01-06-9/2005 од 24. фебруара 2005.
године и Решењем Скупштине општине Панчево
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Предшколске установе ‘’Дечја радост’’
Панчево број: I-01-06-27/2005 од 31. октобра
2005. године.

III
Лицe из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
председника и чланова Управног одбора Дома
културе ‘’Младост’’ Глогоњ, Скупштине општине
Панчево број: I-01-06-18/2005 од 11. марта 2005.
године и Решењем о разрешењу и именовању
председника Управног одбора Дома културе
‘’Младост’’ Глогоњ, Скупштине општине
Панчево број: I-01-06-28/2006 од 1. јуна 2006.
године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном листу општине
Панчево”.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном листу општине
Панчево”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Бабић, с.р.

II
ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ, именује се за
председника Управног одбора Дома културе
“Младост” Глогоњ.

10. децембар 2007. године
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На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (»Сл. гласник РС» бр. 25/2000,
25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 40. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа «Општинска
стамбена агенција» Панчево («Сл. лист општине
Панчево» бр. 2/2006), члана 48. Статута Јавног
предузећа «Општинска стамбена агенција»
Панчево («Сл. лист општине Панчево» бр.
5/2006) и члана 25. Статута општине Панчево
(«Сл. лист општине Панчево» бр. 6/2002, 11/2005
и 19/2006) Скупштина општине Панчево, на
седници одржаној 10. децембра 2007. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ОПШТИНСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА» ПАНЧЕВО
I
КОРИЈОЛАН БОКШАН, разрешава се
дужности председника Надзорног одбора ЈП
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«Општинска стамбена агенција» Панчево, на
лични захтев
II
МИЛОРАД ПЕТРОВИЋ, именује се за
председника Надзорног одбора ЈП «Општинска
стамбена агенција» Панчево
III
Лице из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању председника
и чланова Надзорног одбора ЈП «Општинска
стамбена агенција» Панчево, број I-01-06-40/2006
од 5. јула 2006. године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу општине
Панчево».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-70/2007
Панчево, 10. децембар 2007. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
		
Милан Бабић, с.р.
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