СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 10

ПАНЧЕВО, 25. Април 2016. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 10.738,30

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКO ВЕЋЕ
Број: II-05-06-7/2016-30
Панчево, 22.04. 2016. године

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 22.04.2016. године, разматрало је Предлог измена и
допуна Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за
2016. годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и
83/14-др. закон), чланa 59. и 98. ст. 3. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/2015-пречишћен текст),
члана 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града
Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015) и члана 2. став 3
Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр.
17/2007 и ''Службени лист града Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и 7/2014) донело:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за
2016. годину (''Службени лист града Панчева'' бр. 4/2016), мења се и допуњује тако да гласи:
I УВОДНИ ДЕО
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2016. годину планира се
коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине основаног Одлуком о оснивању Буџетског фонда за заштиту
животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и ''Службени лист града Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и 7/2014).
Програмом распореда средстава Буџетског фонда за 2016. годину предвиђен је наставак реализације програма и пројеката
започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних активности заштите животне средине и стварања услова за
решавање и других активности у наведеном периоду.
Планирана финансијска средства Буџетског фонда усмерена су на реализацију активности предвиђених локалним еколошким
акционим планом општине Панчево (ЛЕАП), усвојеним на редовном заседању Скупштине општине Панчево 07.05.2004. године као
и на друге приоритетне активности које се реализују у јавним комуналним предузећима, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево и месним заједницама насељених места.
Чланом 100. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон,
43/2011-Одлука УС и 14/2016) прописано је:
„Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе отварају буџетски фонд у складу са законом којим се уређује буџетски
систем.
Буџетски фонд из става 1. овог члана се финансира из прихода остварених на територији аутономне покрајине, а за јединице
локалне самоуправе по основу чл. 85, 85а и 87. овог закона и других извора, у складу са законом.
Средства буџетског фонда користе се за финансирање заштите и
унапређивање животне средине, на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у складу са акционим и санационим плановима из члана 68. овог
закона, по претходно прибављеној сагласности Министарства о намени коришћења средстава.
Извештај о коришћењу
средстава буџетског фонда, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе достављају Министарству најкасније до 31. марта
текуће године за претходну годину, односно на захтев Министарства.
Министар прописује образац програма коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу
средстава буџетског фонда, начин и рокове њиховог достављања“.
Чланом 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр.
23/2011-пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015) прописано је да Програм коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева доноси Градско веће града Панчева, крајем текуће или
почетком наредне године, по претходној сагласности министарства надлежног за заштиту животне средине, у складу са законом.
Финансијска средства Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину планирана су за реализацију следећих
програма:
I Програми који се реализују у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе Панчево
II Распоред салда из 2015. (Реализација преосталих обавеза из 2015. године)
III Сузбијање амброзије
IV Унапређење шумског фонда
V Пројекат: "Банатско сунце за све" - програм прекограничне сарадње IPA CBC Румунија - Србија
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VI Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, према Одлуци о буџету града
Панчева за 2016. годину, приоритетима из ЛЕАП-а и другим програмима који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и других
предузећа, установа, институција и насељених места.
VII ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

II – АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

1.

ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Контрола квалитета ваздуха

1.1. Проширење и замена старе опреме у систему за континуално мерење квалитета ваздуха
носилац активности: Градска управа у сарадњи са Агенцијом
за заштиту животне средине Републике Србије
средства за финансирање
1.1.1 Набавка анализатора

5,500,000.00

1.1.2 Набавка софтвера

1,500,000.00

1.2. Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

0.00

1.2.1. Набавка техничких гасова
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

0.00

1.3. Додатна мерења квалитeта ваздуха
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

2,229,020.50

1.4

2,799,003.50
Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на
другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења
носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних институција
за праћење квалитета ваздуха
средства за финансирање

2.

Програм систематског мерења буке, са аутоматским бројањем саобраћаја

4,000,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
3. Контрола квалитета воде
3.1. Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево),

2,000,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
3.2. Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом
пијезометара по потреби
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
4. Програм систематског праћења квалитета земљишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање -Распоред салда 2015

3,000,000.00

3,000,000.00
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5. Заштићена природна добра
5.1. Парк природе Поњавица
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
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5,000,000.00

носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске управе
средства за суфинансирање
5.2. Споменик природе ”Два стабла белог јасена код Долова”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Долови”, Долово
средства за суфинансирање

350,000.00

5.3. Споменик природе ”Кестен Ћурчина у Панчеву”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање

250,000.00

5.4. Споменик природе ”Ивановачка ада”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈП ”Војводинашуме”, ШГ "Банат" Панчево
средства за суфинансирање

250,000.00

5.5

Споменик природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање

6.

Програм озелењавања
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за финансирање

7.

Доловачка шума - уређење зелене површине (постављање едук. табли, постав.
рампе, уређење пешачке стазе и др..)
носилац активности: надлежно ЈКП
средства за финансирање -Распоред салда 2015

250,000.00

1,500,000.00

200,000.00

1,500,000.00

8.
Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине- по конкурсу
Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање/финансирање
9.

Манифестације из области заштите животне средине- по конкурсу
Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање/финансирање

10.

Подршка пројектима коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности

1,000,000.00

0.00
носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне заједнице,
установе, преко овлашћених организација
средства за суфинансирање
11.

Посете заштићеним природним добрима
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање

12.

Мониторинг полена (мерење, извештавање и одржавање опреме)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

0.00

1,750,000.00
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средства за финансирање
13.

Обележавање значајних датума из области
заштите животне средине
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање

14

Пројекти санације и рекултивације сметлишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање

14.1 Пројекти санације и рекултивације сметлишта у Глогоњу- распоред салда из 2015. године

300,000.00

4,000,000.00

1,800,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
15.

Набавка стручне литературе
средства за финансирање

0.00

16.

Непредвиђени трошкови у реализацији Програма Фонда
Ванредне анализе вода, ваздуха, земљишта, буке, ванредна набавка стручне литературе,
консултантске услуге, мањи послови и пројекти за потребе функционисања градског
мониторинга, услуге шпедиције набављене опреме и сл.
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

0.00

17.

Уградња система потрошње течног нафтног гаса у аутобусима ЈКП ”АТП Панчево” (на 4
аутобуса)

0.00

носилац активности: Градска управа у сарадњи са ЈКП "АТП" и стручним организацијама
средства за финансирање
0.00

18.
Пројекти сарадње са удружењима грађана за реализацију пројеката на основу конкурса
националних и других фондова за пројекте из области заштите животне средине
носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана
Средства за суфинансирање
19.

Едукација предшколске и школске деце и одраслих
Одржавање радионица и израда едукативног материјала
носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана, предшколским и
школским установама

300,000.00

средства за финансирање
20.

Издавање часописа ЕКОПЕДИЈА (2 броја годишње)
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање

21.

Пројекти из области заштите животне средине по конкурсима Министарства надлежног за
заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата надлежног за заштиту животне
средине, европских и др. фондова, и израда по потреби документације која се захтева уз
пријаву (потребни истражни радови, инвестициони програм, идејни и други пројекти),
претходни радови и сл.
носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне заједнице, преко
овлашћених организација
средства за финансирање

500,000.00

0.00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 5 - Број 10

Израда пројектне документације и опремање Центра за комунални отпад који није
дозвољено одлагати у контејнере (кабасти и други отпад)
0.00
носилац активности: ЈКП ”Хигијена” Панчево у сарадњи са стручним организацијама
средства за финансирање

23.

Израда пројектно - техничке документације за постројење за селекцију комуналног отпада
на регионалном нивоу

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
24.

Израда пројектно - техничке документације за постројење за третман биоразградивог
отпада на регионалном нивоу

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
25.

Израда пројектно - техничке документације за одлагалиште са мобилним постројењем за
третман грађевинског отпада

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
26.

Подршка пројектима енергетске ефикасности у граду Панчеву ( 1.150.000,00)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација (јавна и јавно комунална
предузећа – 650.000,00 динара и школе– 500.000,00 динара)

650,000.00
500,000.00

Средства за суфинансирање
27.

"Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори и
пуњачи возила и бицикала на електропогон и електроаутомобила)

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
28.

Израда пројектне документације (типски пројекат) за 9 насељених места за бетонске платое
за постављање контејнера за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у
контејнере, у свим насељеним местима, са извођењем

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за финансирање
29.

Израдa програма и плана енергетске ефикасности
носилац активности: Градска управа
средства за финансирање

30.

Израда техничког пројекта којим се обезбеђује уштеда електричне енергије у систему јавне
расвете

2,200,000.00

0.00

носилац активности: Градска управа
средства за финансирање
31.

Израда програма енергетских уштеда и енерг. пасоша за јавне објекате за град Панчево

0.00

носилац активности: Градска управа и установе чији је оснивач Град Панчево
средства за финансирање
32.

Студија - пројекат о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у Омољици
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

0.00
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средства за финансирање
33.

3,000,000.00

Обезбеђење подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за суфинансирање

34.

Санација градске локације услед пожара након ког је настали отпад окарактерисан као
опасан, са циљем његовог збрињавања у складу са препоруком стручне куће а у циљу
спречавања даљег загађивања животне средине

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених оператера
средства за финансирање

35.

Пројектно техничка документација измене пројекта I А фазе и интеграције са I Bфазом уз
пратеће неопходне садржаје који чине функциомалну целину

9,000,000.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
36.

Пројектно тех. документација за постављање мобилне опреме и њена уградња на локацији
старе градске депоније

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
37.

Изградња платоа са инфраструктуром за комплекс Центра за сакупљање и разврставање
рециклабилних материјала у Власинској

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање
38.

Набавка посуда за ком. отпад за домаћинства за насељена места на територији града
Панчева

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање

УКУПНО I

II
II.1
II.2
II.3
II.4

II.1

58,328,024.00

РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. (РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2015.
ГОДИНЕ)
Реализација уговора из претходних година
Покренуте јавне набавке крајем 2015. године
Унапређење шумског фонда-распоред салда из 2015. године
Остале нереализоване активности

6,292,764.00
14,881,022.00
2,587,138.00
5,756,120.00

1.
2.

Реализација уговора из претходних година
Набавка техничких гасова XI-13-404-118/2015 од 06.08.2015.
Пројекти санације и рекултивације сметлишта XI-13-404-103/2014 од 05.08.2014. (Качарево и
Омољица)

3.

Додатна мерење квалитета ваздуха XI-13-404-104/2015 од 08.07.2015. - обавезе из 2015. године

268,218.70

4.

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на
другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења XI-13-404-119/2015
од 06.08.2015. - обавезе из 2015. године

535,330.30

391,216.00
1,008,000.00
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5.

Програм систематског мерења буке са аутоматским бројањем аутомобила XI-13-404-116/2015 од
26.08.2015.

6.

Уговор о купопродаји специјализованог контејнера за контролу квалитета ваздуха са монтажом
уређаја и пуштање у редован режим рада за потребе система за континуални мониторинг
квалитета ваздуха града Панчева, бр. XI-13-404-106/2012 од 28.12.2012.

Укупно II.1
II.2

1.
2.

Покренуте јавне набавке крајем 2015. године
Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха
Чишћење котларница ЈКП "Грејање" Панчево (просторија и резервоара)од стране оператера који
имају дозволу у складу са законом о управљању отпадом а у циљу спречавања ризика и смањења
негативних утицаја на животну средину, Градска управа у сарадњи са ЈКП „Грејање“ преко
овлашћених оператера

3.

Санација градске локације услед пожара након ког је настали отпад окарактерисан као опасан, са
циљем његовог збрињавања у складу са препоруком стручне куће а у циљу спречавања даљег
загађивања животне средине

4.

Измуљивање дна реке Тамиш у приобалној зони ради постављања амфитеатра, где по
геоморфологији тла долази до застоја воде услед гомилања муља и плутајућег отпада, чиме
се успорава проток воде и угрожава речна фауна и укупан еколошки статус реке Тамиш, на
основу елабората стручне куће ''Хидроископ''доо Панчево

Укупно II.2

II.3

Унапређење шумског фонда – распоред салда из 2015. године
Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и "Топола"
у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област Зеленило,
Техн.-техн. активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица, носилац
активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево

3,850,000.00
239,999.00

6,292,764.00

6,200,000.00
5,000,000.00

3,081,022.00

600,000.00

14,881,022.00

2,587,138.00

Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу пошумљавања
слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк природе Поњавица” носилац
активности: Управљач уз сагласност Градске управе, средства за финансирање

Укупно II.3
II.4 Остале нереализоване активности
1. Суфинансирање трошкова Пројекта санације и рeкултивације сметлишта у Б. Брестовцу средства АП Војводине
2.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – опрема

3.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – услуге пројектовања

4.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – извођење радова

5.

III

2,587,138.00

800,000.00
1,796,120.00
200,000.00
960,000.00

Консултантске услуге за израду потребне документације за постројење за исходовање
интегрисане дозволе за регионалну депонију

2,000,000.00

Укупно II.4

5,756,120.00

УКУПНО II

29,517,044.00

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
Сузбијање амброзије

41,411.00
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200,000.00
3,018,000.00

Сузбијање амброзије МЗ Иваново– распоред салда из 2015. године
Сузбијање амброзије ЈКП– распоред салда из 2015. године
УКУПНО III

3,259,411.00

IV УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМСКОГ ФОНДА
IV.1 Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и "Топола"
у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област Зеленило,
Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица

1,000,000.00

носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
IV.2 Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу пошумљавања
слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк природе Поњавица”
носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске управе
средства за финансирање

УКУПНО IV
V

Пројекат: "Банатско сунце за све" - програм прекограничне сарадње IPA CBC Румунија Србија

1,000,000.00
77,231,000.00

Пројекат је одобрен за финансирање у оквиру Програма ИПА прекограничне сарадње Румунија –
Србија. У питању је пилот пројекат за промоцију и коришћење сунчеве енергије за загревање
воде. Средства се обезбеђују за предфинансирање пројекта након чега иста подлежу рефундацији
од стране донатора.
Овим пројектом ће се значајно смањити загађење ваздуха у граду Панчеву, с обзиром на замену
енергента, природног гаса, сунчевом енергијом. Смањиће се емисија гасова са ефектом стаклене
баште, око 200 t/god. CO2. Реализацијa овог пројекта доприноси одрживој производњи и
потрошњи енергије, и подизању свести грађана о значају обновљивих извора енергије.
Топлотна енергија добијена од алтернативног извора енергије користиће се за припрему
санитарне топле воде у колективном насељу Котеж II у Панчеву.

УКУПНО V
VI

77,231,000.00

Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре, према Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину, приоритетима из
ЛЕАП-а и другим програмима који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и других
предузећа, установа, институција и насељених места.

МЗ Омољица - Изградња фекалне канализације преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015.
године

4,928,340

ЈКП "Хигијена" Панчево - Заштита јавних површина у циљу смањења концентрација прашкастих
материја

99,875,565

ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење активности заштите животне средине са циљем подизања
и одржавања јавних зелених површина у граду (специјализоване услуге)

64,200,000

ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење активности заштите животне средине са циљем подизања
и одржавања јавних зелених површина у граду (специјализоване услуге)распоред салда из 2015.
године

8,000,000

МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина ,
у циљу смањења концентрација прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе
Поњавица преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године

151,200
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МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л. Рибара у циљу смањења концентрација
прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године
Појачано одржавање дела улице Ђуре Јакшића у МЗ Банатски Брестовац у циљу смањења
концетрације прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица - распоред салда
из 2015. године

125,000

1,000,000

МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине
до улице Симе Шолаје), у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП
"Дирекција" - распоред салда из 2015. године

50,400

МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе, у циљу смањења концентрација прашкастих
материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године

50,400

МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла, у циљу смањења концентрација
прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године

19,200

МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице, у циљу смањења концентрација прашкастих
материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године
МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице, у циљу смањења концентрација прашкастих
материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године

УКУПНО VI
VII
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1,700,000

50,400

180,150,505.00

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
9,055,000
Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција из области
заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних
средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима за 2011.,
2012., 2013., 2014. и 2015. годину. Узети кредити су се односили на реализацију капиталних
инвестиција - којима се утицало на заштиту и побољшање животне средине у Панчеву и
насељеним местима Града и то за:
- Ојачање коловоза у МЗ Иваново у улицама: Војвођанска, Гробљанска, 7. јула, 29. новембра,
И.Л. Рибара и Петефи Шандора у циљу смањења загађења ваздуха прашкастим материјама,
- Изградња Потамишког колектора фекалне канализације,
- Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног отпада,
- Енергетску ефикасност
- Набавку нових аутобуса ради замене старог возног парка а у циљу смањења аерозагађења
- Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу смањења
загађења подземних и површионских вода
- Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у циљу смањења загађења подземних и
површионских вода
- Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу повећања зелених површина у граду
- Реконструкцију Кајмакчаланске улице у циљу смањења загађења амбијенталног ваздуха
прашкастим материјама
- Реконструкција и доградња улица- Лава Толстоја и Милке Марковић у циљу смањења загађења
прашкастим материјама
- Изградња фекалне канализације за насење Кудељарски насип

Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција из области
заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних
средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима - распоред
салда из 2015. године

5,010,758
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110,000,000
Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање капиталних
инвестиција из области заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а
финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима
за 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. годину. Узети кредити су се односили на реализацију
капиталних инвестиција - којима се утицало на заштиту и побољшање животне средине у
Панчеву и насељеним местима Града и то за:
- Ојачање коловоза у МЗ
Иваново у улицама: Војвођанска, Гробљанска, 7. јула, 29. новембра, И.Л. Рибара и Петефи
Шандора у циљу смањења загађења ваздуха прашкастим материјама,
- Изградња Потамишког колектора фекалне канализације,
- Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног отпада,
- Енергетску ефикасност
- Набавку нових аутобуса ради замене старог возног парка а у циљу смањења аерозагађења
- Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу смањења
загађења подземних и површионских вода
- Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у циљу смањења загађења подземних и
површионских вода
- Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу повећања зелених површина у граду
- Реконструкцију Кајмакчаланске улице у циљу смањења загађења амбијенталног ваздуха
прашкастим материјама
- Реконструкција и доградња улица- Лава Толстоја и Милке Марковић у циљу смањења загађења
прашкастим материјама
- Изградња фекалне канализације за насење Кудељарски насип

Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање капиталних
инвестиција из области заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а
финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима
- распоред салда из 2015. године

22,000,000

УКУПНО VII

146,065,758.00

УКУПНО I-VII

495,551,742.00

III – ФИНАНСИРАЊЕ

Финансијска средства за реализацију Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града
Панчева за 2016. годину обезбеђују се из буџета града Панчева, од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, на
основу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен
текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015), у складу са члановима 85. и 87. Закона о заштити
животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и 43/2011-Одлука УС и 14/2016),
Уредбом о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде („Сл.
гласник РС“ бр. 111/2009) и Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. гласник РС“ бр.
109/2009 и 8/2010), и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за
загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл. гласник РС" бр. 113/2005,
6/2007,102/2010, 15/2012 и 91/2012), из пренетих неутрошених средстава из 2015. године и из других извора предвиђених законом.
Наведена финансијска средства чине приход буџетског фонда за заштиту животне средине, основаног Одлуком о оснивању
Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и „Сл. лист града Панчева" бр. 8/2009, 37/12
и 7/14) у циљу наменског трошења тих средстава.
Контролу прилива средстава по основу посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине врши Секретаријат за
пореску администрацију, Градске управе града Панчева.

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева предлаже програме који се реализују у Секретаријату
за заштиту животне средине. Остале програме и пројекте који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и других предузећа и
установа и институција и насељених места, предлаже Градско веће у складу са Одлуком о буџету града Панчева. Поред пројеката и
активности планираних овим годишњим програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се и други програми везани за
област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре који су од посебног значаја за Град Панчево.
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Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре,
по Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2016. годину, дужни су да
Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за финансије, Градске управе града Панчева, доставе извештај и посебно
искажу утрошак средстава добијених из Буџетског фонда за заштиту животне средине, до краја 2016. године и да их посебно
прикажу у својим извештајима о раду које разматра и усваја Скупштина града Панчева. У складу са чланом 100. Закона о заштити
животне средине, извештај о коришћењу средстава остварених по основу накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
доставља се Министарству најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, односно на захтев Министарства.

IV - ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Ове Измене и допуне програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града
Панчева за 2016. годину ће се објавити у "Службеном листу града Панчева".

Измене и допуне програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2016. годину
доставити Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за финансије, Градске управе града Панчева.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Саша Павлов
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Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 22. 04. 2016. године, разматрало је Предлог
решења о изменама Решења о образовању Тима за
имплементацију Стратегије развоја града Панчева
2014 - 2020, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07 и 83/14 –др. закон) и чланова 59. и 98. став 3.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст), донело
следеће

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014 - 2020
I
У Решењу о образовању Тима за
имплементацију Стратегије развоја града Панчева
2014 - 2020 („Службени лист града Панчева“ бр. 27/14
и 38/15), тачка I мења се и гласи:
„Образује се Tим за имплемeнтaцију
Стратегије развоја града Панчева 2014 -2020 (у даљем
тексту: Тим), у следећем саставу:
1.Саша Левнајић, заменик градоначелника
града Панчева, координатор;
2.Тигран Киш, председник Скупштине града
Панчева, заменик координатора;
3.Сузана Јовановић, члан Градског већа града
Панчева за подручје рада, запошљавања и социјалне
политике, задужена за примену методологије праћења
Стратегије развоја града Панчева 2014 - 2020, члан;
4.Оливера Суботић, помоћник секретара
Секретаријата за привреду и економски развој,
задужена за област локалног економског развој, члан;
5.Зоран Грба, секретар Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој, задужен за
област пољопривреде, члан;
6.Синиша Јанковић, самостални стручни
сарадник у Агенцији за саобраћај, задужен за област
просторног
и
урбанистичког
планирања,
инфраструктуру и комуналне делатности, члан;
7.Милан Глумац, помоћник секретара
Секретаријата за заштиту животне средине, задужен за
област заштите животне средине, члан;
8.Јелена
Новаков,
шеф
Одсека
у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања,
задужена за друштвени развој, члан;
9.Ениса Аговић-Хоти, секретар Секретаријата
за финансије, задужена за финасијско праћење
реализације Стратегије развоја града Панчева 2014 2020 и годишњих акционих планова, члан;
10.Маја Витман, заменик директора ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,
задужена за праћење реализације пројеката од значаја
за град Панчево, члан;
11.Александар Радуловић, вд директора ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево, представник
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јавних
комуналних
предузећа,
задужен
за
инфраструктуру, односно комуналне делатности, члан;
12.Петар Петровић, саветник руководиоца
Сектора за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево,
задужен за просторно и
урбанистичко планирање, члан;
13.Јелена Батинић, члан Градског већа града
Панчева за подручје привреде, предузетништва и
инвестиција, представник Привредног савета града
Панчева, задужена за праћење реализације Стратегије
развоја града Панчева 2014 - 2020 и годишњих
акционих планова са становишта пословне заједнице,
члан;
14.Виолета Јованов Пештанац, представник
Удружења грађана „Други нови центар Панчево“,
задужена за праћење реализације Стратегије развоја
града Панчева 2014 -2020 и годишњих акционих
планова са становишта организација цивилног
друштва, члан;
15.Невена Симендић, представник ТВ
Панчево, РТВ Панчево, представник локалних медија,
задужена за праћење реализације Стратегије развоја
града Панчева 2014 - 2020 и годишњих акционих
планова са становишта јавног информисања, члан.“
II
У тачки IV став 10. мења се и гласи:
„Годишњи извештај о реализацији Стратегије
за претходну годину подноси се Градском већу града
Панчева до краја априла наредне године, а предлог
Акционог плана за имплементацију Стратегије за
текућу годину подноси се Градском већу града
Панчева, по усвајању Одлуке о буџету града Панчева
за наредну годину, најкасније до краја априла текуће
године.“
III
У тачки VI став 2. мења се и гласи:
„Тим заседа најмање два пута у току године.“
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-7/2016-30
Панчево,22.04.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
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Градоначелник града Панчева, дана 18.04.
2016. године, разматрао је Предлог решења о измени и
допуни решења о образовању Комисије за попис
незаконито изграђених објеката на територији града
Панчева, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст), донео следеће

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОПИС НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Решењу о образовању комисије за попис
незаконито изграђених објеката на територији града
Панчева бр. II-06-020-2/2016-106 од 24.02.2016. године
у члану 1. ставу 1. тачка 26. мења се и гласи:
„26. Ђура Влајић, представник Секретаријата
за инспекцијске послове Градске управе града
Панчева, члан“.
У истом члану, у ставу 1. после тачке 31.
додаје се тачка 32. која гласи:
„32. Миодраг Радуловић, представник
Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе
града Панчева, члан.“
Члан 2.

Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:II-06-020-2/2016-281
ПАНЧЕВО,18.04.2016. Године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
20.04.2016.године, разматрао је Правилник о
организацији и систематизацији послова, радних
задатака и услова за њихово обављање Јавно
комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ од
25.03.2016.године, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 54. став 1.
тачка 4. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст), донеo
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији
послова, радних задатака и услова за
њихово обављање Јавно комуналног
предузећа „Глогоњ“ Глогоњ од
25.03.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова, радних
задатака и услова за њихово обављање Јавно
комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ од
25.03.2016.године, с обзиром да је исти урађен у
складу са Законом о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“
бр. 68/15), Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.гласник РС“ број 101/15 и 114/15) и
Одлуком о спровођењу Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.лист града Панчева“ број 38/15 и
4/16).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Глогоњ“ Глогоњ да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон и
103/15) и друге прописе, којима је прописано да
корисници јавних средстава не могу заснивати радни
однос са новим лицима ради попуњавања слободних,
односно упражњених радних места до рока утврђеног
законом.
Изузетно, радни однос са новим
лицима може се заснивати уз сагласност тела Владе,
на предлог надлежног министарства, односно другог
надлежног органа, уз претходно прибављено
мишљење Министарства.
Укупан број запослених на одређено
време због повећаног обима посла, лица ангажованих
по уговору о делу, уговору о привременим и
повременим пословима,
преко омладинске и
студентске задруге и лица ангажованих по другим
основама, код корисника јавних средстава не може
бити већи од 10% од укупног броја запослених.
Изузетно, од претходног става број
запослених на одређено време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима, преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних средстава,
може бити већи од 10% од укупног броја запослених,
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уз сагласност тела Владе на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног органа, уз
претходно прибављено мишљење Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:II-06-020-2/2016-286
ПАНЧЕВО, 20.04. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
18.04.2016. године, разматрао је Правилник о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака у Јавном комуналном предузећу „Омољица“
Омољица од 01.02.2016.године, па је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
('"Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и
чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
и радних задатака у Јавно комуналног
предузећа „Омољица“ Омољица од
01.02.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака Јавно комуналног предузећа „Омољица“
Омољица од 01.02.2016.године, с обзиром да је исти
урађен у складу са Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
(„Сл.гласник РС“ бр. 68/15), Одлуком о максималном
броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015.годину („Сл.гласник РС“ број
101/15 и 114/15) и Одлуком о спровођењу Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 38/15 и 4/16).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Омољица“ Омољица да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон и
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103/15) и друге прописе, којима је прописано да
корисници јавних средстава не могу заснивати радни
однос са новим лицима ради попуњавања слободних,
односно упражњених радних места до рока утврђеног
законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, преко омладинске и студентске задруге и
лица ангажованих по другим основама, код корисника
јавних средстава не може бити већи од 10% од
укупног броја запослених.
Изузетно, од претходног става број
запослених на одређено време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима, преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних средстава,
може бити већи од 10% од укупног броја запослених,
уз сагласност тела Владе на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног органа, уз
претходно прибављено мишљење Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2016-273
ПАНЧЕВО,18.04. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 18.04.
2016. године, разматрао је Правилник о организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Панчево од 02.02.2016.године па је
на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи ('"Службени гласник РС'' бр. 129/07 и
83/14-др.закон) и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98.
став 2. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
Јавног предузећа „Градска стамбена
агенција“ Панчево од 02.02.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
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организацији и систематизацији послова Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево од
02.02.2016.године, с обзиром да је исти урађен у
складу са Законом о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“
бр. 68/15), Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.гласник РС“ број 101/15 и 114/15) и
Одлуком о спровођењу Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.лист града Панчева“ број 38/15 и
4/16).
II
Обавезује се Јавно предузећe „Градска
стамбена агенција“ Панчево да поштује одредбе
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15др.закон и 103/15) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, преко омладинске и студентске задруге и
лица ангажованих по другим основама, код корисника
јавних средстава не може бити већи од 10% од
укупног броја запослених.
Изузетно, од претходног става број
запослених на одређено време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима, преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних средстава,
може бити већи од 10% од укупног броја запослених,
уз сагласност тела Владе на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног органа, уз
претходно прибављено мишљење Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2016-272
ПАНЧЕВО,18.04.2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 98. став 19. Закона о
основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” број 72/09, 52/11, 55/13,
35/2015-аутентично тумачење и 68/2015 ), члана 34.
став 6. Закона о предшколском васпитању и
образовању (“Службени гласник РС” број 18/10 ) и
члана 7. Правилника о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(“Службени гласник РС” број 63/10), начелник Градске
управе града Панчева, на основу члана 34. Одлуке о
градској управи града Панчева (“Службени лист града
Панчева” број 13/14-пречишћен текст), дана
20.04.2016. године, донео је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ
КОМИСИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
У Решењу о именовању Интерресорне
комисије града Панчева (“Службенилист града
Панчева” број 14/15), тачка VIII мења се и гласи:
“Координатор Комисије је Кристиана
Станојчић, запослена у Градској управи града
Панчева.”
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
БРОЈ: III-09/2016
Панчево, 20.04.2016. године
НАЧЕЛНИК
Милорад Милићевић

ЗАПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПАНЧЕВАОДРЖАНИХ 24. априла
2016. године
Седница Изборне комисије града Панчева
почела је дана 25. априла 2016. године у 17 часова;
Седници Изборне комисије града Панчева
присуствују:
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Ђорђе Папулић, председник Изборне
комисије града Панчева;
Весна Параушић, заменик председника
Изборне комисије града Панчева;
Слађана Фератовић, секретар
Изборне
комисије града Панчева;
Драган Балабан, заменик секретара Изборне
комисије града Панчева;
Бојана Шарац, члан,
Иван Дупор, заменик члана,
Кристина Стојановски, члан,
Јасна Божић, заменик члана,
Милан Бокшан, члан,
Јелисавета Дражевић, заменик члана,
Милана Трифковић, члан,
Тијана Средојевић, заменик члана,
Милош Мијић, члан,
Маријана Бијелић Суљић, заменик члана,
Дејан Пандуров, члан,
Мирјана Јовановић, заменик члана,
Никола Дамњановић, члан,
Немања Попшогоровић, заменик члана,
Анка Стаматовић, члан,
Никола Панајотовић, заменик члана,
Зоран Мајсторовић, члан,
Пурковић Добрила, заменик члана,
Ђурица Јованов, члан,
Вера Богосављев, заменик члана,
Бранко Богдановић, члан,
Лазар Јонел, заменик члана,
Оливера Ћириковачки, члан,
Јелена Ћирић, заменик члана,
Дејан Мрдак, члан,
Дејан Буказић, заменик члана,
Славица Вабрик, члан и
Стеван Јовановски, заменик члана;
Ненад Кораћ, члан,
Магдалена Дожа, заменик члана;
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На територији града Панчева одређено је 74
бирачких места за гласање за спровођење избора за
одборнике Скупштине града Панчева расписаних за
24. април 2016. године.
Изборна комисија града Панчева, примила је
изборни материјал од 74 бирачких одбора са
територије града Панчева.
Изборна комисија града Панчева, утврдила је
да није било битних повреда Закона о локалним
изборима (“Сл. Гласник РС” број 129/2007, 34/2010одлука УС и 54/2011) и није поништила гласање ни на
једном бирачком месту.
На основу изборног материјала, примљеног
од бирачких одбора, утврђено је:
• да је за изборе предато укупно 112 149
гласачких листића;
• да је остало неупотребљено 52 015 гласачких
листића;
• да према изводу из бирачког списка има
уписано 112 205 бирача;
• да је према изводима из бирачког списка на
изборима гласало 60 134 бирача, што у
процентима износи 53,59 %;
• да је број гласачких листића који се налазе у
гласачким кутијама 60 090;
• да је било 1798 неважећих гласачких листића;
• да је било 58 292 важећих листића;
• да су поједине изборне листе добиле следећи
број гласова и мандата:
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Р. бр.
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Изборна листа

број гласова

Страна 17 - Број 10
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проценат мандати

1.

Александар Вучић-Србија побеђује

27.630

45.95%

39

2.

ЛИГА
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ВОЈВОДИНЕ-НЕНАД ЧАНАК

4.654

7.74%

6

3.

ДЕМОКРАТСКА
Душан Стојић

4.880

8.12%

7

4.

ДР. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА

4.699

7.81%

6

5.

ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма,
Демократска
партија
Македонаца
(ДПМ)

4.764

7.92%

6

6.

ДВЕРИ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
СРБИЈЕ-МЕЊАЈ НА БОЉЕ

2.788

4.64%

0

7.

СДС – СРЂАН МИКОВИЋ

1.168

1.94%

0

8.

ПЕТАР АНДРЕЈИЋ – НЕСТРАНАЧКА
ГРАЂАНСКА ЛИСТА

1.977

3.29%

0

9.

ДОСТА ЈЕ
РАДУЛОВИЋ

4.177

6.95%

5

10.

Vajdásagi Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара –
Иштван Пастор

719

1.20%

1

11.

САВЕЗ ЗА БОЉЕ ПАНЧЕВО –
ЛИБЕРАЛНО
ДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА-НОВА СТРАНКА

836

1.39%

0

СТРАНКА

БИЛО

–

Чланови Изборне комисије града Панчева
нису имали примедбе на утврђивање резултата избора;
Изборна комисија града Панчева, завршила је
рад у 17.30 часова;
Закључено је да се резултати избора одмах
саопште јавности и објаве у Службеном листу града
Панчева;
СЕКРЕТАР ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Слађана Фератовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Ђорђе Папулић, с.р.

–

др

САША

Страна 18 - Број 10
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