СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 22 ГОДИНА II

ПАНЧЕВО, 29. септембар 2009. ГОДИНЕ

268.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», 129/07), члана 33.става
1. Закона о јавном дугу («Службени гласник
Републике Србије» број 61/05), а на предлог
Градског већа града Панчева, Скупштина града
Панчева дана, 29. септембра 2009. године,
донела је:
ОДЛУКУ
о задуживању града Панчева ради
финансирања капиталних инвестиција
I
Овом одлуком одобрава се задуживање града
Панчева у укупном износу од 52.000.000,00
динара за финансирање инвестиционих расхода
и то:
- средстава у износу од 24.100.000,00 динара
за завршетак радова I-а фазе на Новој депонији
Долово-Панчево,
- средстава у износу од 10.000.000,00
динара за Пројекат и изградњу објекта за
разврставање комуналног отпада и
- средстава у износу од 17.900.000,00 динара
за Програм за водоснабдевање у општинама
средње величине у Србији – отворени програм
KFW фаза I.
II
Висина задужења из тачке I ове одлуке је
у оквирима који су прописани одредбама члана
36. Закона о јавном дугу («Службени гласник
Републике Србије» број 61/2005).
III
Период отплате кредита је пет година након
истека грејс периода од годину дана.
IV
За извршење ове одлуке задужује се
Градоначелница града Панчева.

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
278,18

V
Ова одлука објавиће се у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
269.
Скупштина града Панчева на седници одржаној
29 септембра 2009. године на основу члана 39.
тачка 15. Статута града Панчева («Сл.лист града
Панчева бр. 8/2008 и 4/2009) и чланова 8. и 8а.
став 3. Закона о средствима у својини Републике
Србије («Сл.гласник РС» б. 53/95, 3/96, 54/96 и
32/97) донела је
ОДЛУКУ
О прибављању путем изградње
непокретности - «Мини пич терена» у
својину РС с правом коришћења града
Панчева
Предлаже се Влади Републике Србије
доношење Одлуке о прибављању, путем
изградње, непокретности у својину Републике
Србије, са правом коришћења града Панчева,
вишенаменског спортског терена са вештачком
травом и пратећом опремом - «Мини пич терен»
(за мали фудбал, одбојку, кошарку, рукомет),
следећих димензија 20,00x40,00 м са простором
за голове 2,00 х 3,00 х 1,00 м, на катастарској
парцели 16174 к.о. Панчево површине 2 ха 47 а
58 м2 у сврху реализације Пројекта «Изградња
мини пич терена», суфинансијера Министарства
омладине и спорта Републике Србије, Фудбалског
савеза Србије, International Management Group ИМГ, Генекс апартмани и града Панчева.
Након изградње објекат постаје својина
Репбулике Србије с правом коришћења града
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Панчева и исти ће се као такав уписати у катастар
непокретности града Панчева.
Средства за изградњу обезбеђена су из буџета
Републике Србије -Министарство омладине и
спорта, донације Фудбалског савеза Србије и
Краљевине Норвешке и буџета града Панчева.
Инфраструктурно
опремање
наведене
локације финансираће се средствима обезбеђеним
у буџету града Панчева за 2009. годину са
позиције текућа буџетска резерва.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
270.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана («Службени гласник РС» број 36/91,79/
91,33/93,53/93,67/93,46/94,48/94,52/96,29/01,84/0
4 и 115/05 ) и чланова 39. и 99. став 1. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 29. септембра 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Oдлуке о социјалној
заштити грађана општине Панчево
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити грађана општине
Панчево» (пречишћен текст) («Службени лист
општине Панчево» број 4/07), у називу Одлуке
речи «општине Панчево» замењују се речима
«града Панчева ».
Члан 2.
У члану 1. речи « општине Панчево ( у
даљем тексту: Општина )» замењују се речима
«града Панчева ( у даљем тексту: Град )», а реч
«Општине » замењује се речју « Града ».
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Члан 3.
У члановима 2, 25, 38, 46, 47,51. и 53.
реч « Општина »замењује се речју « Град » у
одговарајућем падежу.
Члан 4.
У члану 3. речи « општине Панчево»
замењују се речју « Града ».
Члан 5.
У члановима 8,15,18,21,36, 52. и 53. речи
« председник Општине » замењују се речима «
Градско веће Града » у одговарајућем падежу .
Члан 6.
У члану 9. речи « Основној школи »
замењују се речима « Школи за основно и средње
образовање».
Члан 7.
У члановима 45. и 47. речи « председник
Општине » замењују се речима « градоначелник
Града » у одговарајућем падежу .
Члан 8.
У члану 50. речи « Општинско веће Општине »
замењују се речима « Градско веће Града ».
Члан 9.
У наслову главе V реч « ОПШТИНЕ »
замењује се речју « ГРАДА ».
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева ».
		
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
271.
На основу чланова 32. став 1. тачка 6. и 66. Закона
о локалној самоуправи («Службани гласник РС»
бр. 129/07) и чланова 39. став 1. тачка 6. и 99.
став1. Статута града Панчева(«Службани лист
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града Панчева » бр. 8/08 и 4/09) Скупштина града
Панчева, на седници одржаној29. септембра2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
о превозу за сопствене потребе лица и ствари
у друмском саобраћају на територији града
Панчева
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови за
отпочињање и обављање превоза лица и ствари
за сопствене потребе (у даљем тексту: превоз
за СП) на територији града Панчева (у даљем
тексту: град).
Члан 2.
Превоз за СП у смислу ове одлуке, јесте
превоз који обављају привредна друштва и друга
правна лица са седиштем на територији града,
као и предузетници и грађани са пребивалиштем
на територији града (у даљем тексту: превозник)
ради задовољавања потреба у обављању своје
делатности.
Превоз за СП може обављати превозник који
испуњава услове утврђене Законом о превозу у
друмском саобраћају у погледу: опремљености,
обезбеђења одговарајућих паркинг простора за
возила, осим за путничке аутомобиле и кадрова
који врше послове редовног одржавања возила и
контролу њихове техничке исправности.
Члан 3.
Возила којима се обавља превоз за СП су
погодна за обављање превоза, ако испуњавају
следеће услове:
1. да су им техничко-експлоатационе
карактеристике усклађене са прописима о
безбедности саобраћаја на путевима и прописима
о стандардима за поједине врсте возила;
2. да се редовно одржавају и контролишу
ради обезбеђивања њихове сталне техничке
исправности и безбедног коришћења у
саобраћају;
3. да имају обезбеђен паркинг простор,
осим за путничке аутомобиле;
4. да имају на бочним странама исписану
фирму, односно назив власника возила, словима
висине најмање 10цм и бојом која се битно
разликује од основне боје возила, не могу се
стављати други натписи;
5. на бочним странама возила из става 1.
овог члана, не могу се стављати или исписивати
други натписи, осим оних из става 1. тачка 4.
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овог члана;
6. да на крову возила из става става 1. овог
члана нема исписану фирму, односно назив
власника возила, нити стављене или исписане
друге натписе.
Члан 4.
У возилу којим се обавља превоз за СП мора
се налазити путни налог попуњен на прописан
начин, оверен и потписан од стране овлашћеног
лица за његово издавање и лица одговорног за
контролу техничке исправности возила.
Издавање и вођење путних налога и
евиденција о издатим путним налозима мора се
вршити на прописан начин.
Члан 5.
Забрањено је, за време трајања искључења,
користити возило које је у вршењу инспекцијског
надзора искључено из саобраћаја.
II. НАЧИН ОБАВЉАЊА
Члан 6.
Превоз за СП може обављати превозник са
возилом које испуњава услове утврђене чланом
3. ове одлуке.
Члан 7.
Превозник-ималац возила, може вршити
превоз за СП и то:
1. превоз ствари за задовољење потреба у
обављању своје делатности;
2. превоз својих радника или других лица у
вези са вршењем послова из своје делатности;
3. превоз чланова породице радника за
одлазак на одмор или рекреацију.
Члан 8.
Превозом за СП, у смислу ове одлуке, сматра
се и превоз лица који врше:
1. привредна друштва која се баве
угоститељском делатношћу, друга правна лица
и предузетници који обављају угоститељску
делатност, као и одмаралишта кад превозе своје
госте;
2. установе у области здравствене и
социјалне заштите кад превозе болеснике;
3. привредна друштва која се баве
туристичком делатношћу, друга правна лица и
предузетници који обављају туристичку делатност кад на основу посебног уговора превозе групе
туриста без успутног примања путника;
4. културне,
просветне
и
спортске
организације, удружења, заједнице и друге
организације у тим областима кад превозе своје
ученике, студенте, наставно особље и своје
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чланове;
5. организације које врше оспособљавање
кандидата за возаче; и
6. привредна друштва, друга правна лица и
предузетници који врше погребне услуге.
Члан 9.
У аутобусу, односно путничком возилу које
има више од 5 седишта, којим се обавља превоз
лица за СП мора се налазити списак радника
и других лица оверен од стране имаoца возила
или други доказ о праву тих радника и лица на
превоз.
На бочним странама или у доњем десном
углу ветробранског стакла возила из става 1.
овог члана и теретног моторног возила којим се
обавља превоз за СП мора бити натпис „Превоз
за сопствене потребе“.
У теретном моторном возилу којим се обавља
превоз ствари за СП, мора се налазити документ
(отпремница и слично), из кога се може утврдити
власник и врста ствари које се превозе.
III. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Испитивање погодности возила којима
се обавља превоз за СП, врши комисија коју
образује Градско веће града Панчева, на предлог
организационе јединице Градске управе града
надлежне за послове саобраћаја (у даљем тексту:
секретаријат), која има председника и два члана
и заменике, на период од две године.
Комисија из става 1. овог члана, приликом
испитивања погодности возила којима се обавља
превоз за СП утврђује испуњеност услова
прописаним чланом 3. ове одлуке.
На основу извештаја комисије из става 1.
овог члана, секретаријат издаје акт о погодности
возила којима се обавља превоз за СП, са роком
важења од једне године.
Акт о погодности возила из става 3. овог члана
се мора налазитити у возилу, за време обављања
превоза за СП, а рок важења акта почиње да тече
даном издавања.
Секретаријат води евиденцију о издатим
актима о погодности возила којима се обавља
превоз за СП.
IV.

НАДЗОР

Члан 11.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке
врши секретаријат.
Послове
инспекцијског
надзора
над
спровођењем одредаба ове одлуке врши
инспектор за саобраћај и путеве.
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Члан 12.
Инспектор за саобраћај и путеве има право и
дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
1. прегледа возила којима се обавља превоз
за СП и контролише потребну документацију
за возила (путне налоге за возила, товарне
листове,саобраћајне дозволе и друго).
2. контролише
отпремнице,
спискове
радника и других лица која имају право на превоз
за СП и друге документе у вези са обављањем
превоза ствари и лица за СП
3. утврђује идентитет превозника, возног
особља и других одговорних лица за обављање
превоза контролом личних карата и других
одговарајућих исправа;
4. контролише уговоре и превозне исправе
који се односе на превоз.
Члан 13.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор
за саобраћај и путеве дужан је и овлашћен да:
1. нареди, односно наложи решењем
отклањање утврђених недостатака везаних за
обављање превоза за СП, уколико нису испуњени
прописани услови и начин за обављање превоза
за СП, уз одређивање за то потребног рока,
2. забрани превоз и употребу саораћајних
средстава ако се превоз за СП обавља, односно
средства употребљавају противно закону, другим
прописима и овој одлуци,
3. искључи возило којим се врши превоз за
СП противно одредбама закона, других прописа
и ове одлуке, одреди место за паркирање возила,
одузме саобраћајну дозволу и регистарске
таблице у трајању од 48 сати, а у случају поновног искључивања возила истог превозника, у
трајању од пет дана,
4. привремено одузме возило које је
употребљено за извршење прекршаја, до
правоснажног окончања прекршајног поступка и
изда потврду о одузимању.
Члан 14.
Превозник, коме је у вршењу превоза за
СП искључено возило, дужан је да на месту
паркирања које му је одређено, обезбеди возило.
Привремено одузето возило које је
употребљено за извршење прекршаја, чува се до
правоснажног окончања прекршајног поступка,
о трошку власника, односно лица од кога је
привремено одузето.
Члан 15.
Инспектор за саобраћај и путеве, ради
остваривања прегледа, има право да на путевима
на територији града зауставља возила, осим
војних возила, возила хитне помоћи, ватрогасних
и полицијских возила.
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Заустављање возила из става 1. овог члана
врши се истицањем саобраћајног знака „забрањен
саобраћај свим возилима у оба смера“ на коме је
уписано „СТОП“.
V.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

VI.
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Члан 20.
Градско веће ће образовати комисију из члана
10. став 1. ове одлуке у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 16.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара
казниће се за прекршај превозник – правно лице
ако:
1. обавља превоз за СП, а не испуњава
прописане услове из члана 2. став 2 ове одлуке;
2. обавља превоз за СП возилима која не
испуњавају прописане услове из члана 3. ове
одлуке;
3. у возилу нема путни налог, попуњен,
оверен и потписан на прописан начин ( члан
4.став 1);
4. издавање и вођење путних налога и
евиденцију о издатим путним налозима не врши
на прописан начин ( члан 4.став 2);
5. користи возило, за време трајања
искључења, које је у вршењу инспекцијског
надзора искључено из саобраћаја (члан 5.);
6. превоз за СП обавља противно одредбама
члана 7. ове одлуке;
7. превоз за СП обавља противно одредбама
члана 9. ове одлуке;
8. ако се у возилу за време обављања превоза
за СП не налази акт о погодности возила ( члан
10. став 4);
9. ако онемогући или омета инспектора за
саобраћај и путеве у вршењу службене дужности
или ако у одређеном року, не изврши решење
инспектора за саобраћај и путеве
За прекршај из става 1. овог члана, казниће
новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара и
одговорно лице у правном лицу.

Члан 21.
Превозници су дужни да свој рад ускладе са
одредбама ове одлуке у року од шест месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 17.
Новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара
казниће се за прекршај превозник – предузетник
ако учини прекршај из члана 16. став1. ове
одлуке.

ОДЛУКУ
о заштити споменика природе
«Ивановачка ада»

Члан 18.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара
казниће се грађанин ако учини прекршај из члана
16. став1. ове одлуке.
Члан 19.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара,
казниће се за прекршај возач ако не заустави
возило на знак инспектора за саобраћај и путеве
(члан 15. ове одлуке).

Члан 22.
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-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

272.
На основу члана 41. став 4. Закона о заштити
природе («Службени гласник Републике Србије»,
бр. 36/2009), члана 32. и чл. 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007) и члана
39. и 99. став 1. Статута града (“Сл.лист града
Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 29. септембрa 2009.
године, донела је:

Члан 1.
Речна ада на Дунаву у близини насеља Иванова,
ставља се под заштиту као споменик природе и
сврстава у III категорију заштите као значајно
природно добро (у даљем тексту: Споменик природе
«Ивановачка ада»).
Члан 2.
Споменик природе «Ивановачка ада» ставља
се под заштиту ради очувања малог остатка
некадашњих плавних природних шума дунавских
ада, специфичног састава и структуре, коју
чине популације аутотехнотих топола и врба

Страна

6 -- Број 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

високих естетских и еколошких вредности, а
које представљају станиште субандемичним и
реликтним врстама флоре (Rorippa sylvestris, vitalis vinifera L. subsp. syilvestris, Eryisimum sheiranthoides L.) и животињским врстама заштићеним као
природне реткости (напр. орао белорепан, зелена
жуна, водомар), које представљају национално
и међународно заштићене биљне и животињске
врсте.
Члан 3.
Споменик природе «Ивановачка ада» налази
се на територији града Панчева, к.о. Иваново на
к.п. бр. 3767, укупне површине 6,07 ха, у државној
својини.
Границе Споменик природе «Ивановачка ада»
поклапају се са границама шумских одсека 46 д 46
е, ГЈ «Доње Подунавље», ШГ «Банат» Панчево.
Око Споменика природе «Ивановачка ада»
успоставља се заштитна зона ширине 50 м која
обухвата простор од укупно 8,86ха.
Опис граница Споменика природе «Ивановачка
ада», и његове заштитне зоне са графичким
приказом одштампан је уз ову одлуку и чини њен
саставни део.
Члан 4.
На подручју Споменика природе «Ивановачка
ада» установљава се режим заштите II степена
којим се
1) Забрањује:
1. обнова
шумских
састојина,
осим
групимичне обнове заменом алохтоних врста
дрвећа аутохтоним;
2. непланска сеча и уништавање аутохтоних
врста дрвећа и жбуња;
3. уношење алохтоних биљних и животињских врста;
4. шумски радови, туристичке, рекреативне
и друге активности у периоду од 1. фебруара до
1. јуна, осим по посебним условима које утврди
организација надлежна за послове заштите
природе;
5. камповање и ложење ватре;
6. хидромелиоративни радови осим по
посебним условима које утврди организација
надлежна за послове заштите природе;
7. промена намене површине земљишта;
8. извођење грађевинских и других радова
којима би се нарушила морфологија терена,
уништавао биљни и животињски свет или на било
који други начин нарушио интегритет заштићеног
природног добра;
9. депоновање смећа и другог отпадног
материјла на простору заштићеног природног
добра;
10. обављање других радова који могу негативно
утицати на очување природних вредности.
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2) Обезбеђује:
1. извођење санитарних и узгојних радова
на одржавању стабилности и здравственог стања
шумских заједница по посебним условима
које утврди организација надлежна за послове
заштите природе, а нарочито: постепена замена
алохтоних врста дрвећа садницама аутохтоних
врста, карактеристичних за станиште, усмеравање
структуре и сукцесије вегатације ка структури
и саставу карактеристичном за природну/
потенцијалну вегетацију подручја, сузбијање
инвазивних врста применом механичких и
селективном применом хемијских мера, употреба
селективних инсектицида и фунгицида у случају
ширења патогена који могу да угрозе стабилност и
очување заштићеног природног добра;
2. очување и унапређивање популација врста
природних реткости и њихових станишта;
3. обављање научно-истраживачких радова,
контролисана едукација и популаризација;
У заштитној зони забрањује се: уношење
инвазивних биљних врста, промена намене
земљишта, хидромелиоративни радови осим по
посебним условима које утврди организација
надлежна за послове заштите природе, одлагање
свих врста отпадних материја и складиштење
опасних материја, чиста сеча шумских састојина,
односно засада клонских топола у истом уређајном
полураздобљу у којем се сече остали део шумског
одсека изван заштитне зоне, са најмање 5 година
временског интервала, шумски радови, туристичке,
рекреативне и друге активности у периоду од 1.
фебруара до 1. јуна, на растојању мањем од 100 м
од места гнежђења орла белорепана.
Члан 5.
Споменик природе «Ивановачка ада» поверава
се на старање Јавном предузећу «Војводинашуме»
(у даљем тексту: старалац).
Старалац је дужан да:
1. чува заштићено природно добро и спроводи
утврђене мере и режим заштите, односно прописане
забране и правила унутрашњег реда;
2. управља заштићеним добром као јавним
добром,
3. обележава заштићено природно добро;
4. доноси програм управљања (средњорочни
и годишњи) и извештај о његовом извршавању,
акт о унутрашњем реду и чуварској служби и
акт о висини накнаде за коришћење заштићеног
природног добра;
5. иницира доношење одговарајућих урбанистичких планова и других докумената којима се
уређује организација простора;
6. организује спровођење програма управљања, а посебно подстиче и прати израду и
примену програма и пројеката заштите и унапређења
стања заштићеног добра, научних истраживања
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и образовања, уређења, очувања и приказивања
вредности заштићеног добра;
7. прати стање природних вредности и њихове
промене и
8. успоставља и развија сарадњу са
корисницима заштићеног добра на чувању,
одржавању и уређењу заштићеног подручја.
Члан 6.
Заштита и развој Споменика природе
«Ивановачка ада» спроводи се према програму
управљања који се доноси као средњорочни
докемент за период од пет година.
Програм управљања из става 1. овог члана
садржи нарочито:
1. циљеве заштите и развоја, услове, мере,
погодност и ограничења за њихово остваривање;
2. приоритетне задатке на чувању и одржавању
заштићеног природног добра, његовом приказивању
у научне и образовне сврхе, развоју туризма,
одрживом коришћењу и праћењу стања природних
вредности, флоре, фауне, типова станишта, као и на
очувању квалитета вода, ваздуха и земљишта;
3. врсту и садржај документације за
спровођење циљева и задатака у вези са заштитом,
истраживањима и образовањем праћењем стања
природних и других вредности, приоритетне
задатке на приказивању вредности заштићеног
природног добра;
4. преглед потребне планске, урбанистичке и
друге документације за спровођење уређивачких и
развојних циљева и задатака, динамику и субјекте
за њихову реализацију;
5. задатке на успостављању партнерских
односа с локалним становништвом и другим
корисницима;
6. динамику
и
субјекте
реализације
програмских задатака и
7. средства потребна за реализацију програма
управљања и начин на који ће се она обезбедити.
На програм управљања из става 1. овог члана,
на који је претходно прибављено мишљење Завода
за заштиту природе, сагласност даје Скупштина
града Панчева.
Програм управљања из става 1. овога члана
остварује се годишњим програмом управљања.
Годишњи програм управљања за наредну
годину, заједно с извештајем о остваривању
програма у текућој години старалац доставља
Градском већу града Панчева до 15. децембра.
Члан 7.
Старалац је дужан да обезбеди унутрашњи ред
и чуварску службу, у складу са актом који доноси
уз сагласност Градске управе града Панчева,
Секретаријата за заштиту животне средине.
Актом из става 1. овог члана утврђују се
правила за спровођење прописаног режима заштите,
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а нарочито: начин и услови понашања посетилаца,
власника и корисника непокретности при кретању,
боравку и обављању послова на заштићеном
природном добру, услови заштите приликом
обављања научних истраживања и образовних
актовнисти, као и начин чувања и одржавања
заштићеног природног добра.
Правила одређена актом из става 1. овог члана
и друге неопходне информације за спровођење
режима заштите, старалац је дужан да јавно огласи
и на погодан начин учини доступним посетиоцима
и корисницима.
Члан 8.
Средства за заштиту и развој Споменика
природе «Ивановачка ада» обезбеђују се из прихода
остварених обављањем делатности стараоца, од
накнаде за коришћење заштићеног природног
добра, из буџета Града и из других извора у складу
са законом.
Члан 9.
Програм управљања и годишњи програм
управљања Спомеником природе «Ивановачка ада»
старалац ће донети у року од шест месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
До доношења докумената из става 1. овог члана
Старалац ће послове и заштите и развоја обављати
према привременом програму управљања који ће
донети у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке, уз сагласност Градског већа града
Панчева.
Старалац ће у року од шест месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке извршити
идентификацију граница заштићеног природног
добра на терену и њихово обележавање на
прописани начин.
Члан 10.
Планови уређења простора, шумске, ловне,
водопривредне, пољопривредне и друге основе
и други програми који обухватају заштићено
природно добро усагласиће се са просторним
планом Републике Србије и програмом управљања
из члана 6. ове одлуке.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу града Панчевa»
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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274.

273.
На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(«Службени гласник РС» број 16/02 и 115/05) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени
лист
града
Панчева» број 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
29. септембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Oдлуке
о финансијској подршци породици са децом
на територији града Панчева
Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици
са децом на територији града Панчева (пречишћен
текст) («Службени лист општине Панчево» број
4/08 и «Службени лист града Панчева» број 7/09
и 10/09 ), у члану 21. став 2. у алинеји 5. тачка
се замењује запетом, a pосле алинеје 5. додаје се
алинеја 6. која гласи :
``- полазници Регионалног центра за таленте
из природних и техничких наука ``Михајло
Пупин``Панчево, са пребивалиштем или
боравиштем на територији града Панчева ``.
Члан 2.
У члану 22. став 2. мења се и гласи:
``Корисник права из члана 21. став 2.
алинеје 4, 5. и 6. ове одлуке има право на
потпуно регресирање трошкова боравка деце
у одмаралишту на Дивчибарама ( бесплатан
боравак ).``.
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-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 2, 8, 11, 12, и 13. Закона о
комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр.
16/97 и 42/98), чланова 7, 16. став 9. и 36. Закона
о превозу у друмском саобраћају (“Сл. гласник
РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06), члана
32. став 1. тачка 6. и члана 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07) и
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(“Сл. лист града Панчева”, бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
29. септембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Oдлуке о јавном превозу путника
у друмском саобраћају на територији града
Панчева
Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника у друмском
саобраћају на територији града Панчева „Сл.лист
града Панчева“ број 16/09), члан 114. мења се и
гласи:
„Превозници који обављају уговорени превоз
путника, дужни су да ускладе своје пословање
са условима прописаним члановима 56, 57, 59.
став 3. и став 4. и члановима 60. и 62. ове одлуке
ускладе до 31. 12. 2009. године“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

275.
На основу члана 4. став 2. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број
16/97 и 42/98), члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07) и
чланова 39. и 99 став 1. Статута града Панчева

29. септембар 2009. године
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(„Сл. лист града Панчева“ број 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
29. септембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Oдлуке о одређивању комуналних
делатности
Члан 1.
У Одлуци о одређивању комуналних
делатности („Сл. лист општине Панчево“
број 3/00), у члану 1. речи „општине Панчево“
замењују се речима „града Панчева“.
У истом члану, тачки 3. речи „насељеног
места Панчево“ замењују се речима „града
Панчева“, као и у осталим члановима.
						
Члан 2.
У члану 3. речи „Скупштине општине
Панчево“ замењују се речима „Скупштине града
Панчева“, као и у осталим члановима.
						
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-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
276.
На основу члана 2. и члана 4. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
РС“ број 16/97 и 42/98), члана 22. Закона о
условима за обављање промета робе, вршења
услуга у промету робе и инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС“ број 39/96, 20/97, 46/98,
34/01, 80/02 и 101/05), чланова 29. став 2. и 33.
Закона о прекршајима („Службени гласник
СРС“ број 44/89 и „Службени гласник РС“ број
21/90, 11/92,106/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93,
28/94, 23/95, 37/97, 36/98, 44/98, 34/01, 62/01,
65/01, 55/04, 101/05 и 98/06), чланова 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
број 129/07) и чланова 39. и 99. став1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 8/08. и 4/09), Скупштина града Панчева, на
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седници одржаној 29. септембра 2009. године,
донела
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Oдлуке о пијацама
Члан 1.
У Одлуци о пијацама („Сл.лист општине
Панчево“ број 9/04 и 21/04), у члану 1. став 1.
речи „општине Панчево“, замењују се речима
„града Панчева“, као и у осталим члановима
Одлуке у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 3. став 1. речи „Скупштина
општине“ замењују се речима „Скупштина града
Панчева“.
У истом члану, ставу 2. речи „Скупштине
општине“ замењују се речима „Скупштине града
Панчева“.
Члан 3.
У члану 7. став 2. речи „надлежног органа
општине Панчево“ замењују се речима „Градског
већа града Панчева“, као и у осталим члановима
Одлуке у одговарајућем падежу.
Члан 4.
У члану 16. став 2. речи „Одељења за
инспекцијске послове“ замењују се речима
„Секретаријата за инспекцијске послове“.
Члан 5.
У члану 32. став 1. речи „Одељење општинске
управе надлежно за комуналне послове“
замењују се речима „Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај Градске управе града Панчева“.
Члан 6.
Члан 40. брише се.
Члан 7.
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-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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277.

29. септембар 2009. године

278.

На основу члана 28. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС»
бр. 62/06, 65/08 - др.закон и 41/09) и чланова 39. и
99. став 1. Статута града Панчева («Сл.лист града
Панчева» број 8/08 и 4/09), Скупштина града
Панчева на седници одржаној дана 29. септембра
2009.године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о заштити
пољопривредног земљишта, усева и
засада од пољских штета и организовању
пољочуварске службе
Члан 1.
У Одлуци о заштити пољопривредног
земљишта, усева и засада од пољских штета и
организовању пољочуварске службе («Сл. лист
општине Панчево» бр. 7/95 и 6/96) у члану 3. став
3. реч: «Одбор» замењује се речју: «Савет», као
и осталим члановима Одлуке, у одговарајућем
падежу.
Члан 2.
У члану 17. став 1. речи: «општинска управа
- Одељење за комуналне, стамбене, грађевинске
послове, урбанизам и заштиту животне
средине», замењују се речима: «Градска управа Секретаријат за инспекцијске послове».
У члану 17. став 2. речи: «општинска
управа - Одељење за привреду и приватно
предузетништво», замењују се речима: «Градска
управа - Секретаријат за привреду и економски
развој».
Члан 3.
У члану 18. речи: «Општинској управи
Општине Панчево - Одељењу за комуналне,
стамбене, грађевинске послове, урбаниизам и
заштиту животне средине», замењују се речима:
«Градској управи - Секретаријату за инспекцијске
послове».
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи (``Службени гласник РС ``
број129/07) и чланова 39. и 99. став 1. Статута
града Панчева (``Службени лист града Панчева``
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 29. септембра 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о преузимању права
и обавеза оснивача над ``Апотеком
Панчево``Панчево
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о преузимању права и
обавеза оснивача над ``Апотеком Панчево`` Панчево
(``Службени лист општине Панчево``број 12/03)
реч ``општина``замењује се речју ``град``.
Члан 2.
У члану 2. речи ``општине Панчево``замењују
се речима ``града Панчева``.
Члан 3.
Општи акти Апотеке ускладиће се са
одредбама ове одлуке, у року од шест месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ``Службеном листу града
Панчева ``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
279.
На основу члана 4. Закона о јавним службама
(«Службени гласник РС» број 42/91 и 71/94) и
чланова 39.и 99.став 1. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и
4/09), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 29. септембра 2009.године, донела је
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ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о промени
оснивача установе «Центар за културу
Панчева»Панчево
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивача Установе
«Центар за културу Панчева» Панчево
(«Службени лист општине Панчево» број 4/04 и
8/07), у члану 3. реч «општина » замењује се
речју «град».
Члан 2.
У члановима 9,10,12,14,15,16. и 17. речи «општине Панчево » замењују се речима « града
Панчева ».
Члан 3.
Општи акти Установе ускладиће се са
одредбама ове одлуке, у року од шест месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ``Службеном листу града
Панчева ``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
280.
На основу члана 4. Закона о јавним службама
(«Службени гласник РС» број 42/91 и 71/94) и
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
дана 29. септембра 2009. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Центра за социјални рад « Солидарност »
Панчево
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Центра за социјални
рад « Солидарност» Панчево («Службени лист
општина Панчево, Ковин и Опово» број 14/92 ),
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у члану 1. реч «Општина» замењује се речју
« град ».
Члан 2.
У члану 2. у ставу 1. запета и речи «са
потпуном одговорношћу » бришу се.
Члан 3.
У члану 3. став 3. брише се.
Члан 4.
У члану 4. у ставу 1. заграда и речи « шифра
делатности 130-240 социјални рад – активност
центра и служби за социјални рад и старатељство »
бришу се.
У истом члану у ставу 3. речи « општине
Панчево » замењују се речима «града Панчева».
Члан 5.
У члану 8. у ставу 1. и 3. речи «општине
Панчево» замењују се речима «града Панчева».
Члан 6.
У члановима 9. и 10. реч «оштина » замењује
се речју « град » у одговарајућем падежу.
Члан 7.
У члану 12. став 3. мења се и гласи:
« Директора Центра именује и разрешава
Скупштина града Панчева у складу са законом и
другим прописима и актима ».
У истом члану у ставу 4. речи «општине Панчево» замењују се речима «града Панчева».
Члан 8.
У члану 13. речи « општине Панчево »
замењују се речима « града Панчева», а реч «
општине » речју « града ».
У истом члану брише се став 4.
Досадашњи став 5. постаје став 4.
Члан 9.
У члану 15. речи « општине Панчево »
замењују се речима « града Панчева», а реч «
општине » речју « града ».
Члан 10.
У члану 16. реч « општине » замењује се
речју « града ».
Члан 11 .
Општи акти Центра ускладиће се са
одредбама ове одлуке, у року од шест месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 12 .
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-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
281.
На основу члана 4. Закона о јавним службама
(«Службени гласник РС» број 42/91 и 71/94) и
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
дана 29. септембар 2009. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Завода за заштиту споменика културе
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Завода за заштиту
споменика културе («Службени лист општина
Панчево, Ковин и Опово» број 6/93), у члану 1.
речи «Скупштина општине Панчево (у даљем
тексту: Општина)» замењују се речима «град
Панчево (у даљем тексту: Град)».
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
«Назив установе је: «Завод за заштиту
споменика културе у Панчеву» (у даљем тексту:
Завод).
Седиште Завода је у Панчеву, Жарка
Зрењанина 17».
Члан 3.
У члану 3. став 2. брише се.
Члан 4.
У члану 4. став 3. брише се.
Члан 5.
У члану 8. у тачки 2. речи «Општине
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Панчево» замењују се речју «Града».
Члан 6.
У члану 9. реч «Општина» замењује се речју
«Град».
Члан 7.
У члану 13. став 2. мења се и гласи:
«Директор Завода именује се и разрешава
у складу са законом и другим прописима и
актима».
Члан 8.
Члан 14. мења се и гласи:
«Управни одбор Завода именује се и
разрешава у складу са законом и другим
прописима и актима».
Члан 9.
Члан 17. мења се и гласи:
«Надзорни одбор Завода именује се и
разрешава у складу са законом и другим
прописима и актима».
Члан 10.
У члану 19. у алинеји 4. реч «Општину» замењује
се речју «Град».
Члан 11.
Чланови 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31. и 32. бришу се.
Члан 12.
Општи акти Завода ускладиће се са
одредбама ове одлуке, у року од шест месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 13.
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-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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Број 22 -- Страна 13

283.

282.
На основу члана 4. Закона о јавним службама
(«Службени гласник РС» број 42/91 и 71/94) и
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
дана 29. септембра 2009. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама Одлуке о преузимању
оснивачких права над Омладинским
културним центром « ОКЦ-е » Панчево са
потпуном одговорношћу
Члан 1.
У Одлуци о преузимању оснивачких права
над Омладинским културним центром « ОКЦ-е »
Панчево са потпуном одговорношћу («Службени
лист општина Панчево, Ковин и Опово» број
6/93 и «Службени лист општине Панчево» број
15/03 ), у члану 1. реч «Општина » замењује се
речју « Град ».
Члан 2.
У члану 1б. реч «општина » замењује се
речју « град ».
Члан 3.
У члановима 1ж, 1з, 2а,2в, 2г, 2д. и 2ђ. речи
«општине Панчево» замењују се речима «града
Панчева ».
Члан 4.
Општи акти Дома ускладиће се са одредбама
ове одлуке, у року од шест месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
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-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 2. Правилника о мерилима
за утврђивање цене услуга у дечјим установама
(«Службени гласник РС» број 1/93 и 6/96) и
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
дана 29 септембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о овлашћењу Градоначелника града
Панчева за утврђивање цена услуга у
установама које обављају делатност
предшколског васпитања и образовања
Члан 1.
Овом одлуком овлашћује се Градоначелник
града Панчева да утврђује цене услуга у установама које обављају делатност предшколског
васпитања и образовања на територији града
Панчева, по претходно прибављеном мишљењу
Градског већа града Панчева.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
284.
Скупштина града Панчева на седници
одржаној 29. септембра 2009. године, на основу
члана 39. тачка 6. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09) и члана 9.
Закона о агенцији за приватизацију («Сл.гласник
РС» бр. 38/01 и 135/04), донела је
ОДЛУКУ
о одрећивању Градоначелника града
панчева за давање мишљења о покренутој
иницијативи за приватизацију
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Члан 1.
Одређује се градоначелник града Панчева
да даје мишљења о покренутој иницијативи
за приватизацију по претходно прибављеном
мишљењу Градског већа града Панчева.
Члан 2.
Градоначелник града Панчева ће мишљење
из члана 1. ове Одлуке доставити Агенцији
за приватизацију у року од 15 дана од дана
достављања иницијативе.
Члн З.
Градоначелник града Панчева ће информисати
Скупштину града Панчева о датом мишљењу у
року од 30 дана.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о одређивању председника општине
Панчево за давање мишљења о покренутој
иницијативи за приватизацију («Сл.лист општине
Панчево» бр. 8/05).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
285.
На основу чл. 47. 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 и 4/09), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29. септембра
2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборника
Скупштине града Панчева
I
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Утврђује се престанак мандата одборницима
Скупштине града Панчева пре истека времена на
које су изабрани, због поднете оставке, и то:
Копривица Божидару,
Вукојевић Радету,
Кличарић Олгици,
Чечарић Андрији,
Марковић Томиславу,
Пеневски Стојану,
Бајагић Велимиру,
Милковић Горану и
Секељ Атили
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
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

286.
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
Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29. септембра
2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Панчева
I
Потврђују се мандати одборника Скупштине
града Панчева, са Изборне листе «Српска
радикална странка – Томислав Николић», и то:
Гавриловић Миодрагу, рођеном 1951. године, по занимању електротехничар из Панчева,
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улица Братства Јединства бр. 165,
Курјачки Ђоки, рођеном 1933. године,
пензионер из Панчева, улица Пере Сегединца
бр. 7,
Милакара Бошку, рођеном 1955. године,
по занимању угоститељ из Старчева, улица
Панчевачки пут бр. 2,
Бошковић Слави, рођеном 1953. године, по
занимању књиговезац из Панчева, улица Марије
и Лазара Драгичевића бр 1б,
Јокић Петру, рођеном 1978. године, по
занимању електротехничар рачунара из Омољице, улица Петра Кочића бр. 9,
Ристић Ивану, рођеном 1986. године, по
занимању возач из Панчева, улица Драгомира
Кањчевића бр. 13,
Ђоровић Рељи, рођеном 1958. године, по
занимању сменовођа НИС-а из Панчева, улица
Вељка Петровића бр. 9,
Јовановић Драгици, рођеној 1961. године,
по занимању кројач из Панчева, улица Козарачка
бр. 84, и
Стојковићу Бориславу, рођеном 1947.
године, пензионер из Панчева, улица Иве
Курјачког бр. 53а.
II
Мандат одборника из члана I ове одлуке
траје до истека мандата одборницима Скупштине
града Панчева.
III

287.
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
и 4/09), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 29. септембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику
Скупштине града Панчева
I
ПАВЛОВИЋ АНДРИЈИ, утврђује се
престанак мандата одборника Скупштине града
Панчева пре истека времена на које је изабран, због
наступања смрти.
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
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године

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
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
288.
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 Панчево» бр. 8/08
и 4/09), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 29. септембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборнику
Скупштине града Панчева
I
ГУЦУЉ ЂУРИ, рођеном 1965. године, по
занимању пољопривредни машински техничар из
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Панчева, ул. Иве Курјачког бр. 125, са изборне
листе «Српска радикална странка – Томислав
Николић», 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».
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
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
289.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр. 129/2007),
члана 39. Статута града Панчева („Сл.лист града
Панчева” бр.8/08 и 4/09), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29.септембра
2009.године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Стратегије повећања цена воде и
цена отпадне воде закључно са 2016.годином,
утврђивању приоритетних инвестиција
неопходних за учествовање у II фази
програма немачке развојне банке KFW и о
прихватању предлога Уговора о обављању
комуналних делатности у области припреме
и дистрибуције воде за пиће и одвођењу
и пречишћавању употребљених вода на
подручју града Панчева
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I
Скупштина града Панчева усваја Стратегију
повећања цена воде и цена отпадне воде закључно
са 2016.годином ЈКП „Водовод и канализација”
Панчево, која је саставни део овог Закључка.
Скупштина града Панчева овлашћује
Градоначелницу града Панчева да по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Панчева, даје сагласност на цене воде и цене
отпадне воде, у складу са Стратегијом из
претходног става.
II
Скупштина
града
Панчева
утврђује
приоритетне
инвестиције
неопходне
за
учествовање у II фази програма развојне банке
КfW-а:
- Изградња водовода Панчево-Долово
Изградња подземног резервоара N/=5000 мЗ
- Реконструкција челичног цевовода 0 800
- Реконструкција енергетског кабла за
постројење за пречишћавање воде за пиће
Панчева
- Реконструкција 8,5 км водоводне мреже у
граду Панчеву .
Почетак изградње дистрибутив-ног водовода
за насеља Б.Н Село, Качарево, Јабука и Глогоњ са
краком за Јабуку.
III
Скупштина града Панчева прихвата предлог
Уговора о обављању комуналних делатности у
области припреме и дистрибуције воде за пиће
и одвођењу и пречишћавању употребљених
вода на подручју града Панчева и овлашћује
градоначелницу града Панчева за потписивање
Уговора.
IV
Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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14,96

73,09

80,83

61,02

85,80

37,58

17,03

73,09

88,92

61,02

85,80

41,34

10,00

73,09

106,25 116,99 116,40 117,93 114,97 111,83 110,00

61,02

85,80

20,34

15,37

6,75

17,63

73,09

73,09

103,60 103,60 103,60 103,60 103,60 103,60 103,60

103,60 103,60 103,60 103,60 103,60 103,60 103,60
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Јед.
ВАЖЕЋА
Мере
ЦЕНА
30.06.09

ПРОСЕЧАН % ПОВЕЋАЊА ЦЕНА ВОДЕ И ОТПАДНЕ
ВОДЕ

3

% ПОВЕЋАЊА ЦЕНА ВОДЕ
ВОДА
Домаћинства, стамбене зграде, дечији вртићи,
здравствене установе,болнице,војне поште
и установе (културне и просветне) у области
јавних служби чији је оснивач општина,
покрајина или Република Србија, под условом
да искључиво обављају делатност за коју су
основане
За потрошњу преко 7 мЗ од 01.06.-01.09.
Привредне и др.организације, грађевинска- пред.
код градње, власници посл.простора, јавна потрошња и приватни предузетници
Корисници који се баве старим, уметничким
занатима и пословима домаће радиности
% ПОВЕЋАЊА ЦЕНА ОТПАДНЕ ВОДЕ
КАНАЛИЗАЦИЈА
Домаћинства, стамбене зграде, дечији вртићи,
здравствене установе,болнице,војне поште
и установе (културне и просветне) у области
јавних служби чији је оснивач општина,
покрајина или Република Србија, под условом
да искључиво обављају делатност за коју су
основане
Привредне и др.организације.грађевинска пред.
код градње, власници посл.простора, јавна
потрошња и приватни предузетници
Корисници који се баве старим, уметничким
занатима и пословима домаће радиности
укупна цена воде и отпадне воде за грађане

Назив производа/услуга

ЗАХТЕВИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА
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290.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр. 129/2007) и
члана 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(„Сл.лист града Панчева” бр.8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
29. септембра 2009.године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о ревизији потраживања ЈКП «Грејање»
Панчево од корисника из категорије
домаћинстава, који су искључени из система
даљинског грејања
I
Задужује се ЈКП «Грејање» Панчево да
изврши ревизију потраживања од корисника из
категорије домаћинстава за период од дана ступања на снагу Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о условима и начину производње и
испоруке топлоте и топле воде («Службени лист
општине Панчево» број 24/05) до дана ступања
на снагу нове Одлуке о условима и начину
обезбеђивања континуитета у снабдевању
топлотном енергијом купаца на подручју
града Панчева, а који су искључени из система
даљинског грејања.
II
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу
града Панчева».
Образложење
Према евиденцији ЈКП „Грејање” Панчево,
тридесет и један корисник из категорије
домаћинстава утужен је и искључен са система
даљинског грејања због неплаћања.
Одредбом чл. 27.-а Одлуке о изменама и
допунама одлуке о условима и начину производње
и испоруке топлоте и топле воде („ Сл.лист
општине Панчево” бр: 24/05 ), прописано је да
је корисник по искључењу дужан да плаћа 15%
од пуне цене грејања, због одржавања грејних
инсталација.
Обзиром на цитирану одредбу Одлуке
потребно је да ЈКП „Грејање” Панчево поступа
у складу са наведеним, односно да искљученим
корисницима врши наплату у висини наведених
15 % од пуне цене грејања, уместо 50% пуне цене
грејања.
Скупштина града Панчева доноси овај
Закључак како би ЈКП” Грејање” Панчево
извршило ревизију потраживања од корисника
из категорије домаћинстава за период од дана
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ступања на снагу Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о условима и начину производње и
испоруке топлоте и топле воде («Службени лист
општине Панчево» број 24/05) до дана ступања
на снагу нове Одлуке о условима и начину
обезбеђивања континуитета у снабдевању
топлотном енергијом купаца на подручју
града Панчева, а који су искључени из система
даљинског грејања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
291.
На основу члана 66. став 1. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07)
и чланова 39. ст. 1. тачка 21 и 99. став 1. Статута
Града Панчева ( „Службени лист града Панчева”
број: 8/2008 и 4/2009) , Скупштина града Панчева,
на седници одржаној дана 29. септембар 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
чини
председник
заменик
председника и 5 чланова и то:
Председник Комисије:
1. Зоран Јовановић, члан Градског већа
града Панчева
Заменик председника Комисије:
2. Маја Свирчевић Прекић, дипл. инж.пољопривреде
Чланови Комисије: ‘
3. Јован Живановић, дипл инж. пољопривреде
4. Милета Станковић, дипл инж. пољопривреде
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5. Јовица Јованов, инж.геодезије
6. Срђан Јелисавчић, дипл.економиста
7. Валентина Карић, дипл.инж.геодезије
III
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 2010. години, динамику извођења радова и
улагања средстава, а посебно утврдити податке
који се односе на пољопривредно земљиште у
државној својини у складу са чланом 60. Закона о
пољопривредном земљишту («Службени гласник
РС» број 62/2006, 65/2008 и 41/2009) и прибави
мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о
пољопривредном земљишту.
Председнику, заменику председника и сваком
члану Комисије припада месечна надокнада
у висини од 30% нето зараде председника
Скупштине Града Панчева. Месечна надокнада
ће се исплатити сразмерно учешћу председника,
заменика и сваког члана Комисије у раду, о чему
ће председник Комисије сачинити извештај.
V
Мандат Комисије је 6 месеци и она је дужна
да предлог годишњег програма из тачке III
овог решења благовремено изради и достави
Скупштини на усвајање, која овај програм мора
да усвоји најкасније до 31. марта 2010. године уз
сагласност Министарства.
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
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Број 22 -- Страна 19

292.
На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08 и 4/09) и члана 18-ж. Одлуке о организовању
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
«Аутотранспорт Панчево» Панчево (“Службени
лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 19/89
и 18/91 и «Службени лист општине Панчево»
број 12/00 и 3/01) Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 29. септембра 2009. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка дужности
вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа за превоз
путника
«Аутотранспорт Панчево» Панчево
I
ШКАЉАК СТАНКУ, дипломираном саобраћајном инжињеру из Панчева, утврђује
се престанак дужности вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа за превоз
путника «Аутотранспорт Панчево» Панчево дана
04. октобра 2009. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ‘’Службеном листу града
Панчева’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/08 и 4/09) и члана 18-ж. Одлуке о организовању
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
«Аутотранспорт Панчево» Панчево (“Службени
лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 19/89
и 18/91 и «Службени лист општине Панчево»
број 12/00 и 3/01) Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 29. септембра 2009. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа за превоз
путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево
I
СТАНКО ШКАЉАК, дипломирани саобраћајни инжењер из Панчева, поставља се за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа за превоз путника “АутотранспортПанчево” Панчево до постављења директора, а
најдуже једну годину.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност
вршиоца дужности директора 05. октобра 2009.
године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
294.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94) и чланова 8.
и 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Панчево (“Сл. лист општине Панчево”
бр. 4/97, 3/98 и 15/2000) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
29. септембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора туристичке организације oпштине
Панчево
I
ЗОРИЦА БОГДАНОВ, разрешава се дужности члана Управног одбора Туристичке организације општине Панчево, из реда запослених.
II
ЉИЉАНА БОЖИЋ, именује се за члана
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Управног одбора Туристичке организације
општине Панчево, из реда запослених.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
председника и чланова Управног одбора
Туристичке организације општине 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
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

295.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 10.
Закона о делатностима од општег интереса у
области културе («Службени гласник РС» бр.
49/92) и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 29. септембра
2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Управног одбора Народног музеја Панчево
I
НИКОЛА ВЛАЈИЋ, из Панчева, разрешава
се дужности председника Управног одбора
Народног музеја Панчево, на лични захтев.
		
II
ГОРАН ТРАИЛОВИЋ, из Панчева, именује се за
председника Управног одбора Народног музеја
Панчево.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
града Панчева о именовању председника и
чланова Управног одбора Народног музеја
Панчево, број I–01-06-59/2008 од 3. октобра
2008. године
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IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу
града Панчева».

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

296.
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 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
29. септембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Електротехничке школе
«Никола Тесла» Панчево
I
ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Електротехничке школе «Никола Тесла» Панчево, као
представник Наставничког већа, на лични
захтев.

297.
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града Панчева
(“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
29. септембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе «Јован
Јовановић Змај» Панчево
I
ТАТЈАНА СУСЛОВ, службеник, разрешава
се дужности члана Школског одбора Основне
школе «Јован Јовановић Змај» Панчево,
представник савета родитеља.

II
КСЕНИЈА ПЕРИЋ, именује се за члана
Школског одбора Електротехничке школе
«Никола Тесла» Панчево, као представник
Наставничког већа.

ДЕЈАН ЂУРИЋ, машински инжењер,
именује се за члана Школског одбора Основне
школе «Јован Јовановић Змај» Панчево, као
представник савета родитеља.

III
Лице из тачке II овог решења именује 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 и Решењем Скупштине општине Панчево
о именовању и разрешењу чланова Школског
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла»
Панчево број I-01-06-70/2007 од 10. децембра
2007. године.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Јован Јовановић Змај»
Панчево број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006.
године и Решењем о разрешењу и именовању
члана Шкослког одбора Основне школе «Јован
Јовановић Змај» Панчево број I-01-06-12/2008 од
29. фебруара 2008. године

II
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IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
298.
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” бр. 72/09) и члана
39. Статута града Панчева (“Службени лист
града Панчева” бр.8/08, 4/09), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 29. септембра
2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе
«Вук Стефановић Караџић» Старчево
I
МИРОСЛАВ БАБИН, разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе «Вук
Стефановић Караџић» Старчево, представник
савета родитеља.
II
СТЕВАН ЛАПИЋ, именује се за члана
Школског одбора Основне школе «Вук
Стефановић Караџић» Старчево, 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 «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, Решењем о разрешењу
и именовању члана Школског одбора Основне
школе «Вук Стефановић Караџић» Старчево број

29. септембар 2009. године

I-01-06-82/2008 од 24. новембра 2008. године и
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу
именовању члана Школског одбора Основне
школе «Вук Стефановић Караџић» Старчево број
II-04-06-4/2009 од 20. фебруара 2009. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
299.
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.
11/08), Изборна комисија за спровођење избора
за одборнике у Скупштини града Панчева на
седници одржаној дана 29. септембра 2009.
године, донела је
ИЗВЕШТАЈ
о додели нових мандата и издавању
уверења одборницима у Скупштини града
Панчева
Изборна комисија за спровођење избора
за одборнике у Скупштини града Панчева је
констатовала да одборницима Копривица
Божидару, Вукојевић Радету, Кличарић
Олгици, Чечарић Андрији, Марковић
Томиславу, Пеневски Стојану, Бајагић
Велимиру, Милковић Горану и Секељ Атили
са изборне листе Српска радикална странка –
Томислав Николић, мандат одборника престаје
утврђивањем престанка њиховог мандата од
стране Скупштине града а на основу оставки
које је у њихово име поднео подносилац изборне
листе – Српска радикална странка у складу са
Уговорима о регулисању међусобних односа
између подносиоца изборне листе и кандидата за
одборника у Скупштини града Панчева, овереним
у суду, а на основу члана 46. и 47. Закона о
локалним изборима («Службени гласник РС» бр.
129/07).
Изборна комисија је такође констатовала да
је одборнику Павловић Андрији са изборне
листе Српска радикална странка – Томислав
Николић, престао мандат због смрти на основу
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члана 46. Закона о локалним изборима.
На основу наведеног, Изборна комисија,
сходно члану 48. Закона о локалним изборима,
утврђује да је одборничке мандате добио
подносилац изборне листе на којој су били
одборници којима је престао мандат пре
истека времена на које су изабрани и на основу
предлога подносиоца изборне листе – Српске
радикалне странке и писмених изјава кандидата
да прихватају мандат одборника, мандати се
додељују:
Српској радикалној странци припада 10
мандата и они се додељују Јовановић Драгици,
рођеној 1961. године, по занимању кројач из
Панчева, улица Козарачка 84, Курјачки Ђоки,
рођеном 1933. године, по занимању пензионер
из Панчева, Пере Сегединца 7, Гавриловић
Миодрагу, рођеном 1951. године, по занимању
екектротехничар из Панчева, улица Братства
Јединства 65, Милакара Бошку, рођеном 1955.
године, по занимању угоститељ из Старчева,
улица Панчевачки пут 2, Бошковић Слави,
рођеном 1953. године, по занимању књиговезац из
Панчева, улица Марије и Лазара Драгичевића 1б,
Јокић Петру, рођеном 1978. године, по занимању
електротехничар рачунара из Омољице, улица
Петра Кочића 9, Ристић Ивану, рођеном 1986.
године, по занимању возач из Панчева, улица
Драгомира Крањчевића 13, Ђоровић Рељи,
рођеном 1958. године, по занимању сменовођа из
Панчева, улица Вељка Петровића 9, Гуцуљ Ђури,
рођеном 1965. године, по занимању пољоп.маш.
техничар из Панчева, улица Иве Курјачког 125 и
Стојковић Бориславу, рођеном 1947. године,
по занимању пензионер из Панчева, улица Иве
Курјачког 53а.
Изборна комисија издаје уверења о избору за
одборнике свим горе наведеним одборницима.
Извештај се доставља Скупштини
града ради потврђивања одборничких мандата
и «Службеном листу града Панчева» ради
објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-013-1/2009
СЕКРЕТАР
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Гордана Николић, с.р.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Милорад Милићевић, с.р.
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300.
На основу уговора потписаног између
Комесаријата за избеглице Републике Србије
и града Панчева а заведен под бројем 9-9/34
од 28. августа 2009. године у Комесаријату за
избеглице Републике Србије, односно под бројем
69-351-713/09 од 3. септембра 2009. године у
граду Панчеву о реализацији пројекта “Подршка
локалним акционим плановима у Србији”, који
финансира Високи комесаријат Уједињених
нација за избеглице (у даљем тексту УНХЦР), а
реализује Комесаријат за избеглице Републике
Србије (у даљем тексту Комесаријат), Комисија
за избор корисника грађевинског материјала (у
даљем тексту: Комисија), на седници одржаној
25. септембра 2009. године, донела је
ПРАВИЛНИК
о условима и критеријумима за доделу помоћи
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови и
критеријуми за избор корисника на територији
града Панчева (у даљем тексту Град) за доделу
помоћи у грађевинском материјалу за решавање
стамбеног питања (у даљем тексту: Помоћ), права
и обавезе корисника и поступак рада Комисије.
Члан 2.
Право на Помоћ могу да остваре породице
избеглица и породице лица која су била у
статусу избеглица, а сада имају пребивалиште у
Републици Србији, а смештене су у неадекватном
приватном смештају у Граду. Потребно је
да подносилац захтева и чланови његовог
породичног домаћинства испуњавају следеће
услове:
1. избеглички статус / решење о укидању
избегличког статуса;
2. држављанство Републике Србије/поднет
захтев за пријем;
3. да не поседују непокретност у Републици
Србији, држави порекла или другој држави, а
којом могу да реше своје стамбено питање, изузев
непокретности из тачке 8. овог члана;
4. да нису укључени у неки други
интеграциони или повратнички програм за
решавање стамбених потреба;
5. да нису ушли у посед своје обновљене
или неоштећене имовине, исту нису отуђили или
заменили у држави порекла или у другој држави,
а којом су могли да реше стамбено питање;
6. да нису повратници из миграције у треће
земље;
7. да станују у неадекватном приватном
смештају (закупљеном или у сопственом
власништву);
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8. да поседују плац са започетом градњом;
поседују незавршен стамбени објекат или
стамбени објекат коме је неопходна адаптација
ради побољшања услова становања породице на
територији Града;
9. да поседују неопходну пројектнотехничку документацију или су поднели захтев
за легализацију на територији Града.
Члан 3.
Помоћ се одобрава као бесповратна у
грађевинском материјалу неопходном за
обезбеђивање основних услова становања,
а највише до 375.000 динара са ПДВ-ом, по
породици.
Право наменског располагања средствима за
помоћ у грађевинском материјалу има Град.
Намена средстава из става 1. овог члана
Правилника је обезбеђење основних услова
становања у започетом објекту за становање (са
озиданим приземљем и првом плочом) или за
адаптацију постојећег стамбеног објекта.
Члан 4.
Право на помоћ у грађевинском материјалу
имају сви подносиоци захтева, под једнаким
условима, а према условима и критеријумима и
реду првенства утврђеним овим Правилником.
Члан 5.
Поступак за доделу Помоћи спроводи
Комисија, на основу поднетог захтева и
документације. Проверу захтева и документације
на терену врши Град у сарадњи са Комесаријатом
и УНХЦР-ом.
Уколико се појаве нови и важни елементи
везани за претходно обрађен захтев, Комисија
задржава право на поновно разматрање истог.
Члан 6.
Уз захтев за доделу грађевинског материјала,
који се преузима и попуњен подноси у Јавном
предузећу „Градска стамбена агенција” Панчево,
подносилац је дужан да достави следеће доказе:
1. важећу избегличку легитимацију или
личну карту и решење о укидању својства
избеглице, за себе и чланове породичног
домаћинства;
2. решење о пријему у држављанство
или доказ о поднетом захтеву за пријем у
држављанство за себе и чланове породичног
домаћинства;
3. изјаву оверену у градском органу управе
или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства не поседују непокретност у
Републици Србији, држави порекла или другој
држави, а којом могу да реше своје стамбено
питање;
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4. изјаву оверену у градском органу управе
или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства нису укључени у неки други
интеграциони или повратнички програм за
решавање стмбених потреба;
5. изјаву оверену у градском органу управе
или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства нису ушли у посед своје обновљене
или неоштећене имовине, исту нису отуђили или
заменили у држави порекла или у другој држави,
а којом су могли да реше своје стамбено питање;
6. изјаву оверену у градском органу управе
или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства нису повратници из миграције у
треће земље;
7. извод из земљишних књига или препис
листа непокретности којим се доказује право
својине;
8. решење о одобрењу за изградњу или
потврда надлежног органа о поднетом захтеву за
легализацију бесправно изграђеног или започетог
објекта на територији Града, као и уверење
надлежног органа да је плац на коме је изграђен
или започет објекат грађен на подручју које је
намењено индивидуалној стамбеној градњи;
9. предмер грађевинског материјала односно
спецификацију потребног материјала
10. потврда послодавца о радном односу
и висини зараде, потврда Националне службе
за запошљавање, одсечак од пензије или други
одговарајући документ о висини примања
подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства за последњих шест месеци;
11. извештај лекара и/или решење за
доказивање трудноће, здравственог стања и
инвалидности подносиоца захтева или чланова
његовог породичног домаћинства;
12. за доказивање сродства, прилаже се извод
из матичне књиге рођених, или извод из матичне
књиге венчаних, односно други важећи документ
којим се доказује сродство;
13. за жену носиоца породичног домаћинства
и самохраног родитеља, прилаже се потврда о
смрти брачног друга; решење надлежног суда
о проглашењу несталог лица за умрло; извод
из матичне књиге рођених деце без утврђеног
очинства или решење о разводу брака; у случају
породичног домаћинства самохраног родитеља
исти даје изјаву оверену у градском органу управе
или суду да се непосредно брине о детету и да
самостално обезбеђује средства за издржавање,
да други родитељ не учествује или недовољно
учествује у тим трошковима, а да, у међувремену,
није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
14. жртве породичног/сексуалног насиља
прилажу пресуду надлежног суда или извештај
Центра за социјални рад.
Докази из става 1. овог члана подносе се у
фотокопији. Подносиоци пријаве који уђу у ужи
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избор у обавези су да оригинална документа
неподнесу Комисији на увид.
Захтеве који су неблаговремени, непотпуни
и поднети од стране неовлашћеног лица Комисја
неће разматрати.
Члан 7.
Комисија се састоји од пет чланова и пет
заменика чланова. Комисију Решењем именује
градоначелник Града.
Мандат Комисије траје до завршетка уградње
грађевинског материјала у складу са уговором
који Град склапа са крајњим корисником.
Члан 8.
Председника Комисије бирају чланови
на првој седници Комисије. Комисија ради у
седницама и одлучује консензусом.
Председник Комисије сазива седницу и
руководи радом Комисије.
Комисија може пуноважно да одлучује
ако седници присуствује најмање по један
представник сваке стране.
Записник о раду Комисије води записничар
и сваки члан Комисије добија по примерак.
Записнике и осталу документацију о раду
Комисије, као документа трајне вредности, чува
Град.
Члан 9.
Комисија обавља следеће послове:
1. Усваја правилник и објављује оглас
2. Разматра поднете захтеве
3. Доноси одлуке о додељивању Помоћи
4. Припрема примерке записника и листе
реда првенства потребне за правдање средстава
Комесаријату.
5. Именује чланове из Комисије и њихове
сараднике који ће вршити контролу наменског и
рационалног коришћења додељеног грађевинског
материјала. Комисија ће о истом извештавати
Комесаријат у складу са Уговором.
Члан 10.
Комисија доноси одлуке о додељивању
Помоћи, на основу реда првенства, сачињеног
према следећим критеријумима:
- жена носилац домаћинства (сваки члан
породичног домаћинства се бодује са по 2 бода
+ 2 бода по основу жене као носиоца породичног
домаћинства); жртве сексуалног/породичног
насиља (сваки члан породичног домаћинства
се бодује са по 2 бода + 2 бода по основу жртве
сексуалног/породичног насиља);
- породице са више генерација са једним
или више чланова преко 60 година (сваки члан
породичног домаћинства се бодује са по 2 бода +
1 бод за сваког члана домаћинства преко 60 годна
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старости);
- самохрани родитељи са дететом/децом
испод 18 година и/или студентом до 26 година
(сваки члан породичног домаћинства се бодује
са по 2 бода + 3 бода за самохраног + по Г бод
за свако малолетно дете и/или студента до 26
година старости);
- породице са двоје или више деце испод
18 година старости (сваки члан породичног
домаћинства се бодује са по 2 бода + 1 бод за
свако дете испод 18 година старости);
- породице са трудницама или са дететом/
децом до 5 година (сваки члан породичног
домаћинства се бодује са по 2 бода + 2 бода за
трудницу + по 2 бода за свако дете до 5 година
старости);
- породице без редовних месечних прихода,
или са недовољним месечним приходима - до
50% просечне нето плате на нивоу Града, по
члану домаћинства (сваки члан породичног
домаћинства се бодује са по 2 бода + 2 бода по
основу социјалне угрожености целе породице);
- болесни чланови домаћинства/чланови
домаћинства са посебним потребама (сваки члан
породичног домаћинства се бодује са по 2 бода
+ 2 бода за болесног члана + 4 бода за лице са
посебним потребама).
Члан 11.
Породицом, односно породичним домаћинством у смислу овог правилника, сматрају се сви
чланови породице између којих постоји сродство
до трећег степена, између којих постоји законска
обавеза издржавања и који живе у заједничком
домаћинству.
Самохрани родитељ, у смислу овог правилника, јесте родитељ који са дететом/децом
рођеном у браку или ван брака живи у непотпуној
породици, односно ако је други родитељ умро,
проглашен за умрлог, непознат или ако му је
непознато пребивалиште, односно боравиште
дуже од шест месеци и очигледно је напустио
породицу.
Члан 12.
Комисија усваја предлог листе корисника
која се објављује на огласној табли ЈПГСА и
повереништва за избеглице Града.
На предлог листе корисника подносилац
захтева може уложити приговор Комисији преко
писарнице ЈПГСА, у року од 8 дана од дана
објављивања предлога листе.
После провере навода из приговора и
утврђивања чињеничног стања, Комисија
доноси одлуку о коначној листи корисника
која се објављује на огласној табли ЈПГСА и
повереништва за избеглице.
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Члан 13.
На основу одлуке Комисије и коначне листе,
Град и корисник Помоћи закључују уговор у
писаној форми, којим се регулишу међусобна
права и обавезе потписника уговора, као и рок
у коме је корисник дужан да угради добијени
грађевински материјал.
Власник додељеног грађевинског материјала,
до уградње у стамбени објекат је Град.
Право и обавезу контроле наменског и
рационалног коришћења додељеног грађевинског
материјала има Град.
По извршеној уградњи у стамбени објекат,
власник грађевинског материјала је корисник.
Члан 14.
Овај правилник је сачињен у 10 примерака.
Комисија врши измене, допуне и тумачење овог
правилника Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службено.м листу
града Панчева”.
Панчево, 25. септембара 2009. године
Чланови Комисије:
Општина:
Миланко Андрејић, председник Зоран Граовац,
члан Зденка Јокић, члан
Ђорђе Папулић, заменик председника
Ирена Томашевић заменик члана
Душан Пердух, заменик члана
УНХЦР:
Марко Вучинић, члан
Јадранка Марић, заменик члана
Комесаријат:
Драгана Брајовић. члан
Ана Милорадовић, заменик члана
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ИСПРАВКА
У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на
територији општине Панчево објављеној у “
Службеном листу града Панчева” број 7/09 од
26.03.2009. године, под бројем 94, у члану 9д у
ставу 2. на крају текста грешком су изостављене
речи “, а може се остварити за дете рођено на дан
ступања на снагу ове одлуке и касније.” .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
БРОЈ: III- Сл./2009
ДАТУМ: 27.04.2009.године
СЕКРЕТАР
Мартин Бајза, с.р.
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