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ПАНЧЕВО, 14 Април 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон
и 83/14- др. закон ), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16исправка ) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 14.04. 2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА ДОМА
КУЛТУРЕ “25. МАЈ” ДОЛОВО
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Дома културе”25.
мај” Долово (“Службени лист града Панчева” број 5/11,
20/11 и 4/13 ), назив одлуке мења се и гласи:”Одлука о
оснивању Дома културе “25. мај” Долово.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
“ Овом одлуком уређују се питања од значаја за
рад и обављање делатности Дома културе “25. мај”
Долово (у даљем тексту: Дом), и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања.”
Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
“Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири године
и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни

Аконтација претплате 10.738,00

одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту Националне
службе за запошљавање, у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике и у једном од штампаних медија на језику и
писму румунске националне мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не
може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана од
дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се може
изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три дана од
дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење
закључка.
Управни одбор обавља разговор са кандидатима
који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса доставља Оснивачу
образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту:
Листа) који садржи мишљење о стручним и
организационим способностима сваког кандидата и
записник о обављеном разговору, у циљу именовања
директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да уђу у
изборни поступак о чему је дужан да обавести Оснивача,
односно уколико се не именује директор са Листе.
У поступку именовања директора мишљење даје
Национални савет румунске националне мањине.
Услови за избор кандидата за директора утврђују
се законом и Статутом.”.
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови 3. и
4. који гласе:
“Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који су
предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.”
Члан 5.

Члан 16. мења се и гласи:
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“Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири
члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Три члана Управног одбора именују се на
предлог оснивача.
Један члан Управног одбора именује се из
реда запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се на
предлог Националног савета румунске националне
мањине.
Од укупно пет чланова Управног одбора два
члана Управног одбора именују се из реда мање
заступљеног пола.
Национални савет румунске националне
мањине даје мишљење о предложеним члановима
Управног одбора.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
У случају спречености председника Управног
одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Управног одбора.”.
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
“Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.”
Члан 7.

Члан 19. мења се и гласи:
“У Дому се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
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именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.”.
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
“Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.”.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16исправка ) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 14.04.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА ДОМА
КУЛТУРЕ “3. ОКТОБАР” БАНАТСКО
НОВО СЕЛО
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Дома
културе``3. октобар``Банатско Ново Село (``Службени

12. Фебруар 2016. године
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лист града Панчева`` број 5/11, 20/11 и 4/13), назив
одлуке мења се и гласи:``Одлука о оснивању Дома
културе ``3. октобар``Банатско Ново Село.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
``Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Дома културе ``3.
октобар`` Банатско Ново Село (у даљем тексту: Дом),
и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања. “

14. Април 2016. године

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
У поступку именовања директора мишљење
даје Национални савет румунске националне мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.``
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови 3.
и 4. који гласе:
``Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.``.
Члан 5.

Члан 16. мења се и гласи:
``Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири

Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
`` Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике и у једном од штампаних
медија на језику и писму румунске националне
мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.

Страна 3 - Број 3

члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Три члана Управног одбора именују се на
предлог оснивача.
Један члан Управног одбора именује се из
реда запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се на
предлог Националног савета румунске националне
мањине.
Од укупно пет чланова Управног одбора два
члана Управног одбора именују се из реда мање
заступљеног пола.
Национални савет румунске националне
мањине даје мишљење о предложеним члановима
Управног одбора.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
У случају спречености председника Управног
одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Управног одбора.``.
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
``Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични

Страна 4 - Број 3
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поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 7.

Члан 19. мења се и гласи:
``У Дому се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.

12. Фебруар 2016. године

14. Април 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС``број 72/09, 13/16 и 30/16исправка ) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 14.04.2016. године, донела је

ОДЛУКУ ОИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА ДОМА
КУЛТУРЕ „29. НОВЕМБАР“СТАРЧЕВО
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Дома културе
„29. новембар“ Старчево („Службени лист града
Панчева“ број 5/11 и 20/11), назив одлуке мења се и
гласи:“Одлука о оснивању Дома културе ``29.
новембар`` Старчево.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
`` Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Дома културе ``29.
новембар`` Старчево (у даљем тексту: Дом ), и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања. ``.
Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
`` Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
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мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање и у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа ) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.``.
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови 3.
и 4. који гласе:
``Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.``.
Члан 5.

Члан 16. мења се и гласи:
``Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и два члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Један члан Управног одбора именује се из
реда запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
У случају спречености председника Управног
одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Управног одбора.``.
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Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
``Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 7.

Члан 19. мења се и гласи:
``У Дому се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.“
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
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Статутом.``.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон), члана 26. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 13/16 и 30/16исправка) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 14.04.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА ДОМА
КУЛТУРЕ ``КОЧО РАЦИН``ЈАБУКА
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Дома културе
„Кочо Рацин“ Јабука („Службени лист града Панчева“
број 5/11, 20/11 и 38/12), назив одлуке мења се и
гласи:“Одлука о оснивању Дома културе „Кочо
Рацин“Јабука.
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Дома културе „Кочо
Рацин“Јабука (у даљем тексту: Дом), и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања. „
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спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике и у једном од штампаних
медија на језику и писму македонске националне
мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата ( у даљем тексту: Листа ) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
У поступку именовања директора мишљење
даје Национални савет македонске националне
мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.``.
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови
3. и 4. који гласе:
„Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.“
Члан 5.

Члан 16. мења се и гласи:
``Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири

Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
`` Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
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члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Три члана Управног одбора именују се на
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предлог оснивача.
Један члан Управног одбора именује се из
реда запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се на
предлог Националног савета македонске националне
мањине.
Од укупно пет чланова Управног одбора два
члана Управног одбора именују се из реда мање
заступљеног пола.
Национални савет македонске националне
мањине даје мишљење о предложеним члановима
Управног одбора.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
У случају спречености председника Управног
одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Управног одбора.``.
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
``Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 7.

Члан 19. мења се и гласи:
``У Дому се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
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Надзорног одбора.``.
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон), члана 26. Закона о култури
(„Службени гласник РС``број 72/09, 13/16 и 30/16исправка) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст ), Скупштина града Панчева , на
седници одржаној дана 14.04.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА ДОМА
КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ОМОЉИЦА
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Дома културе
„Вук Караџић“ Омољица („Службени лист града
Панчева“ број 5/11 и 20/11 ), назив одлуке мења се и
гласи:``Одлука о оснивању Дома културе ``Вук
Караџић``Омољица.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
„Овом одлуком уређују се питања од значаја
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за рад и обављање делатности Дома културе ``Вук
Караџић``Омољица (у даљем тексту: Дом), и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања. ``.
Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
`` Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање и у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.``.
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови
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3. и 4. који гласе:
``Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.``.
Члан 5.

Члан 16. мења се и гласи:
``Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и два члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Један члан Управног одбора именује се из
реда запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
У случају спречености председника Управног
одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Управног одбора.``.
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
``Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 7.

Члан 19. мења се и гласи:
``У Дому се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
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именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС``број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон ), члана 26. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 13/16 и 30/16исправка) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст ), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 14. 04. 2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА ДОМА
КУЛТУРЕ ``4. ОКТОБАР``БАНАТСКИ
БРЕСТОВАЦ
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Дома културе
„4. октобар“ Банатски Брестовац („Службени лист
града Панчева“ број 5/11 и 20/11), назив одлуке мења
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се и гласи:``Одлука о оснивању Дома културе „4.
октобар“ Банатски Брестовац.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
``Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Дома културе ``4.
октобар`` Банатски Брестовац (у даљем тексту: Дом), и
то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања. ``.
Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
``Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандчлану 13.ата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање и у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата ( у даљем тексту: Листа ) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
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Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.``.
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови 3.
и 4. који гласе:
``Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.``.
Члан 5.

Члан 16. мења се и гласи:
``Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и два члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Један члан Управног одбора именује се из
реда запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
У случају спречености председника Управног
одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Управног одбора.``.
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
``Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 7.

Члан 19. мења се и гласи:
``У Дому се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
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од којих се један именује из реда запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(``Службени гласник РС``број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон), члана 26. Закона о култури
(``Службени гласник РС``број 72/09, 13/16 и 30/16исправка) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (``Службени лист града Панчева`` број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 14.04.2016. године, донела је
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА ДОМА
КУЛТУРЕ ``БРАТСТВОЈЕДИНСТВО``КАЧАРЕВО
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Дома културе
``Братство-Јединство`` Качарево ( ``Службени лист
града Панчева`` број 5/11, 20/11 и 38/12 ), назив одлуке
мења се и гласи:``Одлука о оснивању Дома културе
``Братство-Јединство`` Качарево.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
``Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Дома културе
``Братство-Јединство`` Качарево (у даљем тексту:
Дом ), и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања. ``.
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Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
У поступку именовања директора мишљење
даје Национални савет македонске националне
мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.``.
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови 3.
и 4. који гласе:
``Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.``.
Члан 5.

Члан 16. мења се и гласи:
``Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири

Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
``Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике и у једном од штампаних
медија на језику и писму македонске националне
мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
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члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Три члана Управног одбора именују се на
предлог оснивача.
Један члан Управног одбора именује се из
реда запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се на
предлог Националног савета македонске националне
мањине.
Од укупно пет чланова Управног одбора два
члана Управног одбора именују се из реда мање
заступљеног пола.
Национални савет македонске националне
мањине даје мишљење о предложеним члановима
Управног одбора.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
У случају спречености председника Управног
одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Управног одбора.``.
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
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``Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 7.

Члан 19. мења се и гласи:
``У Дому се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
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Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон ), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16исправка ) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева , на
седници одржаној дана 14.04. 2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА ДОМА
КУЛТУРЕ ``ЖАРКО ЗРЕЊАНИН``
ИВАНОВО
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Дома културе
``Жарко Зрењанин`` Иваново (“Службени лист града
Панчева” број 5/11 и 20/11 ), назив одлуке мења се и
гласи:``Одлука о оснивању Дома културе ``Жарко
Зрењанин`` Иваново``.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
“Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Дома културе ``Жарко
Зрењанин`` Иваново (у даљем тексту: Дом ), и то:
• назив оснивача
• назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања. “
Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
``Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
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спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање и у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа ) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.``.
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови 3.
и 4. који гласе:
``Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.``.
Члан 5.

Члан 16. мења се и гласи:
``Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и два члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Један члан Управног одбора именује се из
реда запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
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У случају спречености председника Управног
одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Управног одбора.``.
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
``Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 7.

Члан 19. мења се и гласи:
``У Дому се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
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ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон и 83/14- др. закон ), члана 26. Закона о култури
(“Службени гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16исправка) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 14. 04. 2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА ДОМА
КУЛТУРЕ “МЛАДОСТ” ГЛОГОЊ
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивача Дома културе
“Младост” Глогоњ (“Службени лист града Панчева”
број 5/11, 20/11 и 4/13), назив одлуке мења се и
гласи:``Одлука
о
оснивању
Дома
културе
``Младост``Глогоњ.
Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:
“Овом одлуком уређују се питања од значаја
за рад и обављање делатности Дома културе
``Младост``Глогоњ (у даљем тексту: Дом), и то:
• назив оснивача
•
назив и седиште
• делатност
• средства за рад и начин обезбеђивања
средстава
• права и обавезе и одговорности оснивача у
погледу обављања делатности
• органи
• општи акти
• друга питања. “
Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:
`` Домом руководи директор.
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Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина, на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс се расписује 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс oбјављује се на сајту
Националне службе за запошљавање, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике и у једном од штампаних
медија на језику и писму македонске, као и румунске
националне мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана
од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три
дана од дана достављања закључка. Жалба не
задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља Оснивачу образложени предлог листе
кандидата (у даљем тексту: Листа) који садржи
мишљење
о
стручним
и
организационим
способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору, у циљу именовања директора.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да
уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико се не именује директор са
Листе.
У поступку именовања директора мишљења
дају Национални савет македонске националне
мањине и Национални савет румунске националне
мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се законом и Статутом.``.
Члан 4.

У члану 13. после става 2. додају се ставови
3. и 4. који гласе:
``Вршилац дужности директора мора да
испуњава услове за избор кандидата за директора који
су предвиђени законом и Статутом.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.``.
Члан 5.

Члан 16. мења се и гласи:
``Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири
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члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Три члана Управног одбора именују се на
предлог оснивача.
Један члан Управног одбора именује се из
реда запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се на
заједнички предлог Националног савета македонске
националне мањине и Националног савета румунске
националне мањине.
Од укупно пет чланова Управног одбора два
члана Управног одбора именују се из реда мање
заступљеног пола.
Национални савет македонске националне
мањине и Национални савет румунске националне
мањине дају мишљење о предложеним члановима
Управног одбора.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
У случају спречености председника Управног
одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој
председавати, најстарији члан Управног одбора.``.
Члан 6.

После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:
``Члан 18а
Дужност члана Управног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Управног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 7.

Члан 19. мења се и гласи:
``У Дому се образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именују из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
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именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
У
случају
спречености
председника
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.``.
Члан 8.

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
``Члан 21а
Дужност члана Надзорног одбора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Члан Надзорног одбора ће бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама
закона
3) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора
4) из других разлога утврђених законом или
Статутом.``.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/2014 – др.закон), члана 90.став 3. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13
- одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14 и 145/14), чланова 6. и 7. Закона о финансирању
локалне самоураве („Службени гласник РС“, број
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин.изн., 125/14усклађени дин.изн. и 95/15-усклађени дин.изн.), члана
26.став 1 тачка 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник
РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 39. и 98.ст.1.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“, број 25/15- пречишћен текст ), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној дана
14.04.2016.године, донела је
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ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
НА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА
ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ГАРАЖА
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ОДЛУКУ О ПОСТАВЉАЊУ ПОНТОНА НА
ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДНОГ ПРОСТОРА
ГРАДА ПАНЧЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Члан 1.

У Одлуци о давању на коришћење земљишта
за привремено постављање монтажних гаража
(„Службени лист града Панчева“ број 28/15, 38/15,
4/16 и 7/16),у члану 21. став 1., после тачке 7. додаје се
тачка 8.која гласи:
„8. Корисницима чије се монтажне гараже
уклањају услед измене Плана, а који су имали
закључене уговоре о коришћењу или закупу
земљишта који су истекли, уколико немају
неизмирених уговорних обавеза према ЈП “Дирекција„
Панчево по основу коришћења или закупа земљишта,
на другу одговарајаћу локацију у складу са Планом.“
Члан 2.

Овом одлуком прописују се услови, начин
постављања и уклањање понтона на делу обале и
водног простора града Панчева.
Члан 2.

Понтон је плутајући објекат који је намењен
за краткотрајно пристајање и задржавање пловила
преко кога се обавља пријем и искрцај путника и
ствари за потребе обављања линијског речног
саобраћаја, као и за одржавање културних,спортских,
туристичких или сличних манифестација.
II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОНТОНА
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-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07 и 83/14др.закон),члана 146. Закона планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14), члана 38. ст.1 и 2. Закона о пловидби и лукама
на унутрашњим водама („Сл.гласник РС“ бр. 73/10,
121/12 и 18/15), чланова 4. и 39. стaв 3. Закона о
прекршајима („Сл.гласник РС“ бр. 65/13 и 13/16) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст), а по
прибављеној
сагласности
Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Републике Србије, број 342-01-00089/2016-06 од
05.04.2016.
године
и
Сагласности
Јавног
водопривредног предузећа Воде Војводине Нови Сад,
број I-414/2-16 од 05.04.2016. године, Скупштина
града Панчева, на седници одржаној дана 14. 04. 2016.
године, доноси

Постављање понтона планирано је на делу
водног простора реке Тамиш од km 2+098,9 до
1+895,3, лева обала.
Члан 4.

Места за постављање понтона на другим
деловима обале и водног простора на територији града
Панчева, изузев понтона наведеног у члану 3. ове
одлуке, одредиће се на основу Плана постављања
понтона (у даљем тексту: План).
План израђује ЈП „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, а доноси га Скупштина
града Панчева, на предлог основних организационих
јединица Градске управе града Панчева надлежних за
послове урбанизма, привреде и саобраћаја.
III ПОСТАВЉАЊЕ ПОНТОНА
Члан 5.

Да би се поставио понтон треба да испуњава
следеће услове:
• оквирне димензије понтона су 3,0m х 12,0 m,
• дозвољена су одступања у погледу величине
(дозвољава се мањи или већи габарит и
другачији облик понтона), како би потребе
наутичара у погледу капацитета и
организације везивања пловила биле
задовољене,
• понтон треба бити инфраструктурно
опремљен (нпр. водовод, расвета и сл.),
• приступ понтону мора бити потпуно уређен,
• база сидришта (шлеп или сл.) треба да буде
привезан са обалом покретним мостом.
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Члан 6.

Понтон се поставља на основу одобрења које
издаје основна организациона јединица Градске
управе града Панчева надлежна за послове урбанизма
(у даљем тескту: надлежни секретаријат).
За
постављање
понтона
надлежни
секретаријат прибавља решење о сагласности од
основне организационе јединице Градске управе града
Панчева надлежне за послове саобраћаја (у даљем
тексту: Агенција за саобраћај).
Члан 7.

Захтев за постављање понтона може поднети
правно или физичко лице.
Уз захтев се подноси:
1. решење о упису у регистар делатности са
матичним бројем и ПИБ-ом (за правно лице),
2. фотокопија личне карте (за физичко лице),
3. уверење основне организационе јединице
Градске управе града Панчева за послове пореске
администрације којим доказује да нема дуговања по
основу изворних прихода града Панчева,
4. главни пројекат са техничком контролом са
прибављеним водним условима, уз претходно
прибављено мишљење водопривредног предузећа;
5. важећу плутајућу дозволу,
6. оверену изјаву да ће по престанку права
коришћења дела обале и водног простора уклонити
понтон и водни простор довести у првобитно стање,
7. претходна сагласност надлежне лучке
капетаније.
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водопривредном предузећу и надлежној лучкој
капетанији, најкасније у року од 15 дана од дана
постављања понтона.
IV ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПОНТОНА
Члан 10.

Власник понтона дужан је да понтон одржава
у исправном и уредном стању, да га заштићује од влаге
и воде, да уклања отпатке око понтона и да се стара да
извор светлости на понтону буде постављен тако да
својим положајем и јачином не угоржава безбедност
пловидбе пловним путем.
Члан 11.

Власник понтона дужан је да продужава
важност плутајуће дозволе на начин и у роковима
прописаним законом којим се уређује унутрашња
пловидба, као и да плутајућу дозволу достави
надлежном секретаријату у року од 15 дана од дана
продужења дозволе.
Члан 12.

Власник понтона дужан је да најкасније у
року од 30 дана од дана престанка важења решења о
одобрењу из члана 8. ове одлуке:
1. уклони понтон са места на коме је
одобрено његово постављање и
2. део обале и водног простора доведе у
првобитно стање.
V ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА
Члан 13.

Члан 8.

Уколико су испуњени услови из члана 7. ове
одлуке надлежни секретаријат издаје решење о
одобрењу за постављање понтона у року од 15 дана од
дана подношења захтева.
Решење о одобрењу за постављање понтона
издаје се на период који не може бити дужи од 5
година.
Против решења о одобрењу може се поднети
жалба, преко надлежног секретаријата, Градском већу
града Панчева, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Надлежни секретаријат је дужан да по један
примерак Решења о одобрењу достави Агенцији за
саобраћај, основној организационој јединици Градске
управе града Панчева надлежној за послове
инспекције (у даљем тексту: комунална инспекција),
комуналној полицији, водопривредном предузећу и
надлежној лучкој капетанији.
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Одобрење за постављање понтона престаје да
важи:
•

•
•

уколико се изменама или допунама Плана
укине место на коме је решењем дозвољено
постављање понтона,
уколико власник понтона не продужи
плутајућу дозволу,
протеком рока на који је издато одобрење.
Члан 14.

Решење којим се укида постављање понтона
доноси надлежни секретаријат.
Против решења се може поднети жалба,
преко надлежног секретаријата, Градском већу града
Панчева, у року од 15 дана од дана пријема решења.
Надлежни секретаријат је дужан да по један
примерак решења достави Комуналној инспекцији,
комуналној полицији, водопривредном предузећу и
надлежној лучкој капетанији.

Члан 9.

Подносилац захтева дужан је да постави
понтон у року од 15 дана од дана добијања одобрења и
да постављање понтона пријави комуналној
инспекцији, комуналној полицији, надлежном

VI УКЛАЊАЊЕ ПОНТОНА
Члан 15.

Власник понтона је дужан да уклони понтон
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по налогу комуналног инспектора ако:
• понтон постави без одобрења за постављање,
• уколико понтон нема важећу плутајућу
дозволу,
• уколико се понтон користи супротно решењу
којим се одобрава постављање, а у
остављеном року власник понтона не уклони
уочене недостатке по налогу издатом од
стране комуналног инспектора.
По налогу комуналног инспектора понтон ће
се уклонити и
• уколико је хаварисан и напуштен и
• уколико је власних непознат.
Члан 16.

Уколико власник понтона не уклони понтон у
року из члана 12. ове одлуке, односно у складу са
чланом 15. ове одлуке, по налогу комуналне
инспекције друга лица ће уклонити понтон и довести
део обале и водног простора у првобитно стање, а све
о трошку власника понтона.
Уколико је власник понтона непознат,
уклањање понтона извршиће се о трошку града
Панчева.
VII КОРИШЋЕЊЕ ПОНТОНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
КУЛТУРНИХ, СПОРТСКИХ, ТУРИСТИЧКИХ И
СЛИЧНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
Члан 17.

Уколико се понтон из члана 3. ове одлуке
издаје ради одржавања културних, спортских,
туристичких или сличних манифестација (у даљем
тексту: манифестација), неопходно је да се
организатор манифестације, најкасније 10 дана пре
одржавања манифестације, обрати са образложеним
захтевом основној организационој јединици Градске
управе града Панчева надлежној за послове привреде.
Основна организациона јединица Градске
управе града Панчева надлежна за послове привреде
издаће одобрење за одржавање манифестација у року
од 7 дана од дана подношења захтева
Одобрење за одржавање манифестација
издаје се за период трајања манифестације.
Одобрењем из става 3. овог члана одређују се
рок за довођење понтона, дела обале и водног
простора око понтона у првобитно стање, који не може
бити дужи од 3 дана.
Основна организациона јединица Градске
управе града Панчева надлежна за послове привреде
неће издати одобрење за одржавање манифестације
ако се манифестација организује ради стицања добити
и у другим случајевима супротно закону и другим
актима.
Уколико организатор манифестације не
поступи у року из става 4. овог члана, по налогу
комуналне инспекције друга лица ће довести део
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обале и водног простора у првобитно стање, а све о
трошку организатора манифестације.
Члан 18.

Организатор манифестације сноси трошкове
организовања манифестације.
VIII НАДЗОР
Члан 19.

Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши надлежни секретаријат.
Инспекцијски надзор врши комунална
инспекција.
Комунално-полицијске послове обавља
комунална полиција у складу са овлашћењима
утврђеним законом.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.

Новчаном казном у износу од 60.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. постави понтон супротно решењу којим се
одобрава постављање понтона (члан 8. ове
одлуке),
2. не пријави постављање понтона у складу са
чланом 9. ове одлуке;
3. најкасније у року од 30 дана од дана
престанка важења Решења о одобрењу не
уклони понтон са места на коме је одобрено
његово постављање и део обале и водног
простора доведе у првобитно стање, у складу
са чланом 12 ове одлуке
4. уколико је укинуто постављање понтона из
разлога наведених у члану 13. ове одлуке
5. постави понтон без одобрења за постављање
(члан 15. ст.1 алинеја 1)
6. уколико понтон нема важећу плутајућу
дозволу (члан 15. ст.1. алинеја 2)
7. у остављеном року не уклони уочене
недостатке по налогу издатом од стране
комуналног инспектора (члан 15. ст. 1 алинеја
3)
8. уколико се део обале и водног простора око
понтона не доведе у првобитно стање у року
прописаном чланом 17.ст.4 ове одлуке
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник, новчаном казном од 30.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице, новчаном казном од 10.000,00 динара.
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.

Обавезује се ЈП „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, да у складу са чланом 4.
став 2. ове одлуке, у року од годину дана од дана
ступања на снагу ове одлуке, припреми предлог Плана
постављања понтона.
Члан 22.

Власник понтона постављеног на делу обале
и водног простора на територији града Панчева до
дана ступања на снагу ове одлуке, на месту које није
регулисано чланом 3. ове одлуке, дужан је да уклони
понтон у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 23.

Овом одлуком престаје да важи члан 8.
Одлуке о коришћењу делова обале и воденог простора
реке Тамиш („Сл.лист општине – Панчево“, број 4/92).
Члан 24.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-5
Панчево, 14.04.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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