СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 4

ГОДИНА II

ПАНЧЕВО, 20. ФЕБРУАР 2009. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
477,00
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На основу чланова 11., 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр. 129/07), члана 105. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/2008) и
члана 5. став 2. Одлуке о спровођењу поступка за
израду Одлуке о измени Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 14/2008),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је

На основу члана 98. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ број 129/07)
и члана 98. Статута града Панчева (‘’Службени
лист града Панчева’’ број 8/08), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 20. фебруара 2009.
године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Статута града Панчева

Члан 1.
Овом одлуком оснива се Савет за
међунационалне односе (у даљем тексту: Савет)
и уређује делокруг, састав, избор и начин рада
Савета.

Члан 1.
У члану 107. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/2008),
мења се и гласи:
«Подручје градске општине чини једно или
више насељених места, односно једна или више
месних заједница на територији града Панчева».
Члан 2.
У члану 109. Статута града Панчева бришу
се речи:
«најкасније у року од 60 дана од дана ступања
на снагу Статута».
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
БРОЈ: II-04-06-4/2009
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

ОДЛУКУ
о Савету за међунационалне односе

Члан 2.
Савет разматра питања остваривања, заштите
и унапређивања националне равноправности у
складу са законом и Статутом.
Члан 3.
Савет обавештава Скупштину града Панчева
(у даљем тексту: Скупштина) о ставовима
и предлозима у вези са питањима из своје
надлежности.
Скупштина је дужна да се о ставовима и
питањима из претходног става изјасни на првој
наредној седници, а најкасније у року од 30
дана.
Члан 4.
Скупштина, Градско веће и градоначелник
дужни су да предлоге свих одлука којe се тичу
националне равноправности претходно доставе
Савету на мишљење.
Члан 5.
Савет има право да пред Уставним судом
покрене поступак за оцену уставности и
законитости одлуке или другог општег акта
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Скупштине ако сматра да су њима непосредно
повређена права српског народа и националних
мањина представљених у Савету.
Савет има право да под условима из
претходног става пред Врховним судом Србије
покрене поступак за оцену сагласности одлуке
или другог општег акта Скупштине са Статутом.
Члан 6.
Представнике у Савету могу имати
припадници српског народа и националних
мањина са више од 1% учешћа у укупном
становништву града Панчева, према последњем
попису становништва у Републици Србији.
Члан 7.
Савет има председника, заменика председника
и пет чланова које бира Скупштина на предлог
Комисије за кадровска административна питања
и раде односе Скупштине града Панчева. (у
даљем тексту: Кадровска комисија).
Савет чине два представника српског народа,
и по један представник македонске, румунске,
мађарске, словачке и ромске националне
мањине.
Представнике
националних
мањина,
Кадровска комисија предлаже Скупштини, на
основу предлога националних савета.
Председник и заменик председника Савета
не могу истовремено бити представници српског
народа.
За члана Савета може бити изабран грађанин
који има пребивалиште на територији града
Панчево.
Члан 8.
Мандат чланова Савета траје 4 године.
Чланови Савета могу поднети оставку
или бити разрешени ове дужности и пре истека
мандата.
Предлог за разрешење чланова Савета
може поднети национални савет одговарајуће
националне мањине и 1/3 чланова Савета.
Члан 9.
Савет обавља послове у складу са законом,
Статутом и другим актима донетим на основу
закона.
Седнице Савета су јавне.
Седнице Савета сазива председник Савета
по сопственој иницијативи или на предлог 1/3
чланова Савета.
Одлуке Савета доносе се консензусом
чланова Савета.

20. фебруар 2009. године

Члан Савета има право на издвојено
мишљење.
Седницом Савета председава председник
Савета, кога у случају одсутности, односно
спречености замењује заменик председника
Савета.
Члан 10.
Савет сарађује са свим организацијама и
институцијама заинтересованим за заштиту
и унапређење националне равноправности на
територији града Панчева.
Члан 11.
Пословником о раду Савета ближе се уређује
начин рада, сазивање и одржавање седница и
остала питања од значаја за рад Савета.
Члан 12.
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Савета обавља
Секретаријат надлежан за скупштинске послове.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Савета за међунационалне
односе («Службени лист општине Панчево» бр.
2/2005)
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Панчева’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
23
На основу члана 39. тачка 6. и 13. Статута града
Панчева («Сл.лист града Панчева» бр. 8/08),
а у вези стварања услова за давање у закуп
пословног простора у улици др Светислава
Касапиновића бр. 2, Скупштина града Панчева
на седници одржаној 20 фебруара 2009. године
је донела

20. фебруар 2009. године
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ОДЛУКУ
о давању у закуп пословног простора у улици
Др Светислава Касапиновића бр. 2
I
Скупштина града Панчева је сагласна да се
Националном савету македонске националне
мањине да у закуп, непосредном погодбом,
пословни простор који се налази у Панчеву
у улици Др Светислава Касапиновића бр. 2
површине 71 м2 и 91,35 м2, ради обављања своје
делатности.
II
Након доношења ове одлуке, Национални
савет македонске националне мањине ће са ЈП
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева»
Панчево сачинити уговор о закупу пословногпростора на одређено време до 10 година.

Скупштине града Панчева пре истека времена на
које је изабран, због поднете оставке:
ШУША ВОЈИСЛАВУ
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба
надлежном Окружном суду у Панчеву у року од
48 часова од дана доношења одлуке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.

III
Висина месечне закупнине за наведени
пословни простор износи 511,00 динара пом2,’
IV
Ова Одлука објавиће се у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу чл. 46 и 49. Закона о локалним
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана
39. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчево» бр. 8/08), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 20. фебруара 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику
скупштине града Панчева
I
Утврђује се престанак мандата одборнику
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
25
На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана
39. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчева» бр 8/08), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 20. фебруара 2009 године,
донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
скупштине града Панчева
I
ЛУКИЋ МИЛЕТУ, рођеном 1956. године,
по занимању приватни предузетник из Качарева,
улица Радничка број 107, са Изборне листе Нова
Србија – Панчево, потврђује се мандат одборника
Скупштине града Панчева.
II
Мандат одборника из члана I ове одлуке
траје до истека мандата одборницима Скупштине
града Панчева.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба
надлежном Окружном суду у Панчеву у року од
48 часова од дана доношења одлуке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
26

20. фебруар

2009. године
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На основу члана 13. Закона о комуналним
делатностима («Службени гласник Републике
Србије» бр. 16/97 и 42/98), чланова 39. и 99. став
1. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» бр. 8/08), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 20. фебруара 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о условима
и начину производње и испоруке топлоте и
топле воде
Члан 1.

На основу члана 80. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС», бр. 9/02. 87/02.
61/05-др.закон. 66/05. 101/05-др. закон, 62/06-др.
закон, 63/06-испр.др.закона. 85/06 и 86/06), члана
32. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС». 129/07 ) и члана 99. Статута града
Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 8/08),
Скупштина града Панчева. дана 20.фебруара
2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о неангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета
града панчева за 2008. годину
I
У складу са чланом 80. Закона о буџетском
систему, Скупштина града Панчева неће
ангажовати ревизора за завршни рачун бунета
града Панчева за 2008. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном листу грала
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

У Одлуци о условима и начину производње и
испоруке топлоте и топле воде -пречишћен текст,
(«Сл.лист општине Панчево» бр. 4/06 и16/07исправка), у члану 38, став 6. мења се и гласи:
«Испоручена топлота мери се у kWh и плаћа
се као - дин/ kWh, на месечном нивоу.
Иза става 6. овог члана, додају се нови
ставови 7. 8. и 9. који гласе:
Код корисника код којих постоје услови за
мерење испоручене топлоте, цена за испоручену
количину топлоте састоји се из варијабилног и
фиксног дела цене.
Однос варијабилног и фиксног дела
цене, утврђује се Годишњим програмом рада
предузећа.
Корисници су дужни да испоручену топлоту
и топлу воду плаћају месечно током целе године,
ако уговором није другачије регулисано.».
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објавиљивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

20. фебруар
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На основу чланова 7. и 36. Закона о превозу
у друмском саобраћају (‘’Сл. гласник РС’’ бр.
46/95, 66/01, 61/05 и 91/05) и чланова 39. и
99.став1. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчева» број 8/08), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 20. фебруара 2009.године,
донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
ауто такси превозу
Члан 1.
У Одлуци о ауто такси превозу-пречишћен
текст(«Службени лист општине Панчево» бр.
4/08), у члану 1. реч ‘’општина’’ замењује се
речју ‘’град’’, као и у осталим члановима Одлуке
у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 5. у ставу 3. Одлуке, речи ‘’председник општине Панчево (у даљем тексту:
председник)’’ замењују се речима ‘’Градско ве-ће
града Панчева у ( у даљем тексту: Градско веће)’’
, као и у осталим члановима Одлуке, у одговарајућем падежу.
У истом члану у ставу 4. Одлуке, речи
‘’Општинска управа – Секретаријат за
комуналне, стамбене, грађевинске послове и
урбанизам’’ замењују се речима ‘’Градска управа
– Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено - комуналне послове и саобраћај’’, као
и у осталим члановима Одлуке у одговарајућем
падежу.
		
Члан 3.
У члану 6. у ставу 2. Одлуке речи ‘’Секретаријат за привреду и приватно предузетништво’’
замењују се речима ‘’Секретаријат за привреду и
економски развој’’.
Члан 4.
Иза члана 49. Одлуке додаје се члан 49а, који
гласи:
‘’Члан 49а’’
‘’Предузетници, правна и физичка лица
која су регистрована за обављање такси превоза,
а нису до 31. децембра 2008.год. прибавили
моторно возило произведено минимално у складу
са условима пропоисним нормом ‘’ ЕУРО –3’’
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у погледу издувне емисије, могу наставити са
обављањем такси превоза постојећим моторним
возилом до 31. децембра 2009.год.’’
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Панчева’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
29
На основу члана 5. Закона о јавним путевима
(‘’Сл. гласник РС’’ бр. 101/05 и 123/07) и чланова
39. и 99.став1. Статута града Панчева («Сл. лист
града Панчева» број 8/08), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 20. фебруара 2009.
године донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
улицама, општинским и некатегорисаним
путевима
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о улицама, општинским и
некатегорисаним путевима (‘’Сл. лист општине
Панчево’’ бр.7/08) , реч ‘’општине’’ замењује се
речју ‘’града’’, као и у осталим члановима Одлуке
у одговарајућем и падежу.
		
Члан 2.
У члану 7. став 2. Одлуке, мења се и гласи.
‘’Некатегорисане путеве утврђује Скупштина
града Панчева, на предлог Градског већа града
Панчева, а по поднетој иницијативи Градске
управе – Секретаријата надлежног за послове
саобраћаја’’.
Члан 3.
У члану 11. у ставу 4. Одлуке, речи
‘’Општинском већу општине Панчево’’ замењују
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се речима ‘’Градском већу града Панчева’’.
Члан 4.
Члан 13. Одлуке мења се и гласи:
‘’За извођење радова на подземним и
надземним инсталацијама, који захтевају
раскопавање јавног пута и осталих површина
које су у јавној употреби а чији ј корисник
град Панчево, инвеститор је дужан да уплати
управљачу јавног пута у депозит, средства за
трошак довођења јавног пута и осталих површина
у првобитно стање.
Висина средстава из претходног става
одређује се према пројектно техничкој
документацији коју прилаже инвеститор и која
обавезно садржи посебан део који се односи на
довођење јавног пута у првобитно стање.
Радове на довођењу јавног пута у првобитно
стање дужан је да изведе инвеститор преко
предузећа овлашћеног за извођење предметних
радова у што краћем року, одмах по завршетку
радова на полагању инсталација, уз обавезно
присуство надзорног органа управљача пута.
Инвеститор је у обавези да управљача пута
писмено обавести о времену извођења предметних
радова седам дана пре почетка извођења радова.
Након враћања јавне површине у првобитно
стање од стране инвеститора а према издатим
условима и налозима надзорног органа управљача
пута, управљач пута ће инвеститору вратити
уплаћени депозит.
Уколико се радови на довођењу јавног пута
у првобитно стање, од стране инвеститора, не
изведу у складу са издатим условима од стране
управљача пута и према налозима надзорног
органа управљача пута у целости или делимично,
радове на довођењу јавног пута у првобитно
стање извешће управљач јавног пута из
средстава депонованих од стране инвеститора, и
по њиховом окончању сачињава коначни обрачун
утрошених средстава.
Уколико радове из претходног става на
враћању јавног пута изводи управљач јавног пута
о трошку инвеститора, након завршених радова
ће инвеститору испоставити рачун.
У случају да је износ стварно утрошених
средстава мањи од уплаћеног депозита, управљач
јавног пута је дужан да разлику врати инвеститору,
без валоризације претходно уплаћеног изнсоа, а
уколико је износ стварно утрошених средстава
већи од депоновааних, инвеститор је у обавези
да управљачу јавног пута уплати разлику’’.
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Члан 5.
У члану 14. у ставу 1. Одлуке, речи
‘’Општинске управе’’ замењују се речима
‘’Градске управе’’.
У истом члану, став 3. Одлуке, мења се и
гласи:
‘’План техничког регулисања саобраћаја на
територији града Панчева, доноси градоначелник
града Паннчево, на предлог Градске управе –
Секретариајта надлежног за послове саобраћаја,
по претходно прибављеном мишљењу Савета за
безбедност саобраћаја’’.
Члан 6.
Члан 16. Одлуке, мења се и гласи:
‘’За употребу јавних путева на територији
града Панчева, плаћају се накнаде.
Влада Републике Србије утврђује висину
накнаде и то:
1.
годишња накнада за моторна возила,
тракторе и прикључна возила,
2. накнада за употребу државног пута за
возила регистрована у иностранству.
Скупштина града Панчева утврђује висину
накнаде и то:
1. годишња накнада за возила на моторни
погон која нису обухваћена тачком 1. из става 2.
овог члана.
Управни одбор ЈП ‘’Дирекција’’ Панчево, по
претходно прибављеној сагласности Скупштине
града Панчева утврђује висину накнаде и то:
1. накнада за ванредни превоз;
2. накнада за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на јавном месту,
односно на другом земљишту, које користи
управљач јавног пута, у складу са прописима;
3. накнада за прекомерно коришћење јавног
пута, његовог дела или путног објект;
4. накнада за закуп дела земљишног појаса
јавног пута;
5. накнада за закуп другог земљишта које
користи управљач јавног пута;
6. накнада за прикључење прилазног пута
на јавни пут;
7. накнада
за
постављање
водова
канализације, електричних, телефонских и
телеграфских вода и сл. на јавни пут;
8. накнада за изградњу комерцијалних
објеката којима је омогућен приступ са јавног
пута;
9. годишња
накнада
за
коришћење
комерцијалних објеката којима је омогућен
приступ са јавног пута’’.
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Члан 7.
У члану 17. став 1. Одлуке мења се и гласи:
‘’Средства од наплаћене накнаде, из члана
16. став 2. тачка 1.и став 3. тачка 1. Одлуке,
приход су Града, а средства од наплаћене накнаде
из члана 16.став2. тачка 2. и став 4. тачка 1.-9
Одлуке, за употребу јавних путева, приход су
Јавног предузећа ‘’Дирекција’’ Панчево’’.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у ‘’Службеном листу града
Панчева’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 98. Пословника Скупштине
града Панчева («Сл.лист града Панчево» бр.
11/08) Скупштина града Панчева је на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, дала
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
члана 19. Одлуке о улицама, локалним и
некатегорисаним путевима

скверова, тргова, стаза и пролаза у насељу,
врши на подручју насељеног места Панчево
ЈКП «Хигијена» Панчево, а на подручју других
насељених места јавно комунално предузеће које
је основано за обављање комуналних делатности
у насељеном месту.
Чишћење и одношење снега и леда са јавних
површина из претходног става, врши се према
редоследу који је утврђен за чишћење јавних
површина у случају више силе.
Чишћење и одношење снега и леда са
осталих јавних површина, врше правна и физичка
лица којима су те јавне површине и објекти на
њима поверени на управљање, коришћење или
одржавање».
II
Из одредбе члана 19. Одлуке, јасно
произилази да је обавеза правног и физичког
лица које је власник или корисник објекта да
чисти снег и лед «око» објекта, као и са стазе
око објекта у целом профилу и улаза у двориште
објекта, почев од линије раздвајања саобраћајне
површине, те из тога произилази да нема обавезу
да чисти саобраћајну површину.
III
Ово аутентично тумачење објављује се у
«Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.

I
Одредбом члана 19. Одлуке о улицама,
локалним и некатегорисаним путевима («Сл.
лист општине Панчево» бр. 8/94, 7/99 и 15/2000)
је прописано следеће:
«Чишћење снега и леда са тротоара, испред и
око стамбених, пословних и стамбено-пословних
зграда, простора око киоска, угоститељских
објеката, продавница, биоскопа и сл. обезбеђују
и одговорна су правна и физичка лица која су
власници или корисници тих зграда и других
објеката, односно стамбеног и пословног
простора у њима.
Чишћење и одношење снега и леда са
пешачких прелаза, уређених стајалишта,
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На основу члана 3. став 3. Закона о враћању
утрина и пашњака селима на коришћење («Сл.
гласник РС» бр. 16/92), мишљења Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије број 46-00-66/2008-06 од
8.01.2009. године и члана 99. став 1. Статута
града Панчева («Сл.лист града Панчева» бр.
8/08) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној20. фебруара 2009. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о враћању утрина и пашњака насељеном
месту -селу Старчево на коришћење
Враћају се на коришћење насељеном месту селу Старчево пашњаци и утрине и то парцеле:
број кат.
парцеле

површина

6791
6794
4305
3443/2

2 ха 34 ара 87 м2
1 ха 80 ари 24 м2
5 ха 54 а 05 м2
24 ха 55 ари 80 м2

класа к.о.
III
III
III
III

Старчево
Старчево
Старчево
Старчево

уписане у листу непокретности бр. 3406
к.о Старчево као државна својина с правом
коришћења
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије.
Обавезује се Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде да преда утрине
и пашњаке наведене у претходном ставу овог
решења, новом кориснику - селу Старчево
на коришћење у року од 15 дана од дана
правоснажности овог решења.
Констатује се да је Месна заједница Старчево
под бројем 484/08 донела план и програм
коришћења пашњака и да је исти обавезан за
спровођење.
Забрањује се промена намене и други облици
располагања на земљишту наведеном у ставу 1.
овог решења, изузев изградње рибњака.
Налаже се Републичком геодетском заводу
- Служби за катастар непокретности Панчево
да упише право коришћења утрина и пашњака
у корист села Старчева, након правоснажности
овог решења.
Решење објавити у «Службеном листу града
Панчева».
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се покренути
Управни спор у року од 30 дана од дана пријема
решење. Спор се покреће пред надлежним
судом.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 66. став 1. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
бр.129/2007) и чланова 39. став 1. тачка 21. и 99.
став 1. Статута Града Панчева(«Службени лист
града Панчева», бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 20 фебруара
2009.године донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Стручне комисије за израду
годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за израду
годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у Граду
Панчево (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисију чине председник, заменик
председника и 5 чланова и то:
председник Комисије:
1. Зоран Јовановић, члан Градског већа
заменик председника Комисије:
2. Срђан Јелисавчић, дипл.економиста
чланови Комисије:
3. Јован Живановић, дипл.инж.пољопривреде
4. Милета Станковић, дипл.инж.пољопривреде.
5. Наод Мугурел, дипл.инж.геодезије
6. Маја Свирчевић Прекић, дипл.инж.пољопривреде
7. Валентина Карић, дипл.инж.геодезије
Задатак Комисије је да изради Предлог
годишњег програма, заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, који
ће утврдити врсту и обим радова које треба
извршити у 2009.години, динамику извођења
радова и улагања средстава, а посебно утврдити
податке који се односе на пољопривредно
земљиште у државној својини у складу са чланом
14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту
(«Службени гласник РС», бр. 62/2006) и прибави
мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о
пољопривредном земљишту.
IV
Председнику, заменику председника и сваком
члану Комисије припада месечна надокнада
у висини од 30% нето зараде председника
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Скупштине града Панчева. Месечна надокнада
ће се исплатити сразмерно учешћу председника,
заменика председника и сваког члана Комисије
у раду, о чему ће председник Комисије сачинити
извештај.
V
Комисија је дужна да Предлог годишњег
програма из тачке III. овог решења изради и
достави Скупштини на усвајање у року од 45
дана од дана именовања.
VI
За обављање појединих стручних послова
за потребе Комисије, могу се ангажовати друга
правна или физичка, домаћа или страна лица.
VII
Административно - техничке послове за
потребе Комисије обављаће Секретаријат за
привреду и економски развој.
VIII
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

33
На основу чланова 39. и 99. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева»
бр.8/08), Скупштина града Панчево, на седници
одржаној дана 20. фебруара 2009.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за планове
I
Разрешава се:
1. Станко Шкаљак, дипл.инж.саобраћаја,
дужности члана Комисије за планове.

Број 4 -- Страна 9
II

Именује се:
1. Милан Бокшан, дипл.правник, за члана
Комисије за планове.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
34
На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07)
и чланова 43. и 45. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору председника
Комисије за мандатна питања
скупштине града Панчева
I
БРАНИСЛАВ БЈЕЛИЦА, разрешава се
дужности председника Комисије за мандатна
питања Скупштине града Панчева.
II
МИЛАН СТЕЈИЋ, бира се за председника
Комисије за мандатна питања Скупштине града
Панчева.
III
Лицу из тачке II овог решења, мандат траје до
истека мандата, утврђеног Решењем Скупштине
града Пачева о избору председника, заменика
председника и чланова Комисије за мандатна
питања Скупштине града Панчева, број I-0106-37/2008 од 10. јула 2008. године, Решењем
Скупштине града Пачева о разрешењу и избору
председника и члана Комисије за мандатна
питања Скупштине града Панчева, број I-01-0659/2008 од 3. октобра 2008.године и Решењем

Страна 10 -- Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Скупштине града Пачева о измени решења о
избору председника, заменика председника и
чланова Комисије за мандатна питања Скупштине
града Панчева, број I-01-06-98/2008 од 18.
децембра 2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
35
На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07)
и чланова 43. и 45. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору члана Комисије за
кадровска, административна питања и радне
односе Скупштине града Панчева
I
БРАНИСЛАВ БЈЕЛИЦА, разрешава се
дужности члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине
града Панчева.
II
ИГОР КУРЕЉУШИЋ, бира се за члана
Комисије за кадровска, административна питања
и радне односе Скупштине града Панчева.
III
Лицy из тачке II овог решења, мандат траје до
истека мандата утврђеног Решењем Скупштине
града Панчева о избору председника, заменика
председника и чланова Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе
Скупштине града Панчева број I-01-06-37/2008
од 10. јула 2008. године и Решењем Скупштине
града Панчева о разрешењу и избору члана
Комисије за кадровска, административна питања
и радне односе Скупштине града Панчева број
I-01-06-82/2008 од 24. новембра 2008. године.

20. фебруар

2009. године

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
36
На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» бр. 129/07) и чл. 43. и 45. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору члана Комисије за
прописе Скупштине града Панчева
I
ЛИДИЈА БИКАР, разрешава се дужности
члан Комисије за прописе Скупштине града
Панчева.
II
ЈЕЛЕНА ЗОРИЋ, бира се за члана Комисије
за прописе Скупштине града Панчева.
III
Лицу из тачке II овог решења мандат траје до
истека мандата, утврђеног Решењем Скупштине
града Панчева о избору председника, заменика
председника и чланова Комисије за прописе
Скупштине града Панчева број I-01-06-98/2008
од 18. децембра 2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

20. фебруар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

37
На основу члана 18. Закона о јавним службама,
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94) члана
2а. Одлуке о преузимању оснивачких права над
Омладинским културним центром «ОКЦ-е»
Панчево са потпуном одговорношћу («Службени
лист општине Панчево» 6/93 и 15/2003) и члана
39. Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева” број 8/2008), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 20. фебруара 2009. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Дома Омладине
Панчево
I
РАДИША СТАНИШИЋ, разрешава се
дужности директора Дома омладине Панчево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у »Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

38

На основу члана 18. Закона о јавним службама,
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94) члана
2в. Одлуке о преузимању оснивачких права над
Омладинским културним центром «ОКЦ-е»
Панчево са потпуном одговорношћу («Службени
лист општине Панчево» 6/93 и 15/2003) и члана
39. Статута града Панчева (“Службени лист
града Панчева” број 8/2008), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 20. фебруара 2009.
године, донела је

Број 4 -- Страна 11

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома Омладине
Панчево
I
МАЈА ГЕОРГИЕВСКА, дипломирани
инжењер производног менаџмента из Глогоња,
именује се за директора Дома омладине Панчево,
на време од четири године.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност
директора наредног 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
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
39
На основу чл. 18. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 8.
Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Панчево (“Службени лист општине
Панчево” бр. 4/97, 3/98 и 15/2000) члана 47.
Статута Туристичке организације општине
Панчево («Службени лист општине Панчево»
број 10/2001 и 4/2002) и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број
8/2008) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора
Туристичке организације општине панчево
I
ПАВЛЕ ЂУКИЋ, разрешава се дужности
директора Туристичке организације општине
Панчево.

Страна 12 -- Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
40
На основу чл. 18. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 8.
Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Панчево (“Службени лист општине
Панчево” бр. 4/97, 3/98 и 15/2000) члана 47.
Статута Туристичке организације општине
Панчево («Службени лист општине Панчево»
број 10/2001 и 4/2001) и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број
8/2008) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Туристичке организације града Панчева

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност
директора наредног 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
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

2009. године

41
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 34. Статута Дома културе ‘’25. мај’’ Долово
и члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева” бр. 8/08), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 20. фебруара 2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата директора
Дома културе “25. мај” Долово
I
БРАНИСЛАВУ ПАВЛОВУ, утврђује се
престанак мандата, директора Дома културе ‘’25.
мај’’ Долово.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.

I
ЗОРАНА ВЛАДУ, дипломирани инжењер
пољопривреде из Панчева, именује се за
директора Туристичке организације града
Панчева, на време од четири године.

20. фебруар

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
42
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 34. Статута Дома културе ‘’25. мај’’ Долово
и члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева” бр. 8/08), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 20. фебруара 2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе
“25. мај” Долово
I
БРАНИСЛАВ ПАВЛОВ, из Долова, ссс,
именује се за директора Дома културе ‘’25. мај’’
Долово, на време од четири године.

20. фебруар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
43
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана
34. Статута Дома културе ‘’Младост’’ Глогоњ
и члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева” бр. 8/08), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 20. фебруара 2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата директора
Дома културе «Младост» Глогоњ
I
МАЈИ ГЕОРГИЕВСКИ,
утврђује се
престанак мандата, директора Дома културе
«Младост» Глогоњ.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
44
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана
34. Статута Дома културе “Младост” Глогоњ
и члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева” бр. 8/08), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 20. фебруара 2009.
године, донела је

Број 4 -- Страна 13

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе
«Младост» Глогоњ
I
СЛАВКО ЈОВАНОВСКИ, из Глогоња, вшс,
именује се за директора Дома културе »Младост»
Глогоњ, на време од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
45
На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91
и 71/94), члана 34. Статута Дома културе “Вук
Караџић” Омољица и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата директора
Дома културе
“Вук Караџић” Омољица
I
ЂУРИЦИ ЈОВАНОВ, утврђује се престанак
мандата, директора Дома културе «Вук Караџић»
Омољица.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Страна 14 -- Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

46
На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91
и 71/94), члана 34. Статута Дома културе “Вук
Караџић” Омољица и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
47
На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91 и
71/94), члана 34. Статута Дома културе “Братство
-јединство” Качарево и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата директора
Дома културе
“Братство-јединство” Качарево
I
ЗОРАНУ ПОПОВИЋУ,
утврђује се
престанак мандата, директора Дома културе
«Братство - јединство» Качарево.

2009. године

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе
«Вук Караџић» Омољица
I
ЂУРИЦА ЈОВАНОВ, из Омољице, ссс,
именује се за директора Дома културе »Вук
Караџић» Омољица, на време од четири године.

20. фебруар

48
На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91 и
71/94), члана 34. Статута Дома културе “Братство
– Јединство” Качарево и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе
“Братство - јединство” Качарево
I
МАРИЈАН МУШКИЊА, из Качарева, всс,
именује се за директора Дома културе ‘’Братство јединство’’ Качарево, на време од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
49
На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91
и 71/94), члана 34. Статута Дома културе ‘’29.
новембар’’ Старчево и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је

20. фебруар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата директора
Дома културе
«29. новембар» Старчево
I
ВИДОМИРУ ЈЕЛЕСИЈЕВИЋУ, утврђује
се престанак мандата, директора Дома културе
«29. новембар» Старчево.

51
На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91 и
71/94), члана 34. Статута Дома културе “Жарко
Зрењанин” Иваново и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
50
На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91
и 71/94), члана 34. Статута Дома културе ‘’29.
новембар” Старчево и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе
«29. новембар»Старчево
I
ВИДОМИР ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ, из Панчева,
вшс, именује се за директора Дома културе »29.
новембар» Старчево, на време од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Број 4 -- Страна 15

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата
директора Дома културе
«Жарко Зрењанин» Иваново
I
МАРКУ ГУРАНУ, утврђује се престанак
мандата, директора Дома културе «Жарко
Зрењанин». Иваново.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
52
На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91 и
71/94), члана 34. Статута Дома културе “Жарко
Зрењанин” Иваново и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе
«Жарко Зрењанин» Иваново
I
МАРКО ГУРАН, из Иванова, ссс, именује се за директора Дома културе »Жарко
Зрењанин» Иваново, на време од четири године.

Страна 16 -- Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
53
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана
34. Статута Дома културе “3.октобар” Банатско
Ново Село и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата директора
Дома културе
«3. октобар» Банатско Ново Село
I
СОРИНУ БОЉАНЦУ,
утврђује се
престанак мандата, директора Дома културе «3.
октобар» Банатско Ново Село.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
54
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана
34. Статута Дома културе “3.октобар” Банатско
Ново Село и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је

2009. године

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе
«3. октобар» Банатско Ново Село

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.

20. фебруар

I
СОРИН БОЉАНАЦ, из Банатског Новог
Села, ссс, именује се за директора Дома културе
»3. октобар» Банатско Ново Село, на време од
четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
55
На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91
и 71/94), члана 34. Статута Дома културе “4.
октобар” Банатски Брестовац и члана 39. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева”
бр. 8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата директора
Дома културе
“4. октобар” Банатски Брестовац
I
ЈОВАНКИ СТАНКОВ,
утврђује се
престанак мандата, директора Дома културе «4.
октобар» Банатски Брестовац.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

20. фебруар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

56
На основу члана 18. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91
и 71/94), члана 34. Статута Дома културе “4.
октобар” Банатски Брестовац и члана 39. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева”
бр. 8/08), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе
“4. октобар” Банатски Брестовац
I
ЈОВАНКА ГРУИЧИЋ, из Банатског
Брестовца, ссс, именује се за директора Дома
културе »4. октобар» Банатски Брестовац, на
време од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
57
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана
42. Статута Дома културе “Младост” Глогоњ
и члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева» бр. 8/2008), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 20. фебруара
2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члановаУправног
одбора Дома културе “Младост” Глогоњ
I
Разрешавају се дужности чланови Управног
одбора Дома културе “Младост” Глогоњ:
НЕБОЈША ПАВЛОВИЋ и
СЛАЂАНА ПЕТРОВИЋ,

Број 4 -- Страна 17

II
У Управни одбор Дома културе «Младост»
Глогоњ именују се за чланове:
ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ и
СРЂАН ЦВЕТАНОВИЋ
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Дома културе «Младост»
Глогоњ број I-01-06-82/2008 од 24. новембра
2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
58
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана
46. Статута Дома културе “Младост” Глогоњ и
члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева бр. 8/08), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 20. фебруара 2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
и члана Надзорног одбора Дома културе
“Младост” Глогоњ
I
Разрешавају се дужности председник и члан
Надзорног одбора Дома културе “Младост”
Глогоњ:
ЂУРЂИЦА АПОСТОЛОВИЋ – ТРОЈАНОВИЋ,
председник
СОЊА КОСТИЋ, члан
II
У Надзорни одбор Дома културе “Младост”
Глогоњ именују се:

Страна 18 -- Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

за председника
ДЕЈАН ЖИВАНОВИЋ
за члана
ДЕЈАН СПАСИЋ
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
председника и чланова Надзорног одбора Дома
културе «Младост» Глогоњ број I-01-06-82/2008
од 24. новембра 2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.

20. фебруар

2009. године

стамбена агенција» Панчево.
III
Лицe из тачке II овог решења именујe се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
председника и чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа «Општинска стамбена агенција»
Панчево број I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008.
године.
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
60
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На основу члана 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (»Службени гласник РС» бр. 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05 - исправка), члана 40.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа «Градска
стамбена агенција» Панчево («Службени лист
општине Панчево» бр. 2/2006 и «Службени лист
града Панчева бр. 12/08) и члана 39. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
бр. 8/08) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Надзорног одбора Јавног предузећа «Градска
стамбена агенција» Панчево
I
МИЉАН ШЋЕПАНОВИЋ,
разрешава
се дужности члана Надзорног одбора Јавног
предузећа
«Градска
стамбена
агенција»
Панчево.
II
ВЕЛИБОРКА МИНИЋ, именује се за члана
Надзорног одбора Јавног предузећа «Градска

На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (“Службени гласник РС” број 25/2000
25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 2. Одлуке
о задржавању права и обавеза оснивача над
Јавним предузећем “Дирекција за изградњу
и уређење Панчева” Панчево које је настало
спајањем ЈП “Урбанизам” Панчево, Друштвеног
фонда грађевинског земљишта и путева општине
Панчево и ЈП “Стан” Панчево (“Сл. лист општина
Панчево, Ковин и Опово” бр. 6/93, 9/93 и “Сл.
лист општине Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001)
и члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева” број 8/2008), Скупштина
града Панчевa, на седници одржаној 20. фебруара
2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Јавног предузећа “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” Панчево
I
МИРОСЛАВА ЈОВАНОВИЋ, разрешава
се дужности члана Управног одбора Јавног
предузећа «Дирекција за изградњу и уређење
Панчева» Панчево.

20. фебруар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

II
СЛАЂАНА РАДОЈКОВИЋ, именује се
за члана Управног одбора Јавног предузећа
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева»
Панчево.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
града Панчева о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева»
Панчево број I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008.
године.
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

61
На основу члана 17. Одлуке о организовању
ДП “Младост” Панчево у Јавно комунално
предузеће за уређење и одржавање спортских
терена и објеката “Младост” Панчево (“Службени
лист општине Панчево” бр. 3/2000, 12/2000
и 3/2001) и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева” број 8/2008),
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању заменика
председника Управног одбора Јавног
комуналног предузећа за уређење и
одржавање спортских терена и објеката
“Младост” Панчево
I
ДЕЈАН ЖИВАНОВИЋ, разрешава се
дужности заменика председника Управног
одбора Јавног комуналног предузећа за уређење
и одржавање спортских терена и објеката
«Младост» Панчево.

Број 4 -- Страна 19

II
МИЛЕНКО ЧУЧКОВИЋ, именује се за
заменика председника Управног одбора Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката «Младост»
Панчево.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
града Панчева о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката «Младост» Панчево
број I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
62
На основу члана 49. Закона о здраственој
заштити (“Службени гласник РС” бр. 17/92,
26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 и
18/2002) члана 2. Одлуке о преузимању права
и обавеза оснивача над Апотеком “Панчево”
Панчево (“Службени лист општине Панчево”
бр. 12/2003) члана 17. став 2. и члана 29. Статута
Апотеке “Панчево” Панчево (“Службени лист
општине Панчево” бр. 16/2003 и 19/2005) и члана
39. Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева број 8/08), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 20. фебруара 2009. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и члана
Надзорног одбора Апотеке “Панчево”
Панчево
I
Разрешавају се дужности председник и члан
Надзорног одбора Апотеке “Панчево” Панчево

Страна 20 -- Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

МИЛЕНКО ЧУЧКОВИЋ,
председник и
ВЕЛИБОРКА МИНИЋ, члан

досадашњи

II
У Надзорни одбор Апотеке “Панчево”
Панчево именују се
за председника
ДЕЈАН ЖИВАНОВИЋ
за члана
МИЛОРАД ЈАНКОВИЋ
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
председника и чланова Надзорног одбора
Апотеке “Панчево” Панчев број I-01-06-59/2008
од 3. октобра 2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.

63

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Слуужбени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе
«Вук Стефановић Караџић» Старчево
I
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Основне школе «Вук Стефановић
Караџић» Старчево:
представник локалне самоуправе
ДРАГАН СЕКУЛОВИЋ
За члана Школског одбора Основне школе
«Вук Стефановић Караџић» Старчево именује се
као:

20. фебруар

2009. године

представник локалне самоуправе
ЖИВА ЂУРИШИЋ
II
Лице из тачке I овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
чланова Школског одбора Основне школе «Вук
Стефановић» Караџић» Старчево број I-01-0635/2006 од 13. јуна 2006. године, Решењем о
разрешењу члана Школског одбора Основне
школе «Вук Стефановић Караџић» Старчево
број I-01-06-60/2006 од 31. октобра 2006. године,
Решењем о именовању члана Школског одбора
Основне школе «Вук Стефановић Караџић»
Старчево број I-01-06-60/2006 од 31. октобра 2006.
године и Решењем о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне школе «Вук
Стефановић Караџић» Старчево број I-01-0682/2008 од 24. новембра 2008. године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

64
На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе
«Доситеј Обрадовић» Омољица
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе «Доситеј Обрадовић»
Омољица:

20. фебруар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

представници Локалне самоуправе
ДУШАН ЛУКИЋ,
СВЕТЛАН БОЖИЋ и
ДРАГАН ВАСИЋ,
За чланове Школског одбора Основне школе
«Доситеј Обрадовић» Омољица именују се као:
представници Локалне самоуправе
ИВАН ВЕЛИЧКОВИЋ,
ВИНКО ОЖЕГОВИЋ и
ИВАН ГРУЈИЧИЋ,
II
Лица из тачке I овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
«Доситеј Обрадовић» Омољица број I-01-0635/2006 од 13. јуна 2006. године.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.

Број 4 -- Страна 21

представници Локалне самоуправе
ЂУРА НОВАКОВ и
РАДОВАН ШУПИЦА,
За чланове Школског одбора Основне школе
«Олга Петров» Банатски Брестовац, именују се
као:
представници Локалне самоуправе
ЈОРДАН КОКОШКОВ и
БРАНКА УСКОКОВИЋ
		
II
Лица из тачке I овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
чланова Школског одбора Основне школе «Олга
Петров» Банатски Брестовац број I-01-06-43/2007
од 5. јула 2007. године.
III
Ово Решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
66
65
На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина градаПанчева на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Олга Петров»
Банатски Брестовац
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе «Олга Петров» Банатски
Брестовац:

На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе «Жарко Зрењанин»
Банатско Ново Село
I
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Основне школе «Жарко Зрењанин»
Банатско Ново Село:
Представник локалне самоуправе
МИШО ПРОЛЕ

Страна 22 -- Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

За члана Школског одбора Основне школе
«Жарко Зрењанин» Банатско Ново Село именује
се као:
Представник локалне самоуправе
МИРОСЛАВ ВРАНИЋ
			
II
Лице из тачке I овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
чланова Школског одбора Основне школе «Жарко
Зрењанин» Банатско Ново Село број: I-01-0635/2006 од 13. јуна 2006. године.
III
Ово Решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
67
На основу члана 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 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/08), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 20. фебруара 2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе
«Гоце Делчев» Јабука
I
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Основне школе «Гоце Делчев» Јабука:
представник Локалне самоуправе
ДУШАН ШАРАЦ,
За члана Школског одбора Основне школе
«Гоце Делчев» Јабука именује се као:
представник локалне самоуправе
СТОЈАН ВИДЕВСКИ
		
II
Лице из тачке I овог решења именује се на

20. фебруар

2009. године

остатак времена утврђен Решењем о именовању
чланова Школског одбора Основне школе «Гоце
Делчев» Јабука број I-01-06-35/2006 од 13. јуна
2006. године.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина градаПанчева на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Олга Петров»
Банатски Брестовац
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе «Олга Петров» Банатски
Брестовац:
представници Локалне самоуправе
ЂУРА НОВАКОВ и
РАДОВАН ШУПИЦА,
За чланове Школског одбора Основне школе
«Олга Петров» Банатски Брестовац, именују се
као:
представници Локалне самоуправе
ЈОРДАН КОКОШКОВ и
БРАНКА УСКОКОВИЋ
II
Лица из тачке I овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
чланова Школског одбора Основне школе «Олга
Петров» Банатски Брестовац број I-01-06-43/2007
од 5. јула 2007. године.
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III
Ово Решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина градаПанчева на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
«4. октобар» Глогоњ
I
Разрешавају се дужности чланови
Школског одбора Основне школе «4. Октобар»
Глогоњ, и то:
представници Локалне самоуправе
СРЂАН ЦВЕТАНОВСКИ,
НЕНАД ГРУЈИЋ и
ГОРАН ПИСЛЕВИЋ
представник Савета родитеља
ГОРАН СПАСИЋ,
представник Наставничког већа
СМИЉАНА ДИМКОВИЋ,
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе «4. Октобар» Глогоњ, и то:
представници Локалне самоуправе
СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ,
МИЛЕ ФИЛИПОВИЋ и
ПРЕДРАГ ЖИВАНОВИЋ
представник Савета родитеља
БИЉАНА БОЉАНЦУ,
представник Наставничког већа
ДРАГАН ДИМИТРИЈЕВИЋ,
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III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак врeмена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова
Школског одбора Основне школе «4. Октобар»
Глогоњ, број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006.
године и Решењем Скупштине општине Панчево
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе «4. Октобар» Глогоњ, број
I-01-06-60/2006 од 31. октобра 2006. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
70
На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Слуужбени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
20. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
«Жарко Зрењанин» Качарево
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе «Жарко Зрењанин»
Качарево:
представници Локалне самоуправе
ЧЕДОМИР БОЈОВИЋ,
ДРАГАНА ЧУБРИЋ и
ГОРАН АНДОНОВСКИ
представник Савета родитеља
МИЛАДА ЉУБИЧИЋ
II
За чланове Школског одбора Основне
школе «Жарко Зрењанин» Качарево именују се
као:
представници Локалне самоуправе
МИЛОРАД ЂУРИЦА,
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НОВИЦА АНЂЕЛОВСКИ и
РУЖИЦА ВИШИЋ
представник Савета родитеља
ДАНИЛО БАБИЋ
III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
чланова Школског одбора Основне школе «Жарко
Зрењанин» Качарево број I-01-06-35/2006 од 13.
јуна 2006. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-4/2009					
Панчево, 20. фебруар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 9. Одлуке о Градској служби
за буџетску инспекцију и ревизију («Службени
лист града Панчева» број 17/08) и чланова 54.
и 99. став 2. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 8/08), градоначелница
града Панчева, дана 19. фебруара 2009. године,
донела је
ПРАВИЛНИК
о систематизацији радних места у Градској
служби за буџетску инспекцију и ревизију
Члан 1.
Овим правилником утврђују се радна места
у Градској служби за буџетску инспекцију и
ревизију (у даљем тексту: Служба), називи и описи
послова, стручна спрема, услови за обављање
послова, као и број потребних извршилаца за
свако радно место у Служби.
Члан 2.
Служба се организује, врши задатке и послове
из свог делокруга као самостална стручна Служба,
без унутрашњих организационих јединица.

20. фебруар

2009. године

Члан 3.
Радом Службе руководи шеф, кога распоређује начелник Градске управе града Панчева.
За свој рад, за законито и благовремено
извршавање послова из надлежности Службе,
шеф Службе одговара градоначелнику града
Панчева.
Члан 4.
За обављање послова из надлежности Службе,
на радним местима утврђеним овим правилником,
потребно је укупно пет извршилаца.
1. ШЕФ
СЛУЖБЕ
ЗА
БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ И РЕВИЗИЈУ један извршилац
Опис послова: Руководи радом Службе,
утврђује план рада Службе, издаје налоге за
контролу, стара се о уредном, благовременом и
законитом обављању послова, распоређује их
на поједине извршиоце и контролише њихово
извршавање, по потреби обавља послове
буџетског инспектора. Обавља и друге послове
из области буџетске инспекције и ревизије које
му одреди градоначелник града Панчева.
Посебни услови: Економски факултет VII-1
степен, пет година радног искуства, положен
стручни испит за рад у државним органима и
испит за овлашћеног рачуновођу
2. БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР четири извршиоца
Опис послова: Обавља послове инспекције и
контроле корисника средстава буџета града: врши
контролу примене закона у области материјално
финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава корисника буџетских
средстава и других правних лица из члана 68.
став 3. Закона о буџетском систему, односно
спроводи инспекцију и ревизију над директним
и индиректним корисницима средстава буџета
града Панчева и над јавним предузећима
основаним од стране града Панчева и правним
лицима основаним од стране тих јавних
предузећа, односно правним лицима над којима
град има директну или индиректну контролу над
више од 50% капитала или више од 50% гласова
у управном одбору као и над другим правним
лицима у којима локална јавна средства чине
више од 50% укупног прихода, обавља и друге
послове у складу са позитивним прописима
из ове области, израђује извештаје, анализе и
информације, обавља и друге послове које му
одреди шеф Службе.
Посебни услови: Економски факултет,
Факултет организационих наука или Правни
факултет VII—1 степен, пет година радног
искуства и положен стручни испит за рад у
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државним органима.
Члан 5.
Послови контроле из делокруга рада Службе
обављају се према Програму који доноси
градоначелник града Панчева.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, по
захтеву градоначелника града Панчева, врши се
ванредна контрола.
Члан 6.
Послове контроле код органа и организација
буџетски инспектори врше на основу планова
рада и налога за контролу које утврђује, односно
издаје шеф Службе.
Налогом из претходног става овог члана,
нарочито се одређују: буџетски инспектор за
обављање контроле; орган или организација код
које ће се обавити контрола; предмет контроле и
рок у коме ће се контрола обавити.
Члан 7.
У обављању послова из делокруга рада
Службе, запослени имају овлашћења и
одговорности утврђене законом и другим
прописима.
Члан 8.
Права, обавезе и одговорности из радног
односа, запослени у Служби остварују у Градској
управи града Панчева, у складу са актима који
регулишу радне односе и плате, накнаде и друга
примања за запослена лица у Градској управи
града Панчева.
Члан 9.
Даном ступања на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о систематизацији
радних места у Служби за буџетску инспекцију
и ревизију општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» број 6/06).
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: П-06-020-1/2009-90
Панчево, 19. фебруар 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника
града Панчева за давање сагласности на цене
(«Службени лист града Панчева» број 12/08),
градоначелница града Панчева, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Панчева (Закључак број П-05-06-2/2009-9 од 12.
фебруара 2009. године), дана 12. фебруара 2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању цена за вршење комуналних
услуга сакупљања и одвожења смећа
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Хигијена»
Панчево о утврђивању цена за вршење комуналних
услуга сакупљања и одвожења смећа, број 2230/5
од 27. јануара 2009. године.
II
Јавно комунално предузеће «Хигијена»
Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења
у «Службеном листу града Панчева».
III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће
се почев од наредног дана од дана доношења,
а објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-67
Панчево, 12. фебруар 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р
73
На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и
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члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника
града Панчева за давање сагласности на цене
(«Службени лист града Панчева» број 12/08),
градоначелница града Панчева, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Панчева (Закључак број I-05-06-2/2009-9 од 12.
фебруара 2009. године), дана 12. фебруара 2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању цене за вршење комуналне
услуге одлагања и уклањања отпада
и другог смећа
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Хигијена»
Панчево о утврђивању цене за вршење комуналне
услуге одлагања и уклањања отпада и другог
смећа, број 2230/5-А од 27. јануара 2009. године.
II
Јавно комунално предузеће «Хигијена»
Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења
у «Службеном листу града Панчева».
III
Ово решење ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, примењиваће се почев са текућим
месецом у коме ће започети експлоатација Нове
депоније «Панчево - Долово» и објавиће се у
«Службеном листу града Панчева».
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-68
Панчево, 12. фебруар 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р
74
Градско веће града Панчева, на основу
чланова 46. и 55. Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС» 47/03 и 34/06), чланова
46. и 66. Закона о локалној самоуправи («Сл.
гласник РС» бр. 129/07) , члана 59. Статута
града Панчева (»Сл.лист града Панчева бр. 8/08)
и члана 1. Одлуке о овлашћењу Градског већа
града Панчева за доношење одлука о изради

20. фебруар

2009. године

урбанистичких планова и њихових измена и
допуна за град Панчево и насељена места на
територији града Панчева («Сл.лист града
Панчева» број 6/08), уз прибављено Мишљење
Комисије за планове општине Панчево од
29.08.2008.г., на седници одржаној
дана 19.
фебруара 2009.године, донело је
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
насељеног места Јабука
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне
регулације насељеног места Јабука (у даљем
тексту План).
Члан 2.
У обухвату плана налази се насељено место
Јабука са површином грађевинског реона од 672
хектара.
		
Члан 3.
Циљ израде Плана је стварање планског
основа за организовани просторни развој,
заштиту и уређење подручја насеља Јабука
Члан 4.
Носилац израде Плана је Јавно предузеће
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева»
Панчево.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Панчева.
Члан 6.
Рок за израду Плана је 90 дана од дана
доношења ове одлуке.
		
Члан 7.
Пре подношења предлога Плана Скупштини
града Панчева на доношење, исти подлеже
стручној контроли, коју врши Комисија за
планове и излаже се на јавни увид.
Члан 8.
План се излаже на јавни увид у трајању од
15 дана.
План се излаже на јавни увид у просторијама
које буду означене у огласу који ће бити објављен
у недељном листу “Панчевац” и истакнут на
видном месту у згради Градске управе града

20. фебруар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Панчева.

Члан 9.
Предлог Плана са Извештајем Комисије
за планове, који је саставни део образложења
Плана, доставља се Скупштини града Панчева
на доношење.
Члан 10.
Саставни део ове одлуке је Програм
урбанистичког плана насељеног места Јабука и
Одлука о приступању изради стратешке процене
утицаја Плана генералне регулације насељеног
места Јабука на животну средину, донета од
стране Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, дана 4.12.2008.године,
која се заједно са овом одлуком објављује у
«Службеном листу града Панчева».
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном објаљивања у
“Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-12
Панчево, 19. фебруар 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р
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На основу члана 15, 45, 46. и 48. Закона о
локалним изборима («Службени гласник РС»
бр. 129/07) и чл. 11. Пословника Скупштине
града Панчева («Службени лист града Панчева»
бр. 11/2008), Изборна комисија за спровођење
избора за одборнике у Скупштини града Панчева
на седници одржаној дана 10. фебруарa 2009.
године, донела је
ИЗВЕШТАЈ
о додели новог мандата и издавању
уверења одборнику у Скупштини града
Панчева
Изборна комисија за спровођење избора
за одборнике у Скупштини града Панчева је
констатовала да одборнику Шуша Војиславу, са
изборне листе Нова Србија – Панчево, мандат
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одборника престаје утврђивањем престанка
мандата од стране Скупштине града, на основу
поднете оставке, а на основу члана 46. Закона о
локалним изборима («Службени гласник РС» бр.
129/07).
На основу наведеног, Изборна комисија,
сходно члану 48. Закона о локалним изборима,
утврђује да је одборнички мандат добио
подносилац изборне листе на којој је био
одборник коме је престао мандат пре истека
времена на које је изабран и на основу предлога
подносиоца изборне листе – Нова Србија –
Панчево и писмене изјаве кандидата да прихвата
мандат одборника, мандат се додељује:
Нова Србија – Панчево припада један
мандат и он се додељује Лукић Милету, рођеном
1956. године, по занимању приватни предузетник
из Качарева, улица Радничка бр. 107.
Изборна комисија издаје уверење о избору за
одборника горе наведеном одборнику.
Извештај се доставља Скупштини града ради
потврђивања одборничких мандата и «Службеном
листу града Панчева» ради објављивања.
СЕКРЕТАР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Гордана Николић,с.р. Милорад Милићевић, с.р
				
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-013-1/2009
Панчево, 10. фебруар 2009. године
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На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину («Сл.
гласник РС» бр. 135/2004), у складу са Закључком
о одређивању надлежности за доношење Одлуке
о изради стратешке процене, Скупштине општине
Панчево бр. I-01-06-52/2005 од 20.07.2005.г.и
на основу Мишљења Секретаријата за заштиту
животне средине бр.VIII-20-501/сл. од 17.11.2008.,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено- комуналне послове и саобраћај, дана
04. децембра 2008.године, донео је
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ОДЛУКУ
о приступању изради стратешке процене
утицаја Плана генералне регулације
насељеног места Јабука на животну средину

- угрожене екосистеме , биљне и животињске
врсте, пошто о постојању истих не постоје
релевантни подаци

Члан 1.

Извештај о стратешкој процени утицаја
урбанистичког плана на животну средину садржи
нарочито следеће:
а) полазне основе;
б) опште и посебне циљеве стратешке
процене и избор индикатора;
ц) процену могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја;
д) смернице за израду стратешких процена
на нижим хијерархијским нивоима и за процене
утицаја пројеката на животну средину;
е) програм праћења стања животне средине
у току спрођења Плана;
ф) приказ коришћене методологије и тешкоће
у изради Старешке процене;
г) приказ начина одлучивања и начина на који
су питања живонте средине укључена у План,
опис разлога одлучујућих за изабрани садржај
Плана из угла разматраних варијантних решења;
х) описна подела и рангирање привредних
и других локација и просторних целина
обухваћених Планом према степену ризика,
могућем еколошком оптерећењу животне средине
и капацитету животне средине.
У случају непостојања релевантних података,
извршиће се циљна мерења у складу са законом.

Стратешка процена утицаја израђује се за
План генералне регулације за насељено место
Јабука на животну средину (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Циљ израде Плана и стратешке процене
утицаја урбанистичког плана на животну
средину је стварање правног и планског основа
за организовани просторни развој, заштиту и
уређење подручја насељеног места Јабука, као и
проширење граница грађевинског земљишта за
приближно 128 хектара, првенствено намењених
за изградњу привредно-радних и пословних
зона.
Члан 3.
У оквиру стратешке процене утицаја Плана
генералне регулације за насељено место Јабука на
животну средину разматраће се следећа питања
везана за заштиту животне средине и то:
- Могућност утицаја урбанистичког плана
на ваздух, воде, земљиште, микро, биљни и
животињски свет, биодивезитет и станишта,
- Утицај Плана на становништво и здравље
житеља насељеног места Јабука и околних
насеља;
- основни проблеми заштите животне
средине Плана и могућност утицаја Плана на
разнородне области и делове животне средине,
природног и урбаног окружења;
карактеристике утицаја Плана на животну
средину, нарочито у смислу вероватноће,
интензитета, сложености појаве ризика по људско
здравље и средину, деловања на области од
природне, културне и друге важности , деловања
на угрожене области и др.
Из стратешке процене утицаја на животну
средину биће изостављена разматрања која се
односе на:
- прекограничну природу утицаја , пошто
се сматра да је неће бити;
- заштићена природна добра која не
егзистирају на подручју обухвата плана и

Члан 4.

Члан 5.
Одређује се Јавно предузеће «Дирекција за
изградњу и уређење Панчева» Панчево за носиоца
израде Извештаја о стратешкој процени утицаја
урбанистичког плана на животну средину.
Извештај о стратешкој процени израдиће
стручни тим састављен од запослених ЈП
«Дирекција»
Панчева
са
одговарајућим
овлашћењима и лиценцама и по потреби
ангажованих стручних лица или организација
и установа које су квалификоване за анализу
елемената стратешке процене.
Финансирање израде извештаја о стратешкој
процени регулисаће се посебним актом надлежног
органа.
Члан 6.
Ради обезбеђивања учешћа заинтересованих
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органа и организација и јавности у поступку
израде и разматрања Извештаја о стратешкој
процени, Градска управа - Секретаријат за за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај доставиће Извештај о
стратешкој процени Плана заинтересованим
органима и организацијама ради добијања
мишљења.
ЈП «Дирекција» Панчево ће за јавност,
заинтересоване органе, организације и предузећа
организовати јавно представљање Извештаја о
стратешкој процени утицаја путем оглашавања
основних елемената извештаја на телевизији,
радију и у једном штампаном медију у Панчеву.
У склопу излагања урбанистичког плана,
јавност остварује јавни увид и учествује у јавној
расправи о Извештају о стратешкој процени
Плана генералне регулације за насељено место
Јабука на животну средину.
Члан 7
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради
Плана генералне регулације насељеног места
Јабука и објављује се у «Службеном листу града
Панчева».
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА УРБАНИЗАМ
Светлана Дракулић-Стефановић,
дупл. инж. арх., с.р.
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На основу члана 37. Статута Јавног
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево («Сл.
лист општине Панчево, Ковин и Опово», бр.
15/93 и «Сл.лист општине Панчево», бр. 9/96,
9/98, 10/99, 17/99, 04/01, 01/03), Управни одбор
Предузећа на редовној седници одржаној дана
27. јануара 2009. године једногласно је донео
следећу

ОДЛУКУ
о утврђјивању цена за вршење
комуналних услуга сакупљања и
одвожења смећа
Члан 1
Утврдјују се НЕТО цене услуга сакупљања и
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одвожења смећа и то :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

дин/м2
3,60
Стамбени простор
3,60
Пословни простор установа
4,15
Пословни простор предузећапривреда
11,09
Пословни простор трговинских
делатности преко 150 м2
25,68
Пословни простор банака и
осигуравајућих друштава
11,09
Пословни простор поште и
телекомуникација
11,09
Простор пијаца- тржнице
4,84
Простор мини пијаца
Пословни
простор
правних
лица
и
самосталне
делатности
(радње,
угоститељски објекти и сл...)
а. I зона - Трговина, угоститељство, производња и продаја
брзе
хране
(пицерије,
бурегџинице. ћевабџинице и сл)
пекара, сви киосци, забавне и
спортске кладионице
16,66
9,72
б. I зона - Остале делатности
ц. II зона - Трговина, угоститељство,
производња
и
продаја брзе хране (пицерије,
бурегџинице, ћевабџинице и сл)
пекара, сви киосци, забавне и
спортске кладионице
9,72
6,94
д. II зона - Остале делатности
е. III зона - Трговина, угоститељство, производња и продаја брзе хране (пицерије,
бурегџинице, ћевабџинице и сл)
пекара, сви киосци, забавне и
спортске кладионице
6,94
5,54
ф. III зона - Остале делатности

Члан 2
Применом ове одлуке престаје примена и
важност Одлуке Управног одбора ЈКП «Хигијена»
Панчево о утврђивању цена за вршење

комуналних услуга изношења и депоновања
смећа бр 2230/2 од 30.10.2008. године.
Члан 3.
Ова одлука ће се објавити у «Службеном
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листу града Панчева», а примењиваће се почев
са текућим месецом по усвајању.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ХИГИЈЕНА» - ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 2230/5
Панчево, 27.јануар 2009.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Петковић Никола, с.р.
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На основу члана 37. Статута Јавног
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево («Сл.
лист општине Панчево, Ковин и Опово», бр.
15/93 и «Сл.лист општине Панчево», бр. 9/96,
9/98, 10/99, 17/99, 04/01, 01/03), Управни одбор
Предузећа на редовној седници одржаној дана
27.јануара 2009. године једногласно је донео
следећу

20. фебруар

2009. године

Члан 1
Утврдјују се НЕТО цена одлагања и уклањања
отпада и другог смећа у износу од 2,07 дин/м2
Члан 2.
Применом ове одлуке престаје примена и
важност одлуке Управног одбора ЈКП “Хигијена”
Панчево о утврђивању цена за вршење
комуналних услуга одлагања отпада и другог
смећа бр. 2230/2-А од 30.10.2008.
Члан 3
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева», а примењиваће се почев са
текућим месецом у ком ће започети експлоатација
Нове депоније „Панчево-Долово”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ХИГИЈЕНА» - ПАНЧЕВО
УПРАВНИОДБОР
БРОЈ: 2230/5 -А
Панчево, 27. јануар 2009 год.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Петковић Никола, с.р.
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