СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 21. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 18. јул 2016. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 10.738,00

ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 20. ГОДИНА ИX

ПАНЧЕВО, 4. Јул 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 45. и 66. Закона о локалној
самуправи („Сл. гласни к РС“ број: 129/07и 83/14др.закон) и члана 46. Закона о локалним изборима
(«Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 54/11) и члана 39.
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчево» бр.
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 04. јула 2016. године,
донела је

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Утврђује се престанак мандата одборници
Скупштине града Панчева, Мариники Тепић, 1974,
дипломираном филологу из Панчева, са изборне листе
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ НЕНАД ЧАНАК - Ненад Чанак, због подношења
оставке.
II
Ово одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба
надлежном Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења одлуке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Аконтација претплате 10.738,00

На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 54/11) и
члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчево» бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 04.
јула 2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
града Панчева, Тончев Денку, 1950, пензионеру из
Панчева,
са
и
зборне
ли
сте
ЛИГА
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ - НЕНАД
ЧАНАК - Ненад Чанак
II
Мандат одборника из тачке И ове одлуке траје
до истека мандата одборницима Скупштине града
Панчева.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба
надлежном Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења одлуке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 32. тачка 15. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14-др.закон),чланова 33.,34.,36. и 37.
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број
61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), члана 28.Одлуке о буџету
града Панчева за 2016.годину („Службени лист града
Панчева“, број 37/15,3/16 и 4/16-исправка) и чланова
39. и 98.став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева”, број 25/2015 - пречишћен текст и
12/16) , Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 04.07.2016. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА
Члан 1.

У Одлуци о задуживању града Панчева за
финансирање капиталних инвестиционих расхода
(„Службени лист града Панчева“, број 4 /16) у члану
1.став 1.мења се и гласи:
„Овом одлуком одобрава се дугорочно
задуживање града Панчева на домаћем финансијском
тржишту путем кредита у износу до 674.167.000,00
динара,
ради
финансирања
капиталних
инвестиционих расхода.“
Члан 2.

Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
“Реализација капиталних инвестиција вршиће
се код корисника буџетских средстава и то:
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева “Панчево, које нема право на
одбитак претходног пореза ;
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Панчево;
Јавно комунално предузеће за уређење и
одржавање спортских терена и објеката „Младост“
Панчево и
Јавно комунално предузеће “Зеленило“
Панчево.
Средства из члана 1. ове одлуке планирана су
за финансирање капиталних инвестиција у оквиру
следећих програма:
ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“Панчево, које нема право на одбитак
претходног пореза и то:
1. Израда техничке документације за
реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће
Јовановића бр.33 "Америчке зграде" до 800.000 динара
са ПДВ-ом
2. Обезбеђење земљишта за изградњу до
експропријација парцела које улазе у састав улице

18. јул 2016. године

4. Јул 2016. године

Банијске у Панчеву до 9.256.000 динара
3. Обезбеђење земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Доситејеве у Панчеву до 37.410.000 динара
4. Обезбеђење земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Македонске у Панчеву до 1.875.000 динара
5. Обезбеђење земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у састав улице
Стевана Сремца у Панчеву до 2.256.000 динара
6. Плато Дома омладине Панчево - Израда
техничке документације и извођење радова на
уређењу платоа до 1.100.000 динара са ПДВ-ом
7. Инвестиционо одржавање дела пешачке
зоне око зграде Градске управе са пратећом
документацијом до 25.000.000 динара са ПДВ-ом
8. Пројектно техничка документација за
инфраструктурно опремање „Северне индустријске
зоне - до 6.766.060 динара са ПДВ-ом
9. Експропријација катастарских парцела за
потребе изградње приступне саобраћајнице за нову
градску депонију - до 5.014.800 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
10. Изградња кишне канализације на
раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше
Пијаде са израдом техничке документације до
5.500.000 динара са ПДВ-ом
11. Израда техничке документације и
изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде
од броја 106 до 116 до 5.000.000 динара са ПДВ-ом
12. Израда техничке документације за
изградњу кишне канализације у улици Добровољачка
до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
13. Наставак изградње фекалне канализације
у Омољици до 13.000.000 динара са ПДВ-ом
14. Изградња паркинг простора код Матице
Словачке - са израдом техничке документације до
500.000 динара са ПДВ-ом
15. Изградња паркинг простора испред МЗ
Војловица са израдом техничке документације до
1.000.000 динара са ПДВ-ом
16. Периодично одржавање дела Гробљанске
улице - паркинг испред гробља у Иванову до 720.000
динара са ПДВ-ом
17. Пијаца у Јабуци - Израда техничке
документације и извођење радова на реконструкцији
настрешнице - 2.400.000 динара са ПДВ-ом
18. Пијаца у Глогоњу - Израда техничке
документације и извођење радова на постављању
настрешице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу) до
1.700.000 динара са ПДВ-ом
19. Банатско Ново Село - Извођење радова на
изгарадњи капеле на источном гробљу до 10.000.000
динара са ПДВ-ом
20. Изградња јавног осветљења у улици

18. јул 2016. године
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Новосељански пут у Панчеву до 21.000.000 динара са
ПДВ-ом
21. Израда техничке документације и
реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж
до 2.700.000 динара са ПДВ-ом
22. Инвестиционо одржавање капеле у
Војловици до 500.000 динара са ПДВ-ом
23. МЗ Иваново - Извођење радова на
изградњи капеле на месном гробљу до 7.500.000
динара са ПДВ-ом
24. Наставак радова на проширењу Новог
гробља до 15.000.000 динара са ПДВ-ом
25. Израда генералног пројекта одвођења
атмосферске воде за град Панчево до 5.000.000 динара
са ПДВ-ом
26. Реконструкција - проширење КЦС у
улици Суботичкој до 1.750.000 динара са ПДВ-ом
27. Изградња водовода ПЕ ДН 110 на
катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3,
13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево до 2.500.000 динара
са ПДВ-ом
28. Изградња водоводне мреже у улици
Преспанској и Власинској до 5.500.000 динара са
ПДВ-ом
29. Изградња водоводне мреже у улици
Шарпланинској до 3.500.000 динара са ПДВ-ом
30. МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег
објекта са надстрешницом до 4.440.473 динара са
ПДВ-ом
ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
31. Црвени магацин- Пројектно техничка
документација реконструкције објекта до 8.679.580
динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
32. Израда идејног решења за Цикло – мотел
на СРЦ Стрелиште до 800.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
33. Реконструкција улице 7. јула до
136.000.000 динара са ПДВ-ом
34. Израда техничке документације са
техничком контролом и извођење радова на мосту у
Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" до 9.200.000
динара са ПДВ-ом
35. Извођење преосталих радова на
реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел
на локалном путу Омољица-Иваново до 9.000.000
динара са ПДВ-ом
36. Периодично одржавање Скадарске улице пешачка стаза до 8.100.000 динара са ПДВ-ом
37. Израда техничке документације улице
Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром
до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
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38. Израда техничке документације улице Иве
Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара до
1.000.000 динара са ПДВ-ом
39. Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи приступног пута за
регионалну депонију у Панчеву до 65.000.000 динара
са ПДВ-ом
40. Периодично одржавање тротоара у
насељеном месту Панчево са израдом техничке
документације до 5.000.000 динара са ПДВ-ом
41. Израда техничке документације за
изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у
Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут
(Панчево-Ковин) до 2.000.000 динара са ПДВ-ом
42. Израда
техничке документације за
реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од
Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву до
1.500.000 динара са ПДВ-ом
43. Изградња пешачке стазе од Охридске
чесме до Спортског центра са израдом техничке
документације до 4.000.000 динара са ПДВ-ом
44. Постављање заштитне пешачке ограде на
разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са
израдом техничке документације до 6.000.000 динара
са ПДВ-ом
45. Појачано одржавање улице Бориса
Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске до
7.000.000 динара са ПДВ-ом
46. Периодично одржавање улице Првомајска
од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву
до 1.900.000 динара са ПДВ-ом
47.
Периодично
одржавање
улице
Македонскаод од улице Радничке до улице
Омладинске у Качареву до 1.950.000 динара са ПДВом
48. Периодично одржавање улице Бориса
Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у
Банатском Новом Селу до 16.000.000 динара са ПДВом
49. Периодично одржавање улице Наделске у
Старчеву до 600.000 динара са ПДВ-ом
50. Периодично одржавање улице Зимске у
Старчеву до 870.000 динара са ПДВ-ом
51. Периодично одржавање улице Михајла
Пупина у Старчеву до 1.720.000 динара са ПДВ-ом
52. Периодично одржавање улице Моше
Пијаде у Банатском Брестовцу до 13.200.000 динара са
ПДВ-ом
53. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици Војвођанска у Долову до
13.000.000 динара са ПДВ-ом
54. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици ЈНА у Долову до 16.000.000
динара са ПДВ-ом
55. Извођење радова на појачаном одржавању
улице Бегејске у Омољици до 3.100.000 динара са
ПДВ-ом
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56. Пројектно - техничка документација за
побољшање укрсног места државног и општинског
пута (Надел- Долово) до 958.692 динара са ПДВ-ом
57. Опрема за објекте код којих је услед већих
оштећења угрожена стабилност објекта и представља
непосредну опасност до 2.000.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ
8
ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ
58. Вртић Славуј, Котеж 1 - израда техничке
документације и извођење радова на постављању
ограде за потребе вртића до 1.200.000 динара са ПДВом
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
59. Инвестиционо одржавање
постојеће
бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ
"Доситеј Обрадовић" у Омољици са израдом техничке
документације и опремање терена до 2.000.000
динара са ПДВ-ом
60. ОШ „Ђура Јакшић“ - Инвестиционо
одржавање санитарних чворова и свлачионица- до
700.000 динара са ПДВ-ом
61. ОШ „Стевица Јовановић“- Инвестиционо
одржавање до 12.000.000 динара са ПДВ-ом
62. ОШ “Ђура Јакши
ћ“ Панчево инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије
(део школске зграде и комплет на спортској сали ) до
4.200.000 динара са ПДВ-ом
63. ОШ „Братство Јединство“ - Инвестиционо
одржавање челичне кровне конструкције-заштита од
пожара до 2.820.000 динара са ПДВ-ом
64. ОШ „Јован Јованови
ћ Змај“ Инвестиционо одржавање санитарних чворова на
спратовима школе и израда техничке документације и
извођење радова на инсталацијама ПП заштите до
5.000.000 динара са ПДВ-ом
65. ОШ“ Моша Пијаде“ у Иванову Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2 до
2.100.000 динара са ПДВ-ом
66. ОШ „Ђура Јакшић“ - Израда техничке
документације за реконструкцију дворишта до 400.000
динара са ПДВ-ом
67. ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево Израда техничке документације и извођење радова до
2.000.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 10- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
68. Машинска школа - Израда техничке
документације за изградњу радионице до 800.000
динара са ПДВ-ом
69. Електротехничка школа "Никола Тесла" Израда техничке документације за изградњу школске
радионице (у складу са изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи) до 500.000 динара са ПДВ-ом
70. Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" инвестиционо одржавање санитарних чворова до
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3.500.000 динара са ПДВ-ом
71. Машинска школа “Панчево“ Панчево израда техничке документације за потребе
реконструкције/изградње терена за мале спортове до
400.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
72. ЈП "Дирекција" Панчево, одмаралиште на
Дивчибарама - инвестиционо одржавање до 9.500.000
динара са ПДВ-ом
73.
ЈП"Дирекција"
Панчево,
Дечије
одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по
пројектима за легализацију до 5.500.000 динара са
ПДВ-ом
74. Израда техничке документације и
извођење радова на наткривању велике терасе у
одмаралишту на Дивчибарама до 12.000.000 динара
са ПДВ-ом
ПРОГРАМ
12
ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
75. Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина Реконструкција и доградња дела
амбуланте до
4.500.000 динара са ПДВ-ом
76. Амбуланта Качарево - Израда техничке
документације за реконструкцију инсталација
водовода и електроинсталација и техничке
документације из области заштите од пожара до
400.000 динара са ПДВ-ом
77. Амбуланта Долово - Извођење радова по
пројектној документацији - II фаза до 8.500.000
динара са ПДВ-ом
78. Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
79. Амбуланта „Стрелиште“ - Израда
техничке
документације
за
реконструкцију
електроинсталација до 600.000 динара са ПДВ-ом
80. Амбуланта “Нови Свет“ у Панчеву Техничка документација и извођење радова на
реконструкцији електроинсталација до 2.080.000
динара са ПДВ-ом
81. Амбуланта у Банатском Брестовцу –
Прикључак водовода и
електроинсталација
(пројектовање, техничка контола пројекта и извођење
радова) до 1.692.425 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
82. Дворана Аполо - Инвестиционо
одржавање пода до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
83. Дом омладине Панчево - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.950.000 динара са ПДВ-ом
84. Народни музеј Панчево - Израда
комплетне пројектно техничке документације са
техничком контролом за реконсрукцију комплетног
објекта Народног музеја Панчево до 5.358.000 динара
са ПДВ-ом
85. Дом културе Глогоњ – допуна техничке

18. јул 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 5 - Број 20

Страна 5 - Број 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

документације, извођење радова за потребе озакоњења
објекта до 1.450.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
86. Израда техничке документације и
извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са
припадајућом инфраструктуром до 29.500.000 динара
са ПДВ-ом
87. СРЦ Стрелиште - Израда техничке
документације и постављање ограде до 4.000.000
динара са ПДВ-ом
88. СРЦ Стрелиште - Наставак радова на
замени термомашинске опреме и припадајућих
инсталација за потребе градских базена до 3.500.000
динара са ПДВ-ом
89. Набавка, испорука и монтажа терена са
мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост до
2.000.000 динара са ПДВ-ом и
90. СРЦ Стрелиште-Замена термомашинске
опреме и припадајућих инсталација за потребе
градских базена до 3.000.000 динара са ПДВ-ом
91.Прилагођавање комплетне инфраструктуре
за постављање „Балон хале“ на отвереном базену СЦ
„Стрелиште“ до 1.750.000 динара са ПДВ-ом.“
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Панчево, 04.07.2016.
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 5. ст. 1 Закона о становању
(„Сл. гласник РС“, бр. 50/92,76/92, 84/92-испр., 33/93,
53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр., 48/94, 45/95 др.закон,
49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-др.закон и 99/11),
члана 4. Закона о социјалном становању („Сл. Гласник
РС“, бр. 72/09), чланова 26. и 54. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14),
члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. Закон), чланова
215. и 216. Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“,
бр. 30/2010), чланова 39, 59. тачка 8. и 98. ст. 1 Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 04.07.2016. године, донела је
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о располагању становима града
Панчева (“Сл. лист града Панчева“ бр. 19/14 и 14/15),
члан 4. мења се и гласи:
„ Члан 4.
Скупштина града Панчева именује Комисију
за давање у закуп градских станова (у даљем тексту:
Комисија).
Комисију чине председник и четири члана.
Председник Комисије има заменика и сваки
члан Комисије има свог заменика.
Заменици замењују председника, односно
чланове у случају њиховог одсуства или спречености
да присуствују расправи и одлучивању.
Председник, заменик председника, чланови,
као и њихови заменици именују се на следећи начин:
1. Председник, заменик председника, један
члан и његов заменик именују се из редова запослених
у ЈП „ГСА“,
2. Два члана и њихови заменици именују се
из редова запослених у Центру за социјални рад
„Солидарност“ Панчево,
3. Један члан и његов заменик именују се из
редова запослених у Градској управи града Панчева.
Комисија се именује на период од четири
године.
Комисија ће донети Пословник о свом раду.“
Члан 2.

Члан 12. мења се и гласи:
„ Члан 12.
Пријаву на конкурс за закуп градског стана
заинтересовано лице подноси Комисији путем ЈП
„ГСА“ на прописаном обрасцу и уз пратећу
документацију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
На основу критеријума из ове одлуке и
утврђеног броја бодова, Комисија сачињава ранглисту, на основу које доноси Одлуку о давању стана у
закуп.
Ранг-листа чини саставни део Одлуке о
давању стана у закуп.
Комисија је дужна да донесе Одлуку из
претходног става у року од 30 дана од дана закључења
конкурса и да исту објави на огласној табли ЈП „ГСА“.
Подносиоци пријаве из става 1. овог члана,
имају право приговора на Одлуку о давању стана у
закуп у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке.
Приговор се подноси Градском већу града
Панчева путем Комисије.
Градско веће града Панчева одлучује по
приговорима након истека рока из става 6. овог члана.
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По наступању коначности Одлуке о давању
стана у закуп, ЈП „ГСА“ са закупцем закључује Уговор
о закупу стана. “.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВОСКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16),
члана 2. Одлуке о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчева (“Службени лист града
Панчева” број 8/13 и 14/16) и члана 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 04.07. 2016. године,
донела је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ
КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ПАНЧЕВО
Члан 1.

За именовање директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево (у
даљем тексту: директори предузећа), спровешће се
јавни конкурси који се објављују за следећа предузећа:
Јавно комунално предузеће “Водовод и
канализација” Панчево, улица Ослобођења број 15;
Јавно комунално предузеће за уређење и
одржавање спортских терена и објеката “Младост”
Панчево, улица Масарикова 1а;
Јавно комунално предузеће за превоз путника
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево, улица Војводе
Радомира Путника број 33.
Јавно комунално предузеће “Долови” Долово,
улица Краља Петра И број 5;
Јавно комунално предузеће “Омољица”
Омољица, улица Арсенија Чарнојевића број 1.
Јавно комунално предузеће “БНС” Банатско
Ново Село, улица Маршала Тита број 67.
Јавно комунално предузеће “Глогоњ” Глогоњ,
улица Београдска број 7.
Члан 2.

Огласи о јавним конкурсима за предузећа
наведена у члану 1. ове одлуке, у року од 8 дана од
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доношења Одлуке о спровођењу јавних конкурса,
објављују се у „Службеном гласнику Републике
Србије“, „Службеном листу града Панчева“, дневним
новинама “Данас” и на званичној интернет
презентацији града Панчева.
Члан 3.

Јавне конкурсе за именовање директора
предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс) спроводи
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач
град Панчево (у даљем тексту: Комисија).
Члан 4.

Пријаве на јавне конкурсе подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавних конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 5.

Пријаве на јавне конкурсе са неопходном
документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији, препорученом пошиљком путем
поште или лично преко Градског услужног центра
града Панчева, у затвореној коверти на адресу:
Скупштина града Панчева
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији
је оснивач град Панчево са назнаком: Пријава на
конкурс – НЕ ОТВАРАЈ.
Трг Краља Петра И број 2-4
26 000 Панчево
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања, већ ће бити
одбачене закључком, против којег није допуштена
посебна жалба.
Члан 6.

Комисија ће вршити проверу и оцену:
познавање
система:
функционисања
јавних/јавно комуналних предузећа, у складу са
Законом о јавним предузећима, обављање делатности
од општег интереса у складу са законом, као и
донетим одлукама, познавање рада и функционисања
јавних/јавно комуналних предузећа за које се лице
кандидује.
Члан 7.

Провера из члана 6. ове одлуке, као и
оцењивање стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата вршиће се усменом провером.
Поступак провере и оцењивања спроводиће
се у складу са Одлуком о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево (“Службени
лист града Панчева” број 8/13 и 14/16).
Члан 8.

Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је секретар Комисије.
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Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречи шћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних и
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јула 2016.
године, Скупштина града Панчева објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “Водовод и
канализација” Панчево
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација”
Панчево, улица Ослобођења број 15.
Радно место:Директор Јавног комуналног
предузећа “Водовод и канализација” Панчево, на
период од четири године. Директор Предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице
и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада
и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
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односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове
утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних и
јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или
лично преко Градског услужног центра града Панчева,
у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра И
број 2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација” Панчево – НЕ
ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
• извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о пословној способности (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија)
• доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
• доказ о радном искуству на пословима за које
се захтева високо образовање (оригинал или
оверена фотокопија уверења /потврде
послодавца)
• доказ о радном искуству на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа,
организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија уверења /
потврде послодавца)
• доказ о познавању области корпоративног
управљања
(оригинал
или
оверена
фотокопија уверења / потврде послодавца)
• изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
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странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке
• уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
• доказ да му није изречена мера безбедности
(издат од стране надлежног органа) у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић,
секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречи шћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних и
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јула 2016.
године, Скупштина града Панчева објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за уређење и
одржавање спортских терена и објеката
“Младост” Панчево
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће за уређење и одржавање
спортских терена и објеката “Младост” Панчево,
улица Масарикова 1а.
Радно место: Директор Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских терена и
објеката “Младост” Панчево, на период од четири
године. Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице и
држављанин Републике Србије;
2. да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање
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240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове
утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних и
јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или
лично преко Градског услужног центра града Панчева,
у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра И
број 2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских терена и
објеката “Младост” Панчево– НЕ ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
• извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о пословној способности (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија)
• доказ о стручној спреми (оригинал или
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оверена фотокопија дипломе)
доказ о радном искуству на пословима за које
се захтева високо образовање (оригинал или
оверена фотокопија уверења /потврде
послодавца)
• доказ о радном искуству на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа,
организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија уверења /
потврде послодавца)
• доказ о познавању области корпоративног
управљања
(оригинал
или
оверена
фотокопија уверења / потврде послодавца)
• изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке
• уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
• доказ да му није изречена мера безбедности
(издат од стране надлежног органа) у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић,
секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
•

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречи шћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних и
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јула 2016.
године, Скупштина града Панчева објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за превоз путника
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
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Јавно комунално предузеће за превоз путника
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево, улица Војводе
Радомира Путника број 33.
Радно место: Директор Јавног комуналног
предузећа за превоз путника “АутотранспортПанчево” Панчево, на период од четири године.
Директор Предузећа заснива радни однос на одређено
време.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице и
држављанин Републике Србије;
2. да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове
утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних и
јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град
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Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или
лично преко Градског услужног центра града Панчева,
у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра И
број 2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа за превоз путника “АутотранспортПанчево” Панчево – НЕ ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
• извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о пословној способности (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија)
• доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
• доказ о радном искуству на пословима за које
се захтева високо образовање (оригинал или
оверена фотокопија уверења /потврде
послодавца)
• доказ о радном искуству на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа,
организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија уверења /
потврде послодавца)
• доказ о познавању области корпоративног
управљања
(оригинал
или
оверена
фотокопија уверења / потврде послодавца)
• изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке
• уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
• доказ да му није изречена мера безбедности
(издат од стране надлежног органа) у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић,
секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
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јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречи шћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних и
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јула 2016.
године, Скупштина града Панчева објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “Долови” Долово
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће “Долови” Долово, улица
Краља Петра И број 5;
Радно место:Директор Јавног комуналног
предузећа “Долови” Долово, на период од четири
године. Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Услови за именовање директора:
• да је пунолетно и пословно способно лице и
држављанин Републике Србије;
• да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
• да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2;
• да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
• да познаје област корпоративног управљања;
• да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
• да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
• да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
• да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
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Стручна оспособљеност, знања и вештине:
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове
утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних и
јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или
лично преко Градског услужног центра града Панчева,
у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра И
број 2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа “Долови” Долово – НЕ ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
• извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о пословној способности (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија)
• доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
• доказ о радном искуству на пословима за које
се захтева високо образовање (оригинал или
оверена фотокопија уверења /потврде
послодавца)
• доказ о радном искуству на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа,
организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија уверења /
потврде послодавца)
• доказ о познавању области корпоративног
управљања
(оригинал
или
оверена
фотокопија уверења / потврде послодавца)
• изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке
• уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
• доказ да му није изречена мера безбедности
(издат од стране надлежног органа) у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
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(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић,
секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречи шћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних и
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јула 2016.
године, Скупштина града Панчева објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “Омољица”
Омољица
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће “Омољица” Омољица,
улица Арсенија Чарнојевића број 1.
Радно место:Директор Јавног комуналног
предузећа “Омољица” Омољица, на период од четири
године. Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице и
држављанин Републике Србије;
2. да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2;
4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
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9. да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове
утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних и
јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или
лично преко Градског услужног центра града Панчева,
у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра И
број 2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа “Омољица” Омољица – НЕ ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
• извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о пословној способности (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија)
• доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
• доказ о радном искуству на пословима за које
се захтева високо образовање (оригинал или
оверена фотокопија уверења /потврде
послодавца)
• доказ о радном искуству на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа,
организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија уверења /
потврде послодавца)
• доказ о познавању области корпоративног
управљања
(оригинал
или
оверена
фотокопија уверења / потврде послодавца)
• изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке
• уверење надлежног органа (надлежне
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полицијске управе) да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
• доказ да му није изречена мера безбедности
(издат од стране надлежног органа) у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић,
секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречи шћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних и
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јула 2016.
године, Скупштина града Панчева објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “БНС” Банатско
Ново Село
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће “БНС” Банатско Ново
Село, улица Маршала Тита број 67.
Радно место:Директор Јавног комуналног
предузећа “БНС” Банатско Ново Село, на период од
четири године. Директор Предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице и
држављанин Републике Србије;
2. да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2;
4. да има најмање три године радног искуства на
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пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове
утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних и
јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или
лично преко Градског услужног центра града Панчева,
у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра И
број 2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа “БНС” Банатско Ново Село – НЕ ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
• извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о пословној способности (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија)
• доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
• доказ о радном искуству на пословима за које
се захтева високо образовање (оригинал или
оверена фотокопија уверења /потврде
послодавца)
• доказ о радном искуству на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа,
организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија уверења /
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потврде послодавца)
доказ о познавању области корпоративног
управљања
(оригинал
или
оверена
фотокопија уверења / потврде послодавца)
• изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке
• уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
• доказ да му није изречена мера безбедности
(издат од стране надлежног органа) у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење
на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5)
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић,
секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
•

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречи шћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавних и
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јула 2016.
године, Скупштина града Панчева објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће “Глогоњ” Глогоњ, улица
Београдска број 7.
Радно место:Директор Јавног комуналног
предузећа “Глогоњ” Глогоњ, на период од четири
године. Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице и
држављанин Републике Србије;
2. да има стечено високо образовање на
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оверена фотокопија)
основним студијама у трајању од најмање
• доказ о стручној спреми (оригинал или
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање
оверена фотокопија дипломе)
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
• доказ о радном искуству на пословима за које
студијама, мастер струковним студијама,
се захтева високо образовање (оригинал или
специјалистичким академским студијама или
оверена фотокопија уверења /потврде
специјалистичким струковним студијама;
послодавца)
3. да има најмање пет година радног искуства на
• доказ о радном искуству на пословима који су
пословима за које се захтева високо
повезани са пословима јавног предузећа,
образовање из тачке 2;
организовању рада и вођењу послова
4. да има најмање три године радног искуства на
(оригинал или оверена фотокопија уверења /
пословима који су повезани са пословима
потврде послодавца)
јавног предузећа;
• доказ о познавању области корпоративног
5. да познаје област корпоративног управљања;
управљања
(оригинал
или
оверена
6. да има радно искуство у организовању рада и
фотокопија уверења / потврде послодавца)
вођењу послова;
• изјава дата под кривичном и материјалном
7. да није члан органа политичке странке,
одговорношћу да није члан органа политичке
односно да му је одређено мировање у
странке, односно акт надлежног органа
вршењу функције у органу политичке
политичке странке да је лицу одређено
странке;
мировање функције у органу политичке
8. да није осуђивано на казну затвора од
странке
најмање шест месеци;
• уверење надлежног органа (надлежне
9. да му нису изречене мере безбедности у
полицијске управе) да није осуђивано на
складу са законом којим се уређују кривична
казну затвора од најмање шест месеци;
дела, и то:
• доказ да му није изречена мера безбедности
(1) обавезно психијатријско лечење и
(издат од стране надлежног органа) у складу
чување у здравственој установи;
са законом којим се уређују кривична дела, и
(2) обавезно психијатријско лечење
то:
на слободи;
(1) обавезно психијатријско лечење и
(3) обавезно лечење наркомана;
чување
у
здравственој
установи;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(2)
обавезно
психијатријско лечење
(5)
забрана
вршења
позива,
на
слободи;
делатности и дужности.
(3) обавезно лечење наркомана;
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
(4) обавезно лечење алкохоличара;
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
(5)
забрана
вршења
позива,
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
делатности
и
дужности.
разговором са кандидатима који испуњавају услове
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
утврђене конкурсом.
пријаве
неће
бити предмет разматрања.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
Лице
задужено за давање информација о
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
спровођењу
јавног
конкурса је Ивана Марковић,
„Службеном гласнику Републике Србије“.
секретар
Комисије,
тел.013/308-730, сваког радног
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
дана
од
11
до
15
часова.
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
На основу члана 187. Закона о привредним
спровођење конкурса за избор директора јавних и
друштвима
(„Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11,
јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град
83/14
–
др.
закон и 5/15) и чланова 39. и 98. став 1.
Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или
Статута
града
Панчева („Службени лист Града
лично преко Градског услужног центра града Панчева,
Панчева“,
бр.
25/15
– пречишћен текст и 12/16),
у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра И
Скупштина
града
Панчева,
на седници одржаној 04.07.
број 2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава на јавни
2016.
године,
донела
је
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа “Глогоњ” Глогоњ – НЕ ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
• извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о пословној способности (оригинал
И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
или оверена фотокопија)
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722
Уредник ИВАНА
МАРКОВИЋ
телефони: 353-362 и 308-730
• уверење о држављанству
(оригинал
или
Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево
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ОДЛУКУ О ИСТУПАЊУ ГРАДА ПАНЧЕВА
ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ БАНАТ, Д.О.О. ЗРЕЊАНИН
Члан 1.

Град Панчево, као члан, односно оснивач
Регионалног центра за друштвено-економски развој Банат, д.о.о. Зрењанин иступа из Регионалног центра
за друштвено-економски развој - Банат, д.о.о.
Зрењанин, у складу са чланом 187. Закона о
привредним друштвима.
Члан 2.

Ова одлука доставља се Скупшти
ни
Регионалног центра за друштвено-економски развој
Банат, д.о.о. Зрењанин.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“, број
25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 04.07.2016.године,
донела је

ОДЛУКУ О КОНВЕРЗИЈИ
ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА У
КАПИТАЛ ГРАДА ПАНЧЕВА У ДОО „ХИП
АЗОТАРА“ ПАНЧЕВО
I
Скупштина града Панчева је сагласна са
предлогом Министарства финансија Пореска управа Центар за велике пореске обвезнике бр. ЦВП-433-191695/2014-6013 од 08. 05. 2016. године, да се пореско
потраживање града Панчева, као повериоца, у износу
од 38.120.553,60 динара, са стањем на дан 30.09.2011.
године, а које се односи на обавезе ДОО „ХИП
Азотара“ Панчево по основу уступљеног јавног
прихода пореза на зараде, конвертује у капитал града
Панчева у привредном друштву ДОО „ХИП Азотара“,
имајући у виду да се у погледу процентуалне
припадности прихода од уступљених пореза имају
применити одредбе члана 35. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр, 62/06, 47/11,
93/12, 99/13 - ускл.динарски износи, 125/14-
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ускл.динарски износи и 95/15-ускл.динарски износи),
које су у примени од 01.10.2011. године, што је у
складу са чланом 167. став 1. Закона о стечају
(„Сл.гласник РС“ бр, 104/09, 99/11-др.закон, 71/12одлука УС и 83/14) којим је прописано да се по
доношењу решења о потврђивању усвајања плана
реорганизације сва потраживања и права поверилаца и
других лица и обавеза стечајног дужника одређена
планом реорганизације уређују искључиво према
условима из плана реорганизације који је извршна
исправа и сматра се новим уговором за измирење
потраживања која су у њему наведена.
Утврђује се да је главница дуга која се
конвертује у капитал града Панчева 32.658.853,60
динара и камата која се конвертује 5.461.700,00 динара,
што укупно чини 38.120.553,60 динара.
II
Овлашћује се градоначелник града Панчева,
или лице које овласти, да у име града Панчева као
стицаоца удела, потпише Уговор о преносу удела у
ДОО „ХИП Азотара“ Панчево, са
надлежним
органом Републике Србије као преносиоцем удела,
ради уписа припадајућег удела града Панчева по
основу пореза на зараде у ДОО „ХИП Азотара“
Панчево, те ради спровођења одговарајуће промене
власничке структуре пред надлежним органом Агенцијом за привредне регистре у корист града
Панчева
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 62. став 5. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник, РС'',
број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15), чланова
32. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник
РС”, бр.129/07 и 83/14-др. закон), чланова 39.и 98.став
1. Статута града Панчева (“Сл.лист града Панчева”,
бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16) Скупштина града
Панчева на седници одржаној 04.07. 2016. године
донела је

ОДЛУКУ О СКИДАЊУ УСЕВА СА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
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Овом Одлуком се регулише поступак
скидања усева са пољопривредног земљишта у
државној својини којим располаже и управља
Република Србија преко Министарства пољопривреде
и заштите животне средине (Министарства
пољопривреде и заштите животне средине , у даљем
тексту Министарство) а које се налази на територији
града Панчева услед коришћења истог без правног
основа.
Ова одлука примењује се и за скидање усева
са грађевинског земљишта у јавној својини града
Панчева које се до привођења намени користи за
пољопривредну производњу без правног основа.
II
Скидање усева обавиће се на парцелама у
својини Републике Србије којим располаже и управља
Република Србија преко Министарства, које су
обухваћене Програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у граду
Панчеву за текућу годину као и са грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева, а за које
није закључен уговор о закупу.
Скидање усева вршиће се као мера
обезбеђења наплате накнаде за коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини без
правног основа.
Скидање усева вршиће се из разлога што би
протеком времена дошло до скидања усева од стране
бесправних корисника, чиме би се онемогућила
наплата накнаде за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини.
III
Скидање усева обављаће се периодично, по
доспећу усева за бербу-жетву.
Скидање усева из претходног става извршиће
се уз техничку и стручну подршку:
1. пољочуварске службе
2. пољопривредног инспектора.
Градско Веће града Панчева донеће Решење
о формирању радне групе коју ће чинити
представници: Градског већа, пољочуварске службе и
запослени у Секретаријату за пољопривреду, село и
рурални развој Градске управе Града Панчева.
Радна група :
• утврђује обим послова на основу записника
које је сачинио пољопривредни инспектор;
• утврђује услове за објављивање јавног
позива;
• врши
контролу радова на терену и
записнички констатује укупне количине
скинутих усева као и количине које ће бити
продате.
IV
Пожњевени-убрани
усеви
биће
ускладиштени у регистрованим складиштима, према
прописима о складиштењу и чувању пољопривредних
производа о чему ће се старати радна група из члана 3.
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ове одлуке. Ускладиштени усеви биће предати лицима
која докажу да су власници ускладиштених усева, да
су измирили обавезу плаћања накнаде за бесправно
коришћење пољопривредног земљишта и да су
измирили све трошкове који су настали у вези са
скидањем усева, складиштењем, чувањем и слично, а
који су настали као последица бесправног коришћења
земљишта.Уколико у року који утврди радна група
нико не пружи доказ да је власник усева и да је
измирио обавезу плаћања накнаде за бесправно
коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини, исти ће бити продати по тржишним
условима. Средства остварена од продаје скинутог
усева, по одби
тку трошкова ски
дања усева,
распоредиће се у складу са чланом 71. Закона о
пољопривредном земљишту.
V
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој
Градске управе града Панчева.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 24.Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС” бр.72/11, 88/13 и 105/14), члана 20,
32. и 66. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник
РС» бр. 129/07 и 83/14 др.закон) и чланова 39. и
98.став 1.Статута града Панчева(«Сл. лист града
Панчева» бр.25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
04.07.2016. године, донела је

ОДЛУКУ
о поверавању ЈКП „Младост“ Панчево,
функције управљања непокретношћу у
јавној својини града Панчева-стамбено
пословна зграда на парцели бр.2267/1
к.о.Војловица, ул.Гробљанска бр.82а у
Панчеву
I
Скупштина града Панчева поверава ЈКП
„Младост“ Панчево управљање непокретношћу и то:
стамбено-пословна зграда, уписана у изводу из листа
непокретности бр.1251 к.о. Војловица као објекат бр.1,
стамбено-пословна зграда грађевинске површине 361
м2, постојећа на парцели бр.2267/1 к.о. Војловица
укупне површине 2 ха 11 а 10 м2, ул.Гробљанска
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бр.82а у Панчеву, у јавној својини града Панчева, у
смислу одржавања, обнављања и унапређивања, као и
извршавања законских и других обавеза које
проистекну из функције управљања.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

Одлуку доставити: Влади Републике Србије
путем Републичке дирекције за имовину Републике
Србије, Агенцији за имовину, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево,04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу члана 99. став 12.Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09,
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14 и 145/14), члана 26.став 1.тачка 3.Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС” бр.72/11, 88/13 и
105/14), чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 83/14др.закон), члана 6. Уредбе о условима, начину и
поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој
од тржишне цене, односно закупнине без накнаде, као
и услове, начин и поступак размене непокретности
(“Сл.гласник РС” бр.61/15 и 88/15) и чланова 39. и
98.став 1. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчева» бр.25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
04.07.2016.

ОДЛУКУ
о преносу права јавне својине
Републике Србије, непосредном
погодбом, без накнаде, у јавну својину
града Панчева парцеле бр.9256 к.о.
Б.Н.Село
I
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да
се из јавне својине Републике Србије, непосредном
погодбом, без накнаде пренесе у јавну својину града
Панчева, а за потребе изградње капеле и проширења
гробља, непокретности и то:
- неизграђеног грађевинског земљишта, потес
мали пашњак, парцела топ. бр.9256 к.о. Банатско Ново
Село, уписана у лист непокретности бр. 3683
површине 2 ха 31 а 01 м2, Градско грађевинско
земљиште.
II
Акт Владе Републике Србије је основ за
спровођење промене у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима.

Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС``број 129/07 и
83/14 – др. закон), чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева (``Службени лист града Панчева`` број
25/15-пречишћен текст и 12/16 ) и члана 9. Одлуке о
подизању и одржавању споменика и скулптуралних
дела на територији града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 4/10 - пречишћен текст и 6/14 ),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 04.07.
2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА
БОРЦИМА ГРАДА ПАНЧЕВА
ПОГИНУЛИМ У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА
1991-1999. ГОДИНЕ, НА ТРГУ КРАЉА
ПЕТРА И У ПАНЧЕВУ НА ЗЕЛЕНОЈ
ПОВРШИНИ ИСПРЕД ШТАПСКЕ ЗГРАДЕ
Члан 1.

Скупштина града Панчева доноси Одлуку о
постављању споменика борцима града Панчева
погинулим у оружаним сукобима 1991-1999. године,
на тргу Краља Петра И у Панчеву на зеленој
површини испред Штапске зграде, на катастарској
парцели број 4078 к.о. Панчево, у складу са Одлуком
о подизању и одржавању споменика и скулптуралних
дела на територији града Панчева и Решењима Завода
за заштиту споменика културе у Панчеву број 580/2
од 09.06.2016. године и број 580/3 од 23.06.2016.
године.
Члан 2.

Средства за израду и постављање споменика
из члана 1. ове одлуке обезбедиће
УДРУЖЕЊЕ
СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ ПАНЧЕВО.
Целокупна процедура за постављање
споменика из члана 1. ове одлуке спровешће се у
складу са одредбама Одлуке о подизању и одржавању
споменика и скулптуралних дела на територији града
Панчева, а радови ће се извршити под условима које је
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Завод за заштиту споменика културе у Панчеву
утврдио Решењима из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија
за подизање споменика и одређивање назива улица и
тргова Скупштине града Панчева.
Члан 4.

Доношењем ове одлуке престаје да важи
Одлука број II-04-06- 16 /2015-18 од 28.12.2015.
године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 2 Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16) , члана 39.
Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину
(“Сл.лист града Панчева“ број 37/15, 3/16 и 4/16) и
чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева
("Сл.лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст
и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 04.07. 2016.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ХИГИЈЕНА“
ПАНЧЕВО БРОЈ :5180/77-3 ОД
29.02.2016.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево, број: 5180/77-3 од
29.02.2016. године, којом се расподела добити
остварена у 2015. години распоређује за покриће
губитка из ранијих година.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево из
тачке И овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Хигијена“ Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града

18. јул 2016. године
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Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 5180/77-3
Панчево, 29.02.2016.године

На основу члана 43.Статута Јавног
комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Сл.лист
града Панчева“ бр. 9/2013 од 17.07.2013.), на редовној
седници Надзорног одбора одржаној дана 29.02.2016.
године, решавајући тачку 3. усвојеног дневног редаРазматрање
предлога
Одлуке
бр.1035
од
24.02.2016.године о расподели добити из 2015.године,
Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
Усваја се расподела добити остварена у
2015.години и распоређује се за покриће
губитка из ранијих година.
Председник надзорног одбора,
Нишавић Радивоје

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 2 Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16) , члана 39.
Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину
(„Сл.лист града Панчева“ број 37/15, 3/16 и 4/16) и
чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева
("Сл.лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст
и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 04.07. 2016.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДОЛОВИ“
ДОЛОВИ БРОЈ: 96 ОД 02.06.2016.
ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Долови“ Долово, број: 96 од 02.06.2016.
године, којом се
остварена нето добит по
финансијском извештају за 2015. годину у износу од
232.781 динара расподељује на следећи начин:
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50% нето добити уплаћује у буџет града

Председник Надзорног Одбора
ЈКП Долови Долово

50% добити остаје као нераспоређена добит,
као резерва у пословању за будуће обрачунске периоде
II
Уплата средстава се врши на рачун јавних
прихода број: 840-745143843-44 Део добити јавног
предузећа, према одлуци Надзорног одбора јавног
предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са
позивом на број одобрења 02-226, према динамици
коју одреди Градско веће Града Панчева.
III
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово из
тачке И овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Долови“ Долово, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.

Владимир Вемић

Панчева

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Панчево, 04.07.2016.
БРОЈ: II-04-06-21/2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП Долови
Краља Петра И бр. 5
Број: 96
Датум: 02.06.2016

На својој редовној седници одржаној дана
02.06.2016. године,
Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Долови“ из Долова а у складу
са čл. 27 Статута ЈКП „Долови“ из Долова, доноси:

ОДЛУКУ
о расподели добити по финансијском
извештају за 2015 годину
I
По усвојеном финансијском извеšтају за 2015.
годину Јавно комуналног предузећа „Долови“ из
Долова, утврђена је нето добит у износу од 232.781,00
динара.
II
Расподела остварене нето добити врšи се на
следећи наčин: 50 % биће уплаћено у буџет града
Панčева а преосталих 50 % остварене добити
предузећа остаје на нераспоређену добит као резерва у
пословању за будуће обраčунске периоде.
Одлука Надзорног одбора даје се осниваčу,
Скупšтини града Панčева на сагласност и усвајање.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 2 Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16) , члана 39.
Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину
(„Сл.лист града Панчева“ број 37/15,3/16 и 4/16) и
чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева
("Сл.лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст
и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 04.07. 2016.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “БНС“
БАНАТСКО НОВО СЕЛО ОД
02.06.2016.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „БНС“ Банатско Ново Село од 02.06.2016.
године, којом се остварена добит по финансијском
извештају за 2015. годину у износу од 275.669,87
динара расподељује на следећи начин:
Порез на добит правних лица у износу од
66.320,00 динара
Део добити од 50% после опорезивања у
износу од 104.674,93 динара уплаћује у буџет града
Панчево
Остатак добити од 104.674,94 динара оставља
се као нераспоређена добит за наредни период
II
Уплата средстава се врши на рачун јавних
прихода број: 840-745143843-44 Део добити јавног
предузећа, према одлуци Надзорног одбора јавног
предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са
позивом на број одобрења 02-226, према динамици
коју одреди Градско веће Града Панчева.
III
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново
Село из тачке I овог закључка, објавити у „Службеном
листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „БНС“ Банатско Ново Село, Секретаријату
за финансије и Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске
управе града Панчева.

Страна 20 - Број 21
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-4
Панчево,04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП »БНС«
Банатско Ново Село, Марšала Тита 67
Пиб 101864793
М.бр. 08631883
Тел.013/615-015
На основу čлана 27. Статута Јкп
БНС, Надзорни одбор Јкп-а БНС дана 02.06.2016.
године доноси

ОДЛУКУ
О расподели добити по финансијском
извештају за 2015. годину
По усвојеном финансијском извеšтају за 2015.
годину Јкп БНС утврђена добит за 2015. годину
износи 275.669,87
Остварена добит распоређује се на следећи
наčин:
Порез на добит правних лица у износу од
66.320,00 динара
Део добити од 50% после опорезивања у
износу од 104.674,93 динара уплаћије се у буџет Града
Панčева,
Остатак добити од 104.674,94 динара оставља
се као нераспоређена добит за наредни период.
Образложењ е
За потребе редовног годиšњег финансијског
извеšтаја у складу са својим овлаšћењима, донета је
одлука као у диспозитиву
.
у Банатском Новом Селу,
02.06.2016.г.одине
За Надзорни одбор
Јована Симеунов

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 2 Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16) , члана 39.
Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину
(“Сл.лист града Панчева“ број 37/15, 3/16 и 4/16) и
чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева
("Сл.лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст
и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 04.07. 2016.године донела је

18. јул 2016. године

4. Јул 2016. године

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЗЕЛЕНИЛО“
ПАНЧЕВО БРОЈ :92-2448/63 ОД
17.06.2016.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку о покрићу губитка по финансијском извештају
за 2015. годину Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Зеленило“ Панчево, број: 92-2448/63 од
17.06.2016. године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево из
тачке И овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Зеленило“ Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

18. јул 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 21 - Број 20

Страна 21 - Број 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

4. Јул 2016. године

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

тел: 013/ 347-147, 342-145
фаx: 013/ 346-923, 345-827
e-mail: office@jkpzelenilo.co.rs

ПИБ: 101047068
МБ:

08487537

НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 92-2448/63
Панчево, 17.06.2016. године
На основу одредаба члана 26. и члана 27. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна
у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“
95/2014. године), члана 29. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево и Одлуке Надзорног одбора о
усвајању Извештаја о пословању за 2014. годину, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило“ Панчево,
на својој 63-oj седници одржаној дана 17.06.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2015. ГОДИНУ
Нето губитак по завршном рачуну за 2015. годину

25.975.083,05

Губитак ранијих година:

18.211.212,
07

Губитак текуће године:

7.763.870,98

Покриће губитка врши се из:
1. Законских резерви (Конто 32100) - губитак текуће године

7.763.870,98

2. Законских резерви (Конто 32100) – део губитка ранијих
година

8.906.834,55

3. Укупно покриће губитка
Свега непокривени губитак ранијих година:

16.670.705,53
9.304.377,52

Ова Одлука чини саставни део Финансијског извештаја за 2015. годину и објавиће се на
огласној табли Предузећа. Непокривени губитак ранијих година у укупном износу од
9.304.377,52 биће покривен од нераспоређене добити остварене у будућем периоду (члан
270. Закона о привредним друштвима).
На основу ове Одлуке и након добијене сагласности од Основача извршиће се одговарајућа
књижења у пословним књигама Предузећа под 01.01.2016. године.
Председник Надзорног одбора
ЈКП “Зеленило” Панчево

Милан Бокшан, дипл.правник

Страна 22 - Број 21

Страна 22 - Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

18. јул 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 2 Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16) , члана 39.
Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину
(„Сл.лист града Панчева“ број 37/15, 3/16 и 4/16) и
чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева
("Сл.лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст
и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 04.07. 2016.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КАЧАРЕВО“
КАЧАРЕВО ОД 18.02.2016.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево, од 18.02.2016. године,
којом се остварена нето добит за 2015. годину у
износу од 5.929.013,86 динара распоређује на следећи
начин:
50% нето добити у износу 2.964.506,93
динара уплаћује у буџет јединице локалне самоуправе
50% добити у износу од 2.964.506,93 динара
остаје као нераспоређена добит
II
Уплата средстава се врши на рачун јавних
прихода број: 840-745143843-44 Део добити јавног
предузећа, према одлуци Надзорног одбора јавног
предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са
позивом на број одобрења 02-226, према динамици
коју одреди Градско веће Града Панчева.
III
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Качарево“ Качарево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 200. Закона о привредним

4. Јул 2016. године

друштвима, на основу члана 34. Закона о
рачуноводству и члана 18. Правилника о условима ои
начину јавног објављања финансијских извештаја и
вођењу регистра финансијских извештаја („Службени
гласник РС“ , бр.127/2014) надзорни одбор ЈКП
Качарево 18.02.2016. године дају следећу:

ОДЛУКУ
о расподели добити ЈКП КАЧАРЕВО за
2015. годину
Члан 1.

Утвђује се нето добит друштва за 2015. годину према
пословном резултату у износу од 5.929.013,86
Члан 2.

Остварена нето доби
т у и
зносу од
5.929.013,86 распоређује се на следећи начин:
50% нето добит у износу од 2.964.506,93 динара
исплатиће се оснивачу када се за то створе услови
према
Закону
о
јавним
предузећима
50% добити у износу од 2.964.506,93 остаје
нераспоређена
Председник Надзорног одбора:
__________________________

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 2 Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16) , члана 39.
Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину
(„Сл.лист града Панчева“ број 37/15, 3/16 и 4/16) и
чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева
("Сл.лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст
и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 04.07. 2016.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГЛОГОЊ“
ГЛОГОЊ БРОЈ: 02-108/16 ОД
01.06.2016.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Глогоњ“ Глогоњ, број: 02-108/16 од
01.06.2016. године, којом се остварена нето добит по
финансијском извештају за 2015. годину у износу од
286.563 динара расподељује на следећи начин:
50% нето добити у износу 143.282 динара
уплаћује у буџет града Панчева
50% добити у износу од 143.282 динара се

18. јул 2016. године

Страна 23 - Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

преноси у 2016. годину као нераспоређена добит
II
Уплата средстава се врши на рачун јавних
прихода број: 840-745143843-44 Део добити јавног
предузећа, према одлуци Надзорног одбора јавног
предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са
позивом на број одобрења 02-226, према динамици
коју одреди Градско веће Града Панчева.
III
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Глогоњ“ Глогоњ, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-4
Панчево,04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП ГЛОГОЊ
Београдска 7,Глогоњ
ПИБ:101864672
Дел.број:02-108/16
Датум:01.06.2016

На својој редовнојседници одржаној дана
01.06.2016.године,надзорни одбор Јавног Комуналног
предузећа „Глогоњ“ из Глогоња а у складу са чланом
27 Статута ЈКП „Глогоњ“ из Глогоња, доноси:

ОДЛУКУ
о расподели добити по финансијском
извештају за 2015 годину
1.
После усвајања финансијског извештаја за
2015. годину Јавно комуналног предузећа „Глогоњ“
из Глогоња,утврђена је нето добит у износу од
286.563,00 динара.
2.
Расподела остварене нето добити врши се на
следећи начин:
-50% нето добити у износу 143.282,00 динара
чланом 58.Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник
РС број 15/16) биће уплаћено у буџет града Панчева
-преосталих 50% добити у износу 143.282,00
динара пренети као нераспоређену добит у 2016
годину,и по потреби вршити расподелу у будућим
обрачунским периодима.

Страна 23 - Број 21

4. Јул 2016. године

Одлука Надзорног одбора даје се
оснивачу,Скупштини града Панчева на сагласност и
усвајање.
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Глогоњ“
Драган Јањић
_______________________
На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 2 Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16) , члана 39.
Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину
(„Сл.лист града Панчева“ број 37/15, 3/16 и 4/16) и
чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева
("Сл.лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст
и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 04.07. 2016. донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМБРЕСТ“
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ БРОЈ: 150/16
ОД 27.06.2016. ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац, број:
150/16 од 27.06.2016. године, којом се нето добит по
годишњем рачуну за 2015. годину у износу од
83.231,77 динара распоређује на следећи начин:
50% исказане добити у износу 41.615,89
динара уплаћује у буџет града Панчева
50%исказане добити у износу од 41.615,88
формирају се резерве
II
Уплата средстава се врши на рачун јавних
прихода број: 840-745143843-44 Део добити јавног
предузећа, према одлуци Надзорног одбора јавног
предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са
позивом на број одобрења 02-226, према динамици
коју одреди Градско веће Града Панчева.
III
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски
Брестовац из тачке I овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу
„Комбрест“
Банатски
Брестовац,
Секретаријату за финансије и Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева.

Страна 24 - Број 21
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП “Комбрест“
Банатски Брестовац
Број:150/16
Датум:27.06.2016.године
На основу чл. 27. Правилника о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за
привредна друштва, задруге и предузетнике, члана 39
Одлуке о буџету града Панчева и чл. 25 и чл. 27
Статута ЈКП „КОМБРЕСТ “ Банатски Брестовац
Надзорни
одбор ЈКП„КОМБРЕСТ“
Банатски
Брестовац је на својој шестој редовној седници од
27.06.2016.године донео следећу:

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО
ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Нето добитак по годишњем рачуну за 2015.
годину износи 83.231,77 динара.
II
Расподела исказане добити врши се на
следећи начин:
-50% исказане добити у износу од 41.615.88
динара формирају се резерве.
-50% исказане добити у износу од 41.615.89
динара се уплаћује у буџет града Панчева
III
Уплата средстава у буџет града Панчева
вршиће се према динамици коју одреди Градско веће
града Панчева.
IV
На основу ове одлуке и сагласности оснивача
извршиће се одговарајућа књижења у 2016. години.
Председник Надзорног Одбора
ЈКП “Комбрест“
Мрђен Слободан

На основу члана 45. и 66. Закона о локалној
самуправи („Сл. гласни к РС“ број: 129/07и 83/14др.закон) и члана 39. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчево» бр. 12/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 04. јула 2016. године, донела је

18. јул 2016. године

4. Јул 2016. године

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
За председника, заменика председника и
чланове Комисије за представке и жалбе Скупштине
града Панчева бирају се
ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ, за председника,
АЛЕКСАНДРА ТИМОТИЈЕВИЋ, за заменика
председника,
ДЕЈАН БАТАЛО, за члана
НАДА МИЛАНОВИЋ, за члана
ДЕЈАН БУКАЗИЋ, за члана
МИША СЕКУЛИЋ, за члана
ВАЊА ФРАНЦУЗ, за члана
БРАНИСЛАВ МИКИЋ, за члана и
МИЛЕНКО ГАЈИЋ, за члана.
II
Лица из тачке II овог решења бирају се за
мандатни период за који су изабрани одборници
Скупштине града Панчева.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. и 66. Закона о локалној
самуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07и 83/14др.закон) и члана 39. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчево» бр. 12/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 04. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О
ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
За председника, заменика председника и
чланове Комисије за прописе Скупштине града
Панчева бирају се:
НЕДЕЉКО ТОПИЋ, за председника,
МАРИЈА ЋОЈБАШИЋ, за заменика председника,
САША ЛЕВНАЈИЋ, за члана
ЗОРИЦА ДРАГОЈЕРАЦ, за члана
БОЈАНА ШАРАЦ, за члана
ДРАГАН БАЛАБАН, за члана

18. јул 2016. године

Страна 25 - Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ОЛИВЕРА ЋИРИКОВАЧКИ, за члана
ЉИЉАНА БАБИЋ ВИШЕКРУНА, за члана и
ИЛИНКА МЕДИЋ, за члана.
II
Лица из тачке II овог решења бирају се за
мандатни период за који су изабрани одборници
Скупштине града Панчева.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. и 66. Закона о локалној
самуправи („Сл. гласни к РС“ број: 129/07и 83/14др.закон) и члана 39. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчево» бр. 12/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 04. јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
За председника, заменика председника и
чланове Савета за заштиту животне средине
Скупштине града Панчева бирају се:
МАРКО МЛАДЕНОВИЋ, за председника,
ОБРАД ШИЈАКОВИЋ, за заменика председника,
БОШКО ОПАЧИЋ, за члана
ВЕЉКО САМАРЏИЈА, за члана
ТИЈАНА ЧУПИЋ, за члана
САША ХАЏИ ПЕРИЋ, за члана
ОЛИВЕР ПЕТКОВИЋ, за члана
ЗОРА КОЛАРСКИ, за члана и
МИЛЕНА ПУШЕЉА, за члана.
II
Лица из тачке II овог решења бирају се за
мандатни период за који су изабрани одборници
Скупштине града Панчева.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».

Страна 25 - Број 21

4. Јул 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. и 66. Закона о локалној
самуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07и 83/14др.закон) и члана 39. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчево» бр. 12/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 04. јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
За председника, заменика председника и
чланове Савета за родну равноправност Скупштине
града Панчева бирају се:
МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ, за председника,
ВЕСНА ВУЈОВИЋ, за заменика председника,
САНДРА БОЖИЋ, за члана
ТАЊА МАТИЋ, за члана
ГОРДАНА ЋИРИЋ, за члана
ТАЊА МАТЕЈИЋ, за члана
ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ, за члана
ВИДАНА ДУМИТРУ, за члана и
АНКА СТАМАТОВИЋ, за члана
II
Лица из тачке II овог решења бирају се за
мандатни период за који су изабрани одборници
Скупштине града Панчева.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. и 66. Закона о локалној
самуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07и 83/14др.закон) и члана 39. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчево» бр. 12/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 04. јула 2016. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
За председника, заменика председника и
чланове Савета за друштвене делатности Скупштине
града Панчева бирају се:
МИЛАН СТАНОЈКОВИЋ, за председника,
ЗОРАН РАЈАЧИЋ, за заменика председника,
КРИСТИНА СТОЈАНОВСКИ, за члана
ЈОВАНА ЈЕВРИЋ, за члана
КАРОЉ РАНЦ, за члана
СНЕЖАНА ТОДОРОВИЋ, за члана
ПАВЛЕ ЂУКИЋ, за члана
ЗОРИЦА БРЊЕВАРАЦ, за члана и
ЈОВАН ПАСЕР, за члана.
II
Лица из тачке II овог решења бирају се за
мандатни период за који су изабрани одборници
Скупштине града Панчева.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. и 66. Закона о локалној
самуправи („Сл. гласни к РС“ број: 129/07и 83/14др.закон) и члана 39. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчево» бр. 12/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 04. јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
За председника, заменика председника и
чланове Савета за буџет и финансије Скупштине града
Панчева бирају се:
БРАНКА ПЕТРОВИЋ, за председника,

18. јул 2016. године

4. Јул 2016. године

ВИДОСАВА
ВИДАНОВИЋ,
за
заменика
председника,
ИГОР ЈОВАНОВ, за члана
БИЉАНА ТРАЈКОВСКИ, за члана
ЈОВАН ОПАЧИЋ, за члана
ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, за члана
СЛАЂАНА ВОЈИНОВИЋ, за члана
МЕЛИТА ПОПОВИЋ, за члана и
СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ, за члана.
II
Лица из тачке II овог решења бирају се за
мандатни период за који су изабрани одборници
Скупштине града Панчева.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. и 66. Закона о локалној
самуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07и 83/14др.закон) и члана 39. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчево» бр. 12/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 04. јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
МЛАДЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
За председника, заменика председника и
чланове Савета за младе Скупштине града Панчева
бирају се:
НИКОЛА УСКОКОВИЋ, за председника,
ИВАН ТЕШИЋ, за заменика председника,
ДРАГАН ЛОНЧАРЕВИЋ, за члана
ЈОВАНА РАДОЊИН, за члана
НАДА ШКРБИЋ, за члана
НАЂА ХИГЛ БОХАРЕВИЋ, за члана
ВЛАДАН КЕЉЕВИЋ, за члана
МИЛИЦА ВУЈИНОВИЋ, за члана и
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ, за члана.
II
Лица из тачке II овог решења бирају се за
мандатни период за који су изабрани одборници
Скупштине града Панчева.

18. јул 2016. године
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III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 135. Закона о здравственој
заштити («Службени гласник РС» број 107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон,
93/14 96/15 и 106/15), члана 2. Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над «Апотеком Панчево»
Панчево («Службени лист општине Панчево» број
12/2003 и «Службени лист града Панчева» број 22/09),
члана 25. Статута «Апотеке Панчево» Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 10/10) и члана
39. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштине града Панчева на седници одржаној 04.
јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО»
ПАНЧЕВО
I
МЕЛАНИЈА
БОНИН,
дипломирани
фармацеут из Панчева, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Апотеке „Панчево"
Панчево, на лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 135. Закона о здравственој
заштити («Службени гласник РС» број 107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон,
93/14 96/15 и 106/15), члана 2. Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над «Апотеком Панчево»
Панчево («Службени лист општине Панчево» број
12/2003 и «Службени лист града Панчева» број 22/09),
чланова 20. и 23. Статута «Апотеке Панчево» Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 10/10) и члана
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39. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштине града Панчева на седници одржаној 04.
јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО»
ПАНЧЕВО
I
МИЛАН БАБИЋ, дипломирани економиста
из Панчева, именује се за вршиоца дужности
директора Апотеке «Панчево» Панчево, на период од
шест месеци.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност вршиоца дужности директора првог наредног
радног дана од дана доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 35. Одлуке о признањима
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
4/11 и 24/13) и члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 04. јула 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
Разрешавају се дужности председник и
чланови Жирија за доделу признања града Панчева и
то:
ВЕРА ЦАРИНА, председник
МИОДРАГ РАДОЈКОВИЋ, заменик председника
ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ ЈУС, члан
ВОЈО КРКОБАБИЋ, члан
МИРКО КОВАЧЕВИЋ, члан
МАРИЈА ЈЕВИЋ, члан
ЉУБИНКА СЛОВИЋ, члан
АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКИ ГАВРИЛОВ, члан
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ЈОВАН ОКА, члан
ПРВОСЛАВ ПЕНДИЋ, члан
МИЛАН СТАНОЈКОВИЋ, члан
ЈОНЕЛ ЛАЗАР, члан
СТЕВАН ДАМЈАНОВ, члан
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДА ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

18. јул 2016. године
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и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 17. и члана 21. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» бр.
15/16) и члана 39. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15- пречишћен текст и
12/16) Скупштина града Панчева на седници одржаној
04. јула 2016. године, донела је

На основу члана 35. Одлуке о признањима
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
4/11 и 24/13) и члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 04. јула 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ДОЛОВИ»
ДОЛОВО

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА
ПАНЧЕВА

I
ВЛАДИМИРУ ВЕМИЋУ, утврђује се
престанак мандата председника Надзорног одбора
ЈКП «Долови» Долово, због подношења оставке
II
СЛОБОДАНКА ПРВУЉ, именује се за
председника Надзорног одбора ЈКП «Долови» Долово.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈКП «Долови» Долово број: II-0406-19/2013-6 од 31. 10. 2013. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

I
У Жири за доделу признања града Панчева
именују се:
За председника
ВЕРА ЦАРИНА
За заменика председника
• мр ТАТЈАНА БОЖИЋ
За чланове
• НЕМАЊА РОТАР
• МАРИЈА ЈЕВИЋ
• АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКИ ГАВРИЛОВ
• ДУШАН БОРКОВИЋ
• ТАТЈАНА АЛЕКСИЋ
• ЛАЗАР ЈОНЕЛ
• ЈОВАН ПЕТРОВАЧКИ
• ФИЛИП КРУМЕС
• МИЛУТИН КОЈИЋ
• СМИЉАНА ГЛАМОЧАНИН ВАРГА
• БОРИСЛАВ РАТИЋ
II
Председник, заменик председника и чланови
Жирија за доделу признања града Панчева именују се
на период од 4 (четири) године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
•

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 04.
јула 2016. године, донела је

18. јул 2016. године
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО
ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ «ПАЈА
МАРГАНОВИЋ» ПАНЧЕВО
I
ВИЦАНОВИЋ МАНУЕЛА, разрешава се
дужности
члана Школског одбора Економско
трговинске школе «Паја Маргановић» Панчево, као
представник Савета родитеља.
II
ТОДОРОВИЋ СЛАЂАНА, именује се за
члана Школског одбора Економско трговинске школе
«Паја Маргановић» Панчево, као представник Савета
родитеља.
III
Лице из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Економско трговинске школе «Паја Маргановић»
Панчево број: II-04-06-17/2014-5 од 2.07.2014. године,
Решењем број: II-04-06-3/2016-3 од 18.03.2016.
године и Решењем број: II-04-06-21/2016-3 од 17. јуна
2016. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 04.
јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«ОЛГА ПЕТРОВ» БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
I
ДАНИЈЕЛА ЂОРЂЕВ,
представник
наставничког већа разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Олга Петров“
Банатски Брестовац.
II
МАЈА
ПОПЕВСКИ,
представник
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наставничког већа именује се за члана Школског
одбора Основне школе „Олга Петров“ Банатски
Брестовац.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Олга Петров» Банатски Брестовац
број: II-04-06-16/2015-9 од 02. јула 2015. године и
Решењем број: II-04-06-21/2016-3 од 17. јуна 2016.
године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 04.
јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ»
СТАРЧЕВО
I
НЕНАД ДОЈЧИНОВИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне школе
«Вук Стефановић Караџић» Старчево, представник
јединице локалне самоуправе.
II
ДАНИЈЕЛА АЛЕКСИЋ, именује се за члана
Школског одбора Основне школе «Вук Стефановић
Караџић» Старчево, као представник јединице
локалне самоуправе.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Вук Стефановић Караџић»
Старчево број: II-04-06-17/2014-5 од 02.07.2014.
године и Решењем број: II-04-06-16/2015-17 од
30.11.2015. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
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и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32, 36. и 66. ст. 1. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07 и
83/14-др.закон ), и чланова 39, 46. и 98. ст. 1. Статута
града Панчева («Сл. лист града Панчева», бр.25/15пречишћен текст и 12/16) а у вези са члановима 60, 61,
61а. И 64а Закона о пољопривредном земљишту
(„Сл.гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и
112/15) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 04.07.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
ОСНИВА СЕ Комисија за израду предлога
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града
Панчева (у даљем тексту:Комисија).
II
Комисију чини председник и осам чланова и
то:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
• Зорица Репац
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. Зоран Грба
2. Зорица Богданов
3. Гордана Видановић
4. Весна Крстевска
5. Драгана Ђелић Денчић
6. Владимир Кркобабић
7. Петар Доброта
8. Љиљана Стоиљковић

•

•

III
Задатак Комисије је :
да јавним позивом обавести субјекте који по
одредбама закона имају право на коришћење
пољопривредног земљишта у државној
својини на територији града Панчева без
плаћања накнаде да имају право да поднесу
захтеве за признавање овог права, те да по
овим захтевима донесе одлуку;
да јавним позивом обавести правна и
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физичка лица која по одредбама закона имају
право пречег закупа да имају право да
поднесу захтеве за признавање овог права, и
да по овим захтевима донесе одлуку;
• да изради предлог Годишњег програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта на територији
града Панчева, а који ће утврдити врсту и
обим радова, динамику извођења радова и
улагања средстава за текућу годину, а посебно
ће утврди ти податке који се односе на
пољопривредно земљиште у државној
својини у складу са чл. 60. Закона о
пољопривредном земљишту («Сл. гласник
РС», број 62/06,65/08-др. Закон, 41/09 и
112/15);
• да на овако израђен предлог прибави
мишљење Комисије за давање мишљења на
годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Панчева;
• да предлог путем Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој Градске
управе града Панчева на време упути
Скупштини Града Панчева на разматрање,
како би исти био усвојен у року дефинисаном
у члану 60. ст. 4. Закона о пољопривредном
земљишту («Сл. гласник РС», број
62/06,65/08-др. Закон, 41/09 и 112/15) а то је
31. март текуће године;
IV
Мандат Комисије је четири године.
Председнику и сваком члану Комисије
припада месечна надокнада у висини до 20% нето
зараде председника Скупштине Града Панчева.
Месечна надокнада ће се исплатити
сразмерно учешћу председника и сваког члана
Комисије у раду, о чему ће председник Комисије
сачинити извештај.
V
За обављање појединих стручних послова за
потребе Комисије, могу се ангажовати друга правна
или физичка, домаћа или страна лица.
VI
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће Секретаријат
за скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа у сарадњи са Секретаријатом за
пољопривреду, село и рурални развој Градске управе
града Панчева.
VII
Ступањем на снагу овог решења престају да
важе:
Решење о оснивању Комисија за израду
предлога Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији
Града Панчева („Службени лист града Панчева“
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број:32/2012 ), и
Рeшења о измени Решења о оснивању
Комисија за израду предлога Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број:34/12, 8/13,18/13,19/14,и
24/14)
VIII
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
и објавиће се у «Службеном листу Града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИ НЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32, 36. и 66. ст. 1. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07 и
83/14-др.закон ), и чланова 39, 46. и 98. ст. 1. Статута
града Панчева («Сл. лист града Панчева», бр.25/15пречишћен текст и 12/16) а у вези са члановима 61,
61а, 62, 64. и 64а Закона о пољопривредном земљишту
(„Сл.гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и
112/15) Скупштина града Панчева, на седници
04.07.2016. године, донела је

Рeшење о оснивању Комисије за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини
I
ОСНИВА СЕ
Комисија за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисију чине председник и осам чланова, и
то:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
• Предраг Живковић
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. Владислава Чолић
2. Марина Кендерешки
3. Владимир Сантрач
4. Зоран Марин
5. Стево Љубичић
6. Наташа Рајков
7. Биљана Цизлер
8. Иван Андрејевић
III
Задатак Комисије је да спроведе поступак
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на основу Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
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који усваја Скупштина Града Панчева.
IV
Мандат Комисије је четири године.
Сваком члану Комисије припада месечна
надокнада у висини од 20 % нето зараде председника
Скупштине Града Панчева.
Месечна надокнада ће се исплатити
сразмерно учешћу сваког члана Комисије у раду, о
чему ће председник Комисије сачинити извештај.
За обављање појединих стручних послова за
потребе Комисије, могу се ангажовати друга правна
или физичка, домаћа или страна лица.
V
Ступањем на снагу овог решења престају да
важе:
- Решење о оснивању Комисије за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини („Службени лист града Панчева“
број:32/2012 ), и
- Рeшења о измени Решења о оснивању
Комисије за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(„Службени лист града Панчева“ број:34/12,
8/13,18/13,19/14,и 24/14)
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном листу Града Панчева”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 59. и 98. став 3. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева” број
25/15-пречишћен текст и 12/16) и члана 14. став 4. и 5.
Одлуке о такси превозу путника на територији града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 7/16),
Градско веће града Панчева, на седници одржаној 27.
06. 2016. године, донело је

ПРАВИЛНИК
о програму и начину полагања испита за
обављање такси превоза
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником утврђује се програм и
начин полагања испита о познавању територије града
Панчева (у даљем тексту : Град ) и прописа из области
саобраћаја (у даљем тексту: испит).
Програм за полагање испита за обављање
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делатности такси превоза путника , ( у даљем тексту:
Програм за полагање испита ) ,саставни је део овог
правилника.
Члан 2.

Испит, према одредбама овог правилника,
може полагати лице (у даљем тексту: кандидат) које
поседује возачку дозволу “Б” категорије најмање 3
(три) године.
Испит се полаже ради добијања Сертификата
о положеном испиту о познавању територије Града и
прописа из области саобраћаја.( у даљем тексту:
Сертификат)
Сертификат из става 2. овог члана може се
користити само у поступку добијања такси дозволе, у
складу са Одлуком о такси превозу путника на
територији града Панчева.
II ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
Члан 3.

Програм за полагање испита обухвата следеће
области:
1) Познавање територије Града ;
2) Познавање прописа којима се уређује
делатност такси превоза путника;
3)
Познавање
прописа
којима
се
уређује:безбедност саобраћаја на путевима, превоз
путника у друмском саобраћају и такси превоз.
III НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Члан 4.

Испит се полаже пред Комисијом за полагање
испита о познавању територије Града и прописа из
области саобраћаја (у даљем тексту: Комисија), коју
образује Градско веће града Панчева (у даљем тексту:
Градско веће), на период од две године.
Комисија се састоји од председника, два
члана и секретара, који имају заменике.
Председник, чланови Комисије и њихови
заменици су испитивачи за одређене области из
Програма за полагање испита
Председнику, члановима Комисије, секретару
и њиховим заменицима, припада накнада за рад у
Комисији.
Висина накнаде из става 4. овог члана
одређује се решењем о образовању Комисије.
Члан 5.

Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије, обавља
Организациона јединица Градске управе града
Панчева надлежна за послове саобраћаја (у даљем
тексту: Агенција за саобраћај).
Члан 6.

Агенција за саобраћај по потреби, а најмање
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два пута годишње расписује оглас за полагање испита
и објављује га у недељнику „ Панчевац“ , на који се
могу пријавити сви заинтересовани кандидати за
полагање испита.
Оглас из става 1. овог члана нарочито садржи:
предмет огласа, датум , место и време полагања
испита, назнаку да се пријава подноси Агенцији за
саобраћај, рокове за подношење пријава за полагање
испита, садржину пријаве, доказе који се прилажу уз
пријаву: доказ о уплати трошкова за полагање испита
и доказ о уплати градске админастративне таксе,са
бројем рачуна на који се уплађују и друге податке.
Члан 7.

Висина трошкова за полагање испита износи
6.000,00 динара и уплаћиваће се на рачун Буџета града
Панчева.
Кандидат је дужан да на име трошкова за
полагање испита уплати износ из става 1. овог члана
на рачун број: 840-745141843-30, са позивом на број
одобрења: 54-226-74514116, број модела: 97, са сврхом
уплате: “Остали градски неодређени при ходи полагање испита за обављање такси превоза”.
Висина трошкова за полагање испита
утврђена ставом 1. овог члана може се мењати
решењем Градског већа.
Члан 8.
Писана пријава кандидата за полагање испита
садржи:
1) Име, очево име и презиме;
2) Датум и место рођења;
3) Јединствени матични број;
4) Податке о пребивалишту;
5) Податак о томе који пут полаже испит.
Члан 9.

Уз пријаву из члана 8. овог правилника
кандидат прилаже:
1. фотокопију личне карте или очитану личну
карту;
2. фотокопију возачке дозволе “Б” категорије;
3. Доказ о уплати трошкова за полагања испита;
4. Доказ о уплати градске административне
таксе.
Члан 10.

Кандидату који не испуњава услов прописан
у члану 2. став 1. овог правилника или који уз пријаву
не приложи доказе из члана 9. овог правилника, неће
се одобрити полагање испита.
Члан 11.

Полагање испита обавља се, по правилу, у
току једног дана. Испит се полаже усмено.
Председник Комисије, пре полагања испита,
утврђује идентитет сваког кандидата, увидом у његову
личну карту или пасош.
Испит не може полагати кандидат који нема
личну карту или пасош код себе. Такав кандидат се
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удаљује са испита, а податак о томе уноси се у
записник.
Члан 12.

Ако се кандидат на испиту служи
недозвољеним средствима (коришћење уџбеника,
белешки, мобилних телефона и друго), Комисија ће
удаљити кандидата са испита. У том случају сматра се
да кандидат није положио испит.
Члан 13.

1. Испит се састоји из три питања:
2. Познавање територије Града;
3. Познавање прописа који регулишу делатност
такси превоза путника;
4. Познавање
прописа
који
регулишу
безбедност саобраћаја на путевима, превоз
путника у друмском саобраћају и такси
превоз.
Члан 14.

O полагању испита води се записник.
Записник садржи: име, презиме, датум и
место рођења, ЈМБГ и пребивалиште кандидата,
састав Комисије, место, дан, месец и година полагања
испита, испитна питања, оцену из сваког предмета и
коначан успех кандидата, податке о одлагању или
одустајању од испита и друге податке од значаја за
полагање испита.
Записник о току испита води секретар
Комисије.
Записник потписују председник, чланови и
секретар Комисије.
Члан 15.

По завршеном испиту Комисија оцењује
целокупан успех кандидата.
Кандидат је положио испит када је оцењен
оценом “положио”.
Председник Комисије јавно саопштава
кандидатима резултат испита.
Кандидат који није положио испит може га
поново полагати, у првом наредном року.
Члан 16.

На молбу кандидата, Комисија може заказани
испит да одложи до два месеца, ако је кандидат због
болести или других оправданих разлога спречен да
полаже испит у утврђеном року.
Уз молбу за одлагање испита, кандидат је
дужан да приложи доказе.
Члан 17.

Ако кандидат не приступи полагању испита у
време одређено за полагање испита или пре почетка
испита изјави да од испита одустаје или када не
приступи полагању испита у року за који је испит
одложен, сматра се да кандидат није положио испит.
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Члан 18.

Кандидат који сматра да његов успех није
правилно оцењен, има право да у року од двадесет
четири часа после саопштеног успеха, напише писани
приговор Комисији.
Комисија је дужна да о приговору одлучи у
року од три дана , од дана пријема приговора.
Члан 19.

Ако усвоји приговор кандидата , Комисија
може да понови испит и да му постави нова питања из
једне или више области и зависно од знања кандидата
, да преиначи раније дату оцену.
Члан 20.

На основу записника о полагању испита,
кандидату који је положио испит, Агенција за
саобраћај издаје Сертификат у року од седам дана ,од
дана полагања испита.
Сертификат из става 1. овог члана садржи:
1. Назив органа који издаје Сертификат;
2. Пропис на основу којег се издаје;
3. Назив Комисије пред којом је кандидат
полагао испит;
4. Име, презиме, датум и место рођења
кандидата;
5. Пребивалиште кандидата;
6. Датум и место полагања испита;
7. Регистарски број евиденције;
8. Датум и место издавања Сертификата;
9. Потпис председника Комисије у левом
доњем углу и
10. Потпис руководећег радника Агенције за
саобраћај , у десном доњем углу који је оверен печатом
Градске управе града Панчева.
Члан 21.

Евиденцију лица која су полагала испит води
Агенција за саобраћај.
Евиденција из става 1. овог члана садржи:
регистарски број из евиденције, податке о кандидату и
то: име и презиме, годину и место рођења,
пребивалиште, датум полагања испита, као и податке о
успеху на испиту и датуму издавања Сертификата.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.

Даном ступања на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о програму и начину
полагања испита за обављање делатности ауто-такси
превоза ( “Службени лист града Панчева” број 25/12).
Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-24/2016-9
Панчево, 27.06.2016..године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

ПРОГРАМ
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА
I. ПОЗНАВАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА

Ова област обухвата познавање: улица на
територији Града, утврђивање најкраћих праваца на
путу од полазишта до одредишта путника, као и
познавање локација најважнијих објеката на
територији Града, односно објеката републичких
органа и институција (МУП, Завод за статистику и
друго), објеката органа Града, Градске управе и месних
заједница, седишта јавних и јавно- комуналних и
других предузећа, објеката правосудних органа,
домова здравља, болнице, установа дечије и социјалне
заштите (предшколске установе, центар за социјални
рад, домови за смештај старих и хендикепираних
лица, објеката образовања (основне, средње и више
школе, односно факултети), значајних угоститељских
објеката, седишта установа културе и спортско рекреативних центара, историјских и културних
споменика, значајних привредних, финансијских и
трговинских објеката, верско-црквених објеката, аутомото друштва и ауто сервиса, саобраћајних центара и
друго.
II. ПОЗНАВАЊЕ ПРОПИСА КОЈИМА
УРЕЋУЈУ
ПРАВА,
ОБАВЕЗЕ
ОДГОВОРНОСТИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

СЕ
И

Ова област обухвата познавање прописа ,
законских норми којима се уређују права,обавезе и
одговорности по основу рада.
1. 3акон о раду – основне одредбе, уређивање
међусобних права и обавеза, права запослених,
обавезе запослених, обавезе послодаваца, услови за
заснивање радног односа, садржај уговора о раду,
пробни рад, радни однос на одређено време,
заснивање радног односа за обављање послова ван
просторија послодавца, радно време, одмори и
одсуства, заштита запослених, зараде запослених,
клаузула забране конкуренције, удаљавање запосленог
са рада, измена уговора о раду, престанак радног
односа, посебна заштита од отказа уговора о раду, рад
ван радног односа, појам самозапошљавања
,колективни уговори и др..
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III: ПОЗНАВАЊЕ ПРОПИСА КОЈИМА СЕ
УРЕЂУЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА, ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ И ТАКСИ ПРЕВОЗ

1. Закон о безбедности саобраћаја на
путевима - основна начела безбедности саобраћаја на
путевима, основи система безбедности саобраћаја
(тело за координацију безбедности саобраћаја на
путевима, агенција за безбедност саобраћаја, правила
саобраћаја, посебни услови саобраћаја, саобраћајна
сигнализација,
путеви,
техничко
регулисање
саобраћаја (пешачка зона, зона успореног саобраћаја,
зона “30” и зона школе, знаци и наредбе које дају
овлашћена лица), дужности учесника у саобраћају у
случају саобраћајне незгоде, возачи (услови за
управљање возилом, психофизички услови за
управљање возилом, одузимање возачке дозволе,
извршење мере забране управљања возилом лицу
коме је управљање возилом основно занимањепрофесионални возачи и др.
2. Закон о превозу путника у друмском
саобраћају - основне одредбе
3. Одлука о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева
4. Одлука о такси превозу путника на
територији града Панчева
5. Решење о одређивању заштитне, централне
и пешачке зоне на територији насељеног места
Панчево.
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА

1. Закон о безбедности саобраћаја на
путевима
2. Закон о превозу путника у друмском
саобраћају
3. Закон о раду
4. Одлука о такси превозу путника на
територији града Панчева
5. Одлука о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева
6. Решење о одређивању, заштитне, централне
и пешачке зоне на територији насељеног места
Панчево.
Градско веће града Панчева дана 30.06. 2016.
године, разматрао је Предлог решења о измени
Решења о образовању Радне групе за израду Нацрта
одлуке о уређењу и коришћењу обала и водене
површине реке Тамиш , те је на основу чланова 46. и
66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 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 и 12/16),
донело следеће
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РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Радне
групе за израду Нацрта одлуке о
уређењу и коришћењу обала и водене
површине реке Тамиш
I
У Решењу о образовању Радне групе за
израду Нацрта одлуке о уређењу и коришћењу обала и
водене површине реке Тамиш („Службени лист града
Панчева“ број 23/15) тачка I мења се и гласи:
„ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за израду
Нацрта одлуке о уређењу и коришћењу обала и водене
површине реке Тамиш (у даљем тексту: Радна група) у
следећем саставу:
Александар
Фаркаш,
помоћник
Градоначелника града Панчева за економски развој –
градски менаџер, координатор;
Александар Стевановић, члан Градског већа
задужен за подручје стамбено-комуналних послова и
саобраћај, члан;
Катарина Бањаи, члан Градског већа задужена
за подручје заштите животне средине и одрживог
развоја, члан;
Зорица Репац, члан Градског већа задужена за
подручје пољопривреде, села и руралног развоја,члан;
Петар Петровић, представник ЈП „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, члан;
Александар
Радуловић,
представник
ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево, члан;
Зоран Гвозденовић, капетан Лучке капетаније
Београд - Испостава Панчево, члан;
Славе
Бојаџиевски,
представник
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове, члан;
Бобан Ђурђев, представник Секретаријата за
инспекцијске послове, члан;
Милан Глумац, представник Секретаријата за
заштиту животне средине, члан;
Биљана Ђордан, представник Секретаријата
за заштиту животне средине, члан;
Милорад
Тимченко,
представник
Секретаријата за привреду и економски развој, члан;
Владимир
Сантрач,
представник
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални
развој, члан.
За секретара Радне групе одређује се
Јасминка Павловић, запослена у Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева.“
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити:
лицима из тачке I овог решења;
• Секретаријату
за
скупштинске
послове,послове градоначелника и Градског

•
•
•
•
•
•
•
•
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већа
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове
Секретаријату за инспекцијске послове
Секретаријату за заштиту животне средине
Секретаријату за привреду и економски развој
Секретаријату за пољопривреду, село и
рурални развој
Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и
уређење Панчева» Панчево
Јавном комуналном предузећу “Водовод и
канализација” Панчево
Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Лучкој капетанији Београд,
Испостави Панчево , ул. Доситеја
Обрадовића бр.13 Панчево

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:II-05-06-24/2016-10
Панчево, 30.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 27.06.2016. године, разматрало је Предлог
Решења о изменама Решења o образовању Комисије за
вредновање пројектних идеја у вези са припремом
предлога интерсекторских пројеката са којима се
аплицира на конкурсе домаћих и страних извора
финансирања, па је на основу чланова 46. и 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07 и 83/14-други закон) и чланова 59. и 98. став 3.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), донело
следеће

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ
ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМОМ ПРЕДЛОГА
ИНТЕРСЕКТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА СА
КОЈИМА СЕ АПЛИЦИРА НА КОНКУРСЕ
ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА
I
У Решењу o образовању Комисије за
вредновање пројектних идеја у вези са припремом
предлога интерсекторских пројеката са којима се
аплицира на конкурсе домаћих и страних извора
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финансирања бр. II-05-06-20/2013-15 од 17. 09. 2013.
године, у тачки I став 1 мења се и гласи:
„Образује се Комисија за вредновање
пројектних идеја у вези са припремом предлога
интерсекторских пројеката са којима се аплицира на
конкурсе домаћих и страних извора финансирања (у
даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1.
Александар
Фаркаш,
помоћни
к
Градоначелника за економски развој – градски
менаџер, председник
2.
Предраг
Живковић,
заменик
Градоначелника, члан
3.
Бранислава
Калишки,
помоћник
Градоначелника за правна питања и реорганизацију
Градске управе града Панчева, члан“.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу града
Панчева“.
Решење доставити:
• лицима из тачке I овог решења,
• Татјани Медић, секретару Комисије за
вредновање пројектних идеја у вези са
припремом
предлога
интерсекторских
пројеката са којима се аплицира на конкурсе
домаћих и страних извора финансирања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-24/2016-9
Панчево, 27.06. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева,
дана
21.06.2016. године, разматрао је Предлог Решења о
измени Решења о образовању Тима за израду
Здравственог профила града Панчева, 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 25/15пречишћен текст и 12/16), донео следеће

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ
ЗДРАВСТВЕНОГ ПРОФИЛА ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
У Решењу о образовању Тима за израду
Здравственог профила града Панчева број II-06-0207/2015-449 од 04.12.2015. године, у тачки I, ставу 1,
подтачка 5 мења се и гласи:
„5. Ненад Малетин, дипломирани менаџер,
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незапослен, члан Тима„
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити лицу из тачке I,
Секретаријату за јавне службе и социјална питања и
Секретаријату за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-120
Панчево, 21.06.2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева на седници
одржаној дана 27.06.2016.године разматрало је
Предлог решења о образовању Привредног савета
града Панчева, те је на основу чланова 46. и 66. Закона
о локалној самоуправи ( ,,Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и
83/14-др.закон) и чланова 59. и 98. став 3. („Службени
лист града Панчева“, број 25/15 – пречишћен текст и
12/16), донело следеће:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Образује се Привредни савет града Панчева
(у даљем тексту Савет) као стално, стручно и
саветодавно радно тело, у следећем саставу:
1. Мирољуб Кршанин, представник приватног
сектора, председник
2. Саша Павлов, градоначелник града Панчева,
заменик председника
3. Александар
Фаркаш,
помоћник
градоначелника-за економски развој-градски
менаџер, члан
4. Милан Кнежевић, представник приватног
сектора, члан
5. Лука Вујовић, представник приватног
сектора, члан
6. Јовица Божић, представник приватног
сектора, члан
7. Драган Босиљ, Председник Регионалне
привредне коморе Панчево, члан
8. Марина Кахрић Лазић, самостални стручни
сарадник за стучне послове из области
локалног економског развоја, члан
9. Радованка Перовић, представник приватног
сектора, члан
10. Филип Перић, представник приватног
сектора, члан
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11. Александар Стевановић, члан Градског већа
града Панчева задужен за стамбенокомуналне послове и саобраћај, члан
12. Слободан Словић, представник приватног
сектора, члан
13. Мирослав Алекса, представник приватног
сектора, члан
14. Љупко Кутањац, представник приватног
сектора, члан
15. Владимир Митровић, представник приватног
сектора, члан
16. Негица Рајаков, представник привредног
сектора, члан
17. Владимир Гагић, представник привредног
сектора, члан
18. Ђорђе Михајловић, представник привредног
сектора, члан
19. Члан Савета Марина Кахрић Лазић
истовремено обавља послове секретара
Савета.
II
Задатак Савета је давање иницијатива које су
од значаја за локални економски развој града Панчева,
разматрање и праћење спровођења стратегија, планова
и програма у области економског развоја и сарадња и
редовна комуникација са локалном привредом, а
нарочито:
Давање препорука и мишљења од важности
за унапређење пословне климе у локалној заједници и
достављање ових докумената, Градоначелнику и
Градском већу са предлогом за предузимање
одговарајућих мера;
Разматрање питања, давање мишљења и
препорука из области привреде од значаја за град
Панчево
и
достављање
ових
докумената,
Градоначелнику и Градском већу са предлогом за
предузимање одговарајућих мера;
Предлагање одговарајућих мера и програма
развоја за унапређење и проширење пословања
сектора малих и средњих предузећа и предузетника са
седиштем на територији града Панчева и достављање
ових докумената Градоначелнику и Градском већу са
предлогом за предузимање одговарајућих мера;
Учешће у раду тела које припрема израду,
измену и допуну стратешких и акционих планова у
домену економског развоја;
Праћење и оцена реализације пројеката и
пројектних задатака из стратешких и акционих
планова у домену економског развоја;
Учешће у припреми годишњих планова
имплементације пројеката економског развоја;
Сарадња са осталим струковним телима и
саветима по питањима од интереса за развој града
Панчева и давање препорука за њихове годишње
програме;
Пружање подршке Одељењу за локални
економски развој Секретаријата за привреду и
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економски развој Градске управе града Панчева у
обављању послова из његове надлежности;
Пружање
саветодавне
подршке
Градоначелнику и Градском већу града Панчева
приликом одлучивања у вези са економским развојем
и свим економским развојним програмима;
Давање мишљења и предлога за унапређење
рада Градске управе града Панчева, јавних и јавнокомунални х предузећа, установа и служби чи ји је
оснивач град Панчево, ради побољшања услова за
привређивање у Граду;
Давање предлога Градоначелнику и Градском
већу у припреми буџета града Панчева.
III
Седнице Савета сазива председник Савета, а
у случају његове спречености, седнице Савета сазива
заменик председника Савета.
Председник је дужан да седницу Савета
сазове најмање једном у периоду од три месеца.
За пуноважан рад Савета потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова
Савета.
Савет доноси одлуке већином гласова
присутних чланова.
IV
Председник Савета може позвати на седницу
Савета и представнике других органа, организација и
институција релевантних за поједина питања из
његове надлежности, с тим да ова лица немају право
гласа приликом одлучивања Савета.
V
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Савета обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа у сарадњи са Секретаријатом за
при вреду и економски развој Градске управе града
Панчева.
Обавезују се основне организационе јединице
Градске управе града Панчева, јавна и јавнокомунална предузећа, организације и установе чији је
оснивач Град да, на захтев Савета, дају потребне
стручне информације, анализе и предлоге у складу са
својим надлежностима.
VI
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење о образовању Привредног савета града
Панчева број II-05-06-20/2013-25 од 23.10.2013. године
и Решење о изменама и допуни Решења о образовању
Привредног савета града Панчева број II-05-06-7/201628 од 13.04.2016.године.
VII
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу града
Панчева“.
Решење доставити: Лицима из тачке I овог
Решења, јавним, јавно-комуналним предузећима и
установама чији је оснивач град Панчево путем

Страна 38 - Број 21

Страна 38 - Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријата за привреду и економски развој Градске
управе града Панчева и основним организационим
јединицама Градске управе града Панчева
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:II-05-06-24/2016-9
Панчево, 27.06. 2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
28.06.2016. године, разматрао је Предлог решења о
измени решења о образовању Комисије за вредновање
пројеката у области заштите животне средине, па је на
основу чланова
44. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/14-др.
закон) и чланова 54. и 98. ст. 2. Статута града Панчева
("Сл. лист града Панчева бр. 25/2015-пречишћен текст
и 12/2016), донео следеће:

РЕШЕЊЕ
о измени решења о образовању
Комисије за вредновање пројеката у
области заштите животне средине
I
У Решењу о образовању Комисије за
вредновање пројеката у области заштите животне
средине, бр. II-06-020-1/2013-497 од 29.05.2013.
године, бр. II-06-020-1/2015-585 од 25.05.2015. године
и бр. II-06-020-2/2016-132 од 29.02.2016. године, тачка
I, мења се и гласи:
"I
Образује се Комисија за вредновање пројеката
у области заштите животне средине (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Катарина Бањаи, члан Градског већа града
Панчева за подручје заштите животне средине и
одрживог развоја, координатор;
2. Олга Шиповац, Секретаријат за заштиту
животне средине, члан;
3. Гордана Влајић, стручни сарадник на
ажурирању текстова за интернет презентацију у Дому
омладине Панчево, члан;
4. Весна Петковић-Боровница, Секретаријат
за заштиту животне средине, члан;
5. Биљана Ђордан, Секретаријат за заштиту
животне средине, члан."
II
Ступањем на снагу овог решења ставља се
ван снаге Решење Градоначелника града Панчева, бр.
II-06-020-9/2016-114 од 20.06.2016. године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
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и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити лицима из тачке I овог
решења, Секретаријату за скупштинске послове,
послове Градоначелни
ка и Градског већа и
Секретаријату за заштиту животне средине, Градске
управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-9/2016-138
Панчево,28.06. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
20.06.2016. године, разматрао је Предлог решења о
измени решења о образовању Радне групе за праћење
реализације Споразума између Јапанске агенције за
међународну сарадњу (JICA), Универзитета у
Београду - Хемијског факултета и Града Панчева,
Србија о техничкој сарадњи са Јапаном у склопу JICA
програма партнерства за подизање капацитета за
анализу и мере смањења дуготрајних органских
загађујућих супстанци у Србији, па је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС" бр. 129/2007 и 83/14-др. закон) и чланова
54. и 98. ст. 2. Статута града Панчева ("Сл. лист града
Панчева бр. 25/2015-пречишћен текст и 12/2016),
донео следеће:

РЕШЕЊЕ
о измени решења о образовању Радне
групе за праћење реализације
Споразума између Јапанске агенције за
међународну сарадњу (JICA),
Универзитета у Београду - Хемијског
факултета и Града Панчева, Србија о
техничкој сарадњи са Јапаном у склопу
JICA програма партнерства за подизање
капацитета за анализу и мере смањења
дуготрајних органских загађујућих
супстанци у Србији
I
У Решењу о образовању Радне групе за
праћење реализације Споразума између Јапанске
агенције
за
међународну
сарадњу
(JICA),
Универзитета у Београду - Хемијског факултета и
Града Панчева, Србија о техничкој сарадњи са Јапаном
у склопу JICA програма партнерства за подизање
капацитета за анализу и мере смањења дуготрајних
органских загађујућих супстанци у Србији , бр. II-06020-1/2014-219 од 08.04.2014. године, у тачки I,
подтачка 1. мења се и гласи:
"1. Катарина Бањаи, члан Градског већа града
Панчева за подручје заштите животне средине и
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одрживог развоја, координатор"
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити лицу из тачке I овог
решења и члановима Радне групе, путем
Секретаријата за заштиту животне средине,
Секретаријату за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа, Секретаријату за
заштиту животне средине и Секретаријату за
пољопривреду, село и рурални развој;
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-9/2016-113
Панчево, 20.06. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
20.06.2016. године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање пројекaта и
програма у области културе, 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) и члана 4. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката и програма у
култури који се суфинансирају и финансирају из
буџета града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 3/11 и 1/16), донео следеће:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
I
Образује се Комисија за вредновање
пројекaта и програма у области културе (у даљем
тексту: Комисијa) у следећем саставу:
Немања Ротар, књижевник, Члан Градског
већа града Панчева за подручје културе и омладине председник комисије
Мирослав Првуљ, доктор уметности из
области вајарства, Панчево Савска 4/21- члан
Владан Ђурковић, драмски и аудио-визуелни
уметник - позоришни и радио редитељ, Панчево
Хумска 1- члан
Михајло Јовић, дипломирани музичаргитариста, , Панчево Западна 27 - члан
Карољ Ранц, председник КУД «Петефи
Шандор», Панчево Милке Марковић 5 - члан
За секретара Комисије одређује се Невенка
Кљајић, запослена у Одсеку за културу, информисање,
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спорт, бригу о младима и цивилни сектор у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
предлога пројеката и програма у области културе.
Послови вредновања пројеката и програма из
претходног става обухватају: предлагање текста
Конкурса за избор пројеката и програма у области
културе, усвајање критеријума, вредновање пројеката
и програма, при према пројектне и програмске
документације, прегледање и оцењивање пристиглих
пројеката и програма на
конкурс, подношење
образложених предлога Градоначелнику града
Панчева за су/финансирање изабраних пројеката и
програма и усвајање извештаја о реализацији и
евалуацији одобрених пројеката и програма.
Приликом вредновања пројеката и програма
Комисија се доследно придржава критеријума, рокова
и осталих услова прописаних конкурсом, критеријума
за и збор пројеката и програма у култури који се
су/финансирају из буџета града Панчева.
О избору одабраних пројеката и програма, као
и о износу
финансијских средстава одлучује
Градоначелник града Панчева.
Комисија може затражити од стране других
стручњака мишљење о поднетим
предлозима
пројеката и програма.
III
Председник/ца, чланови и секретар комисије
из тачке I овог решења именују се за 2016. годину.
IV
Oсим председнику комисије надокнада у нето
износу од 900,00 динара за сваку одржану седницу
припада члановима Комисије и секретару.
V
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја
чланова/ица.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова/ца.

VI
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева у
сарадњи са осталим организационим јединицама
Градске управе града Панчева.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
VIII
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Даном доношења овог решења, Решења број
II-06-020-2/2016-84 од 10.02.2016. године и број II-06020-2/2016-129 од 26.02.2016. године престају да важе.
Решење доставити:
• лицима из тачке I овог Решења путем
Секретаријата за јавне службе и социјална
питања
• Секретаријату
за
скупштинске
послове,послове градоначелника и Градског
већа
• Секретаријату за јавне службе и социјална
питања
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-9/2016-118
ПАНЧЕВО, 20.06.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
20.06.2016. године, разматрао је Предлог решења о
измени решења о образовању Комисије за вредновање
пројеката у области заштите животне средине, па је на
основу чланова
44. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/14-др.
закон) и чланова 54. и 98. ст. 2. Статута града Панчева
("Сл. лист града Панчева бр. 25/2015-пречишћен текст
и 12/2016), донео следеће:

РЕШЕЊЕ
о измени решења о образовању
Комисије за вредновање пројеката у
области заштите животне средине
I
У Решењу о образовању Комисије за
вредновање пројеката у области заштите животне
средине, бр. II-06-020-1/2013-497 од 29.05.2013.
године, у тачки I, подтачка 1. и подтачка 3. мењају се и
гласе:
"1. Катарина Бањаи, члан Градског већа града
Панчева за подручје заштите животне средине и
одрживог развоја, координатор;
3. Гордана Влајић, стручни сарадник на
ажурирању текстова за интернет презентацију у Дому
омладине Панчево, члан;"
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити лицима из тачке I овог
решења и члановима Комисије, путем Секретаријата
за заштиту животне средине, Секретаријату за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа и Секретаријату за заштиту животне
средине.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-9/2016-114
Панчево,20.06. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
22.06.2016 године, разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за процену штете од
елементарних непогода насталих у току 2016.године у
пољопривреди на територији града Панчева, па је на
основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној
самоуправи («Службени гласни к РС» бр.129/07 и
83/14-др. Закон ) и чланова 54. и 98. став 2. Статута
ГрадаПанчева(«Службени
лист
града
Панчева»број:25/15-пречишћен текст и 12/16) ,донео
следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА НАСТАЛИХ У ТОКУ
2016.ГОДИНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Образује се Комисија за процену штете од
елементарних непогода насталих у току 2016.године у
пољопривреди на територији града Панчева ( у даљем
тексту Комисија ),у следећем саставу:
1. Зорица Репац , члан Градског већа града
Панчева, председник комисије;
2. Владимир Чоловић, мастер инжењер
пољопривреде,представник
ПСС
Институтa
«Тамиш»,Панчево д.о.о., члан;
3. Владимир Угреновић, др пољопривредних
наука, представник ПСС Институтa «Тамиш»,Панчево
д.о.о., члан;
4. Зоран Грба ,представник Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој Градске управе
града Панчева, члан;
5.
Александар
Ћосић
,координатор
пољочуварске службе града Панчева, члан;
6. Милорад Малић, помоћник Секретара
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални
развој Градске управе града Панчева, члан;
7.
Гордана
Видановић,
представник
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални
развој Градске управе града Панчева, члан
II
Задатак Комисије је да изврши глобалну
процену штете од елементарних непогода насталих у
току 2016.године у пољопривреди на територији града
Панчева.
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Комисија ће извршити процену штете, а
писмени извештај ће поднети Градоначелнику града
Панчева, Влади Републике Србије , Комисији за
утврђивање штете од елементарних непогода Владе
РС и Покрајинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство АП Војводине.
III
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће Секретаријат
за пољопривреду, село и рурални развој и
Секретаријат за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном листу града Панчева“
Решење доставити:
• лицима из тачке I овог Решења путем
Секретаријата за пољопривреду, село и
рурални развој Градске управе града Панчева,
• Секретаријату за пољопривреду, село и
рурални развој Градске управе града Панчева,
• Секретаријату за скупштинске послове,
послове градоначелника и Градског већа
Градске управе града Панчева
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-9/2016-126
Панчево,22.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
23.06.2016. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Тима за комуникацију са потенцијалним
партнером у оквиру успостављања јавно-приватног
партнерства у области предшколског васпитања и
образовања, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласни к 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 ЗА
КОМУНИКАЦИЈУ СА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ
ПАРТНЕРОМ У ОКВИРУ
УСПОСТАВЉАЊА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА У ОБЛАСТИ
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА
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I
Образује се Тим за комуникацију са
потенцијалним партнером у оквиру успостављања
јавно-приватног партнерства у области предшколског
васпитања и образовања (у даљем тексту: Тим), у
следећем саставу:
мр Татјана Божић, члан Градског већа града
Панчева за образовање, координатор;
Бранислава
Калишки,
помоћник
Градоначелника за правна питања и реорганизацију
Градске управе града Панчева, заменик координатора;
Александар
Фаркаш,
помоћник
Градоначелника за економски развој - градски
менаџер, члан;
Драгана Дачић, помоћник секретара за
друштвену бригу о деци, предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здравствену заштиту у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, чланица;
Биљана Мајкић, помоћник секретара за
финансијске послове из области јавних служби, бриге
о младима и цивилног сектора у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања Градске управе града
Панчев , чланица;
II
Задатак Тима је да обавља комуникацију са
потенцијалним партнером у оквиру успостављања
јавно-приватног партнерства у области предшколског
васпитања и образовања и координира активности
везане за ово успостављање.
III
Стручне и административно техничке
послове за потребе Тима обавља 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».
Решење доставити:
• Лицима из тачке I овог решења,
• Секретаријату за јавне службе и социјална
питања и
• Секретаријату за скупштинске послове,
послове градоначелника и Градског већа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-133
Панчево, 23.06,2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
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