СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 13. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 13. Јун 2016. ГОДИНЕ

Градоначелник града Панчева, дана 25.05.
2016. године, разматрао је Предлог решења о
именовању Комисијe за остваривање права на
вантелесну оплодњу, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" број 129/07 и 83/14- др. закон), чланова 54. и 98.
став 2. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и члана
5. Одлуке о остваривању права на суфинансирање
трошкова за вантелесну оплодњу («Службени лист
града Панчева» број 5/16), донео следеће

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ВАНТЕЛЕСНУ
ОПЛОДЊУ
I
Именује се Комисија за остваривање права на
вантелесну оплодњу (у даљем тексту: Комисија), у
следећем саставу:
1. Др Мирела Петровић, члан Градског већа
града Панчева за подручје здравства, члан,
2. Др
Слободан
Овука,
специјалиста
гинекологије и акушерства, члан и
3. Др Стојан Вишекруна, специјалиста
гинекологије и акушерства, члан.
Комисија на првој седници, већином гласова
од укупног броја чланова, бира председника Комисије.
За секретара Комисије именује се Ивана
Матаруга, акушерска сестра, која ће за потребе
Комисије обављати стручне и административнотехничке послове.
II
Задатак Kомисије је да разматра захтеве за
остваривање права на суфинансирање трошкова за
вантелесну оплодњу и да на основу приложене
документације из захтева даје мишљење којим се
утврђује испуњеност услова парова из члана 7. Одлуке

Аконтација претплате 10.738,00

о остваривању права на суфинансирање трошкова за
вантелесну оплодњу и сачињава предлог парова за
доделу средстава за суфинансирање трошкова за
вантелесну оплодњу.
III
Лица из тачке I овог решења именују се на 4
године.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија на седницама одлучује већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Члановима Комисије који нису запослени у
Градској управи града Панчева, нису чланови Градског
већа града Панчева или одборници Скупштине града
Панчева, припада накнада у нето износу од 1.000,00
динара по предмету.
Секретару Комисије припада накнада у нето
износу од 500,00 динара по предмету
VI
Пријем захтева за остваривање права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу
обавља Секретаријат за јавне службе и социјална
питања и исте прослеђује Комисији на даље
поступање.
VII
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
Панчево, 25.05.2016.
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -21
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
03.06.2016. године, разматрао је Предлог Решења о
изменама Решења о образовању Комисије за
вредновање програма и пројеката од јавног интереса у
областима омладинског сектора града Панчева за 2016.
годину, те 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 и 12/16), донео
следеће

Решење o изменама решења o
образовању Комисије за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса
у областима омладинског сектора града
Панчева за 2016. годину
I
У Решењу o образовању Комисије за
вредновање програма и пројеката од јавног интереса у
областима омладинског сектора града Панчева за 2016.
годину број II-06-020-2/2016-195 од 23.03.2016. године,
тачка I мења се и гласи:
“I
Образује се Комисија за вредновање програма
и пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора града Панчева за 2016. годину (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Јован Самоилов, координатор Омладинског
ресурсног центра у Дому омладине Панчево,
председник,
2. Марко Радаковић, студент, члан,
3. Стефан Лобор, студент, члан.
За секретара Комисије одређује се Марија
Команов Јаћимовић, координаторка Канцеларије за
младе града Панчева“,
II
Tачка IV мења се и гласи:
„IV
Секретару, председнику и члановима
Комисије припада надокнада у нето износу од 900,00
динара за сваку одржану седницу.“
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

13. Јун 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -54
Панчево, 03.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
26.05.2016. године, разматрао је Предлог решења о
измени решења о образовању Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности 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 члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору
(„Сл.гласник РС“,бр 36/2015) и чланова 54. и 98. став.
2. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), донео
следеће

Решење о измени решења о образовању
Комисије за координацију инспекцијског
надзора над пословима из изворне
надлежности града Панчева
Члан 1.

У Решењу о образовању Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности града Панчева бр.II-06-0207/2015-390 од 12.11.2015.године, у тачки V , алинеја 1.
мења се и гласи:
- “ за председника
Александар Стевановић, члан Градског већа
града Панчева, задужен за подручје стамбенокомуналних послова и саобраћај“.
Члан 2.

Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -23
Панчево, 26.05.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 02.06.
2016. године, разматрао је Предлог решења о измени
Решења о именовању чланова Савета за запошљавање
града Панчева, па је на основу члана 28. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
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(„Службени лист града Панчева“, број 25/15пречишћен текст и 12/16) и тачке III Решења о
оснивању Савета за запошљавање града Панчева број
II-06-020-1/2009-265 од 11.05.2009. године, донео

Решење о измени Решења о именовању
чланова Савета за запошљавање града
Панчева
I
У Решењу о именовању чланова Савета за
запошљавање града Панчева број II-06-020-1/2013-463
од 22.05.2013. године, број II-06-020-4/2013-90 од
19.07.2013. године, број II-06-020-1/2014-214 од
07.04.2014. године, број II-06-020-1/2014-696 од
06.11.2014. године, број II-06-020-7/2015-79 од
15.07.2015. године и број II-06-020-2/2016-238 од
07.04.2016. године, у тачки I подтачка 1. мења се и
гласи:
„1. Миленко Чучковић, члан Градског већа
града Панчева за подручје рада, запошљавања и
социјалне политике – представник Града;“
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -50
Панчево, 02.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона о
локалној самоуправи (”Службени гласник РС” број
129/07 и 83/14 - др. закон), чланова 71. став 2. и 98.
став 2. Статута града Панчева-пречишћен текст
(”Службени лист града Панчева” број 25/15 и 12/16) и
члана 28. Одлуке о Градској управи града Панчевапречишћен текст („Службени лист града Панчева“
број 13/14 и бр. 12/16), Градоначелник града Панчева,
дана 20.05.2016. године, донео је следеће

Решење о постављењу помоћника
Градоначелника града Панчева за
економски развој – градски менаџер
I.
АЛЕКСАНДАР ФАРКАШ, поставља се за
помоћника Градоначелника града Панчева за
економски развој – градски менаџер, почев од
20.05.2016. године.
II.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Панчева''.

13. Јун 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -4
Панчево, 20.05.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона о
локалној самоуправи (”Службени гласник РС” број
129/07 и 83/14 - др. закон), чланова 71. став 2. и 98.
став 2. Статута града Панчева — пречишћен текст
(”Службени лист града Панчева” број 25/15 и 12/16) и
члана 28. Одлуке о Градској управи града Панчева –
пречишћен текст („Службени лист града Панчева“
број 13/14 и 12/16), Градоначелник града Панчева,
дана 20.05.2016. године, донео је следеће

Решење о постављењу помоћника
Градоначелника града Панчева за
област јавних набавки
I.
ЂУКАНОВИЋ МАРИЈА, поставља се за
помоћника Градоначелника града Панчева за област
јавних набавки, почев од 20.05.2016. године.
II.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 - 2
Панчево, 20.05.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона о
локалној самоуправи (”Службени гласник РС” број
129/07 и 83/14 - др. закон), чланова 71. став 2. и 98.
став 2. Статута града Панчева-пречишћен текст
(”Службени лист града Панчева” број 25/15 и 12/16) и
члана 28. Одлуке о Градској управи града Панчева –
пречишћен текст („Службени лист града Панчева“
број 13/14 и 12/16), Градоначелник града Панчева,
дана 20.05. 2016. године, донео је следеће

Решење о постављењу помоћника
Градоначелника града Панчева за
правна питања и реорганизацију
Градске управе
I.
БРАНИСЛАВА КАЛИШКИ, поставља се за
помоћника Градоначелника града Панчева за правна
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питања и реорганизацију Градске управе, почев од
20.05.2016. године.
II.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 - 6
Панчево, 20.05.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона о
локалној самоуправи (”Службени гласник РС” број
129/07 и 83/14 - др. закон), чланова 71. став 2. и 98.
став 2. Статута града Панчева-пречишћен текст
(”Службени лист града Панчева” број 25/15 и 12/16) и
члана 28. Одлуке о Градској управи града Панчева –
пречишћен текст („Службени лист града Панчева“
број 13/14 и 12/16), Градоначелник града Панчева,
дана 20.05. 2016. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ о постављењу помоћника
Градоначелника града Панчева у
области урбанизма
I.
ПЕТАР КОМНЕНИЋ, поставља се за
помоћника Градоначелника града Панчева у области
урбанизма, почев од 20.05.2016. године.
II.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -8
Панчево, 20.05.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
27.05.2016. године, разматрао је Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Панчево од 16.05.2016.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 и 12/16), донеo је

13. Јун 2016. године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Панчево од
16.05.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Панчево од 16.05.2016.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
„Водовод и канализација“ 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.
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -37
Панчево, 27.05.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
01.06.2016. године, разматрао је
Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево од 16.05.2016.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 и 12/16), донеo је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево од
16.05.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево од 16.05.2016.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 „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ 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,
68/15-др.закон и 103/15) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу

13. Јун 2016. године

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
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -49
Панчево, 01.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
01.06.2016. године, разматрао је Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавно
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“ Панчево од
16.05.2016.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 и 12/16), донеo је
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13. Јун 2016. године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
Јавно комуналног предузећа за уређење
и одржавање спортских терена и
објеката „Младост“ Панчево од
16.05.2016.године

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“.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавно
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“ Панчево од
16.05.2016.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 за
уређење и одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ 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, 68/15-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,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -48
Панчево, 01.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
01.06.2016. године, разматрао је Правилник о
организацији и систематизацији послова, радних
задатака и услова за њихово обављање Јавно
комуналног предузећа „“Долови“ Долово од
16.05.2016.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 и 12/16), донеo је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији
послова, радних задатака и услова за
њихово обављање Јавно комуналног
предузећа „Долови“ Долово од
16.05.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова, радних
задатака и услова за њихово обављање Јавно
комуналног предузећа „“Долови“ Долово од
16.05.2016.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
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„Долови“ Долово 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,
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
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -47
Панчево, 01.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
27.05.2016. године, разматрао је Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево од
06.05.2016.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 и 12/16), донеo је

13. Јун 2016. године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Грејање“
Панчево од 06.05.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево од
06.05.2016.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
„Грејање“ 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, 68/15-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,
уз сагласност тела Владе на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног органа, уз
претходно прибављено мишљење Министарства.
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -43
Панчево, 27.05.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
27.05.2016. године, разматрао је Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Јавном комуналном предузећу „Качарево“
Качарево од 13.05.2016.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 и 12/16), донеo је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Јавном
комуналном предузећу „Качарево“
Качарево од 13.05.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Јавном комуналном предузећу „Качарево“
Качарево од 13.05.2016.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
„Качарево“ Качарево 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,
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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
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -40
Панчево, 27.05.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
27.05.2016. године, разматрао је Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Јавном комуналном предузећу „ВОД-КОМ“
Јабука од 16.05.2016.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 и 12/16), донеo је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Јавном
комуналном предузећу „ВОД-КОМ“
Јабука од 16.05.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
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места у Јавном комуналном предузећу „ВОД-КОМ“
Јабука од 16.05.2016.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
„ВОД-КОМ“ Јабука 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,
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“.

13. Јун 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -42
Панчево, 27.05.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
27.05.2016. године, разматрао је Правилник
о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака Јавно комуналног предузећа „Комбрест“
Банатски Брестовац од 16.05.2016.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 и 12/16), донеo је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
и радних задатака Јавно комуналног
предузећа „Комбрест“ Банатски
Брестовац од 16.05.2016. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака Јавно комуналног предузећа „Комбрест“
Банатски Брестовац од 16.05.2016.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
„Комбрест“ Банатски Брестовац 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
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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
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -33
Панчево, 27.05.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 07.06.
2016. године, разматрао је Предлог за доношење
Решења о образовању Одбора за организацију
Светског школског првенства у одбојци 2016. године,
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 и 12/16), донео следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за организацију
Светског школског првенства у одбојци
2016. године
I
Образује се Одбор за организацију Светског
школског првенства у одбојци 2016. године (у даљем
тексту: Одбор) у следећем саставу:
1. Саша Павлов, градоначелник града
Панчева, председник;
2. Иван Крговић, председник Одбојкашког
клуба ''Одбојка О13'' Панчево, заменик председника;
3.
Александар
Фаркаш,
помоћник
Градоначелника града Панчева за економски развој
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-градски менаџер, члан;
4. Предраг Стојадинов, в.д. директора Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објекта ''Младост'' Панчево, члан;
5. Ненад Марин, генерални секретар
Спортског савеза Панчево, члан;
6. Ивана Јовановић, представник Савеза за
школски спорт Србије, члан;
7. Биљана Миоч, помоћник секретара за
културу, информисање и спорт у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања Градске управе града
Панчева, члан;
8. Јелена Ђорђевић, представник Савеза за
школски спорт града Панчева, члан.
II
Задаци Одбора су да утврди активности у
вези са организацијом Светског школског првенства у
одбојци 2016. године, које ће се одржати у периоду од
25. јуна до 03. јула 2016. године, у Београду и Панчеву,
да координира утврђеним активностима, као и да
прати њихову реализацију.
III
Чланови Одбора могу да формирају
оперативне тимове ради обављања послова у оквиру
својих задужења.
IV
Стручне
и
административно–техничке
послове за потребе Одбора обављају Секретаријат за
јавне службе и социјална питања и Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном листу града Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016-66
Панчево, 07.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
06.06.2016. године, разматрао је Предлог за доношење
Решења о образовању Комисије за спорт 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 и 12/16), донео
следеће
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РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спорт града
Панчева
I
Образује се Комисија за спорт града Панчева
(у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
Александар
Фаркаш,
помоћник
Градоначелника за економски развој - градски
менаџер, председник;
Оливера Теодоровић, представник Јавно
комуналног предузећа за уређење и
одржавање
спортских терена и објекта ''Младост'' Панчево, члан;
Гордана Крстић, самостални стручни
сарадник у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, члан;
Ненад Марин, Генерални секретар Спортског
савеза Панчево, члан;
Ненад Славковић, Технички секретар
Спортског савеза Панчево, члан.
II
Задаци Комисије односе се на вршење
стручног прегледа и вредновања поднетих предлога
програма и пројеката, као и обављање других послова
у области спорта, у складу са одлукама и другим
актима органа града Панчева.
Послови вредновања пројеката, односно
програма у области спорта обухватају: усвајање
критеријума за вредновање пројеката, односно
програма, припрему пројектне документације и
предлог текста јавног конкурса за подношење
предлога пројекта, односно програма, прегледање и
оцењивање предлога пројекта, односно програма,
подношење градоначелнику акта о избору програма и
пројекта који садржи план расподеле средстава која су
потребна за њихову реализацију и усвајање извештаја
о реализацији и евалуацији одобрених пројеката и
програма.
Приликом вредновања пројекта и програма
Комисија је дужна да се придржава критеријума,
рокова и осталих услова прописаних јавним
конкурсом, као и Одлуком о условима и начину
финансирања потреба у области спорта на територији
града Панчева.
III
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године, односно до истека мандата
одборницима Скупштине града Панчева.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављају Секретаријат за
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јавне службе и социјална питања и Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном листу града Панчева''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016 -63
Панчево, 06.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 10.06.2016. године, разматрало је
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о
измени Плана постављања пијачних објеката на
Зеленој пијаци у Панчеву, па је на основу чланова 46. и
66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07 и 83/14 -др.закон) , чланова 59. и 98.
став 3. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и члана
7. став 2. Одлуке о пијацама („Службени лист града
Панчева“ број 26/11 – пречишћен текст и 6/14) донело
следеће:

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
измени Плана постављања пијачних
објеката на Зеленој пијаци у Панчеву
I
Градско веће града Панчева даје сагласност на
Одлуку о измени Плана постављања пијачних објеката
на Зеленој пијаци у Панчеву, коју је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Зеленило“
Панчево на седници одржаној 17.05.2016. године број:
92-2448/60.
II
Ово решење објавити заједно са Одлуком о
измени Плана постављања пијачних објеката на
Зеленој пијаци у Панчеву, у Службеном листу града
Панчева.
Решење доставити: Јавном комуналном
предузећу „Зеленило“ Панчево, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове и Секретаријату за инспекцијске послове
Градске управе града Панчева.

Страна 12 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-24/2016-5
Панчево, 10.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 13.06.
2016. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Тима у вези са обезбеђивањем средстава
града Панчева за обавезе Апотеке „Панчево“ Панчево,
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 и 12/16), донео следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА У ВЕЗИ СА
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ СРЕДСТАВА ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА ОБАВЕЗЕ АПОТЕКЕ
„ПАНЧЕВО“ ПАНЧЕВО
I
Образује се Тим у вези са обезбеђивањем
средстава града Панчева за обавезе Апотеке
„Панчево“ Панчево (у даљем тексту: Тим), у следећем
саставу:
Саша Павлов, Градоначелник града Панчева,
координатор;
Предраг Живковић, заменик Градоначелника
града Панчева, заменик координатора;
Др Мирела Петровић, члан Градског већа
града Панчева за здравство, чланица;
Александар
Фаркаш,
помоћник
Градоначелника за економски развој - градски
менаџер, члан;
Марија Ђукановић, помоћник Градоначеника
града Панчева за област јавних набавки, чланица;
Ениса Аговић Хоти, секретар Секретаријата
за финансије Градске управе града Панчева, чланица;
Сања Илић, помоћник секретара за буџет у
Секретаријату за финансије Градске управе града
Панчева, чланица;
Биљана Мајкић, помоћник секретара за
финансијске послове из области јавних служби, бриге
о младима и цивилног сектора, чланица;
Јелена Анкић, самостални стручни сарадник
у Агенцији за имовину Градске управе града Панчева,
чланица;
Меланија Бонин, в.д. директора Апотеке
„Панчево“ Панчево, чланица;
Дубравка Хохњец, заменик директора
Апотеке „Панчево“ Панчево, чланица;
Милан Бабић, председник Надзорног одбора
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Апотеке „Панчево“ Панчево, члан.
II
Задатак Тима је да одмах по доношењу овог
решења у циљу спровођења превентивних мера за
очување и заштиту здравља становништва, са
надлежним министарствима приступи усаглашавању
текста Споразума о обезбеђивању средстава града
Панчева за обавезе Апотеке „Панчево“ Панчево са
законом и другим прописима, како би се у што краћем
року створили услови да се омогући обављање
послова фармацеутске здравствене делатности у
граду Панчеву под условима прописаним законом, као
и да предложи мере за
несметано одвијање
здравствене заштите.
III
Стручне и административно техничке
послове за потребе Тима обавља Секретаријат за
финансије, Секретаријат за јавне службе и социјална
питања и Секретаријат за скупштинске послове,
послове градоначелника и Градског већа Градске
управе града Панчева .
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016-84
Панчево, 13.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
08.06.2016. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07 и
83/14-др.закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) и чланова 2. и 3. Одлуке о
награди града Панчева „Полицајац месеца“
(„Службени лист града Панчева“ број 13/15) донео

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
“ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“
Члан 1.

Награда града Панчева „Полицајац месеца“
додељује се КАЈАЛИЋ СРЂАНУ, полицијском
службенику Полицијске испоставе „ЈУГ“, Полицијске
управе Панчево, за месец април 2016. године.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
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Одлуку доставити: лицу из члана 1. одлуке и
Секретаријату за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016-69
Панчево, 08.06. 2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу чланова 15,43.,45. и 48. Закона о
локалним
изборима
(“Службени
гласник
РС”бр.129/07,54/11) Изборна комисија града Панчева,
након седнице одржане дана 18.маја 2016.године у
13,00 часова, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ИЗМЕНИ ИЗВЕШТАЈА О
ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА И
ИЗДАВАЊУ УВЕРЕЊА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
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4. Зоран Јовановић, 1955, професор
математике, Панчево
5. Никола Ћурчин, 1979, дипл. инж.
електротехнике, Панчево
6. Дубравка Терек, 1986, доктор медицине,
Панчево
7. Ивица Јовчић, 1967, комерцијалиста,
Панчево
III ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –
Драган Марковић Палма, Демократска партија
Македонаца (ДПМ) - Ивица Дачић
1. Никола Дангубић, 1969, дипл. инж.
пољопривреде, Панчево
2. Љубомир Станишић, 1952, спортски
радник, Панчево
3. Видана Думитру, 1963, менаџер, Панчево
4. Стојан Видески, 1963, грађевински
техничар, Јабука
5. Зоран Ашанин, 1963, дипл. економиста,
Старчево
6. Нада Кирбус, 1956, дип. саобраћајни
инжењер, Панчево

На основу изјава кандидата за одборнике
Скупштине града Панчева са изборне листе

IV ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА – др Војислав Шешељ

I АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ - Александар Вучић, о неприхватању
мандата и то:

1. Срђан Гламочанин, 1966, правник, Панчево
2. Станко Богосављев, 1971, дипломирани
менаџер, Панчево
3. Јелица Петровић, 1961, хемијски техничар,
Панчево
4. Игор Ставревски, 1983, дипломирани
менаџер, Панчево
5. Слободан Мрђен, 1974, професор физичке
културе, Банатски Брестовац
6. Горана Петровић, 1991, медицинска сестра,
Долово,

1. кандидат под редним бројем 4. Драган
Катуца, 1978, дипломирани економиста, Панчево
2. кандидат под редним бројем 5. Др
Слободан Овука, 1963, лекар, Панчево
На основу редоследа на изборним листама за
одборнике Скупштине града Панчева, додељују се
одборнички мандати следећим кандидатима за
одборнике са изборне листе
I АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ - Александар Вучић
1.Сретен Алексић, 1957, радник, Омољица
2.Зоран Станић, 1978, економиста, Панчево
II
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - ДР
ДУШАН СТОЈИЋ - др Душан Стојић
1. Душан Стојић, 1957, хирург-онколог,
Панчево
2. Предраг Богатинчевић, 1976, професор
физичког васпитања, Панчево
3. Нађа Хигл-Бохаревић, 1987, мастер
политиколог за дипломатију и безбедност, Панчево

V
ЛИГА
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ВОЈВОДИНЕ - НЕНАД ЧАНАК – Ненад Чанак
1. Мариника Тепић, 1974, дипломирани
филолог, Панчево
2. Милош Веселинов, 1980, дипломирани
менаџер, Панчево
3. Владан Кељевић, 1988, студент политичких
наука, Панчево
4. Соња Радивојев, 1968, трговац, Долово
5. Оливер Петковић, 1978, дипломирани
математичар, Глогоњ
6. Павле Ђукић, 1957, дипломирани
туризмолог, Панчево
VI

ДОСТА

ЈЕ

БИЛО

–

САША
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РАДУЛОВИЋ – Саша Радуловић
1. Никола Ћебић, 1981, дипломирани
инжењер електротехнике, Панчево
2. Жарко Јелисавчић, 1990, студент, Панчево
3. Душица Јовановић, 1975, приватни
предузетник, Панчево
4. Дејан Јовановић, 1971, оперативни
менаџер, Панчево
5. Шандор Ђерфи, 1979, професор музике,
Панчево,
VII Vajdásagi Magyar Szövetség-Pásztor István –
Савез војвођанских Мађара - Иштван
Пастор – Иштван Пастор
1. Карољ Ранц, 1953, предузетник, Панчево
Изборна комисија града Панчева издаје
уверења о избору за одборнике свим горе наведеним
одборницима.
Извештај се доставља Скупштини града
Панчева ради потврђивања одборничких мандата и
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 1-01-013-1/2016-2
Панчево, 18.05.2016. године
Секретар

Слађана Фератовић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Ђорђе Папулић

13. Јун 2016. године
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