СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 21. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 18. јул 2016. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 10.738,00

ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 22. ГОДИНА ИX

ПАНЧЕВО, 20. Јул 2016. ГОДИНЕ

На основу чланова 32.и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева“, број
25/15-пречишћен текст и 12/16), а у вези са чланом 42.
став 4. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС",
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
20.07.2016. донела је

ОДЛУКУ
о укључивању грађана Панчева у процес
доношења одлуке о расподели дела
средстава буџета Града кроз модел
партиципативног буџетирања
Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се спровођењe
поступка директног укључивања грађана у
одлучивање о расподели дела средстава из буџета
града Панчева и припрему Грађанског водича кроз
буџет.
Члан 2.

Градско веће града Панчева, као предлагач
Одлуке о буџету, водиће рачуна да у складу са
законом, стратешким циљевима града Панчева,
економском
ситуацијом,
остварењем
прошлогодишњег буџета, потребама буџетских
корисника, започетим пројектима из ранијих година,
проценом кретања најважнијих извора прихода, и
обавеза по постојећим кредитима дефинише:
• доступна средства и приоритетне пројекте у
оквиру партиципативног буџетирања на
годишњем нивоу
• правила у процесу доношења одлука као и
методе расподеле одговорности, надлежности

Аконтација претплате 10.738,00

и ресурса
Градско веће града Панчева формираће радно
тело задужено за организацију и имплементацију свих
фаза процеса партиципативног буџетирања.
Члан 3.

Секретаријат за финансије Градске управе
града Панчева има обавезу:
• достављања нацрта одлуке о буџету Града
Градском већу града Панчева и
да
истовремено упознаје грађане са нацртом
одлуке о буџету, путем могућих јавних
средстава
ширењем
информација
о
корисности укључивања у процес, о
датумима и месту одржавања јавне трибине,
правилима укључивања и о буџету;
• појашњење буџетског процеса грађанима,
објашњење буџетских ставки, извора
финансирања и постојећи систем расхода;
• да у сарањи са надлежним организационим
јединицама Градске управе града Панчева
прикаже приоритете захтева и пројеката у
складу са стратешким документима Града:
Стратегијом развоја града Панчева 2014-2020
и
Планом
капиталних
инвестиција
инфраструктурног
опремања
и
инвестиционог одржавања града Панчева
2015-2017 прва измена и допуна и
• да у образложење нацрта одлуке о буџету
укључи закључке са Локалног буџетског
форума - јавне трибине, као и резултате
анализе упитника/анкете
да исте буду
саставни део образложења у сарадњи са
надлежном организационом
јединицом
Градске управе града Панчево која ће да
припрема упитнике и организује анкетирања
грађана о приоритетним пројектима.
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Члан 4.

Укључивање грађана у буџетски процес врши
се кроз следеће активности:
• кроз редовно информисање јавности о свим
корацима у припремању буџета и то: најава
анкетирања
грађана,
прослеђивање
информација
медијима,
постављање
информација на званичном веб-сајту града (и
на друштвеним мрежама) и организација
гостовања представника града у медијима;
• кроз анкетирања грађана о приоритетним
пројектима и
• организовање Локалног буџетског форума на
коме се представљају резултати анкете и
Нацрт буџета, и разговори о појединим
сегментима буџета (јавна расправа на тему
буџетских прихода и примања, локалног
економског
развоја и
запошљавања,
пољопривреде, образовања, културе и другим
темама).
Члан 5.

Надлежне организационе јединице Градске
управе имају обавезу израде Грађанског водича кроз
буџет након усвајања Одлуке о буџету од стране
Скупштине града Панчева.
Грађански водич кроз буџет је једноставнији
приказ Одлуке о буџету, који се припрема са циљем да
се приходи и примања и расходи и издаци буџета
представе на начин који омогућава шире разумевање и
прихватање од стране грађана, медија и других
заинтересованих организација и појединаца.
Грађански водич кроз буџет доноси Градско
веће града Панчева. Грађански водич кроз буџет биће
објављен на званичној интернет презентацији града
Панчева и друштвеним мрежама. У складу са
финансијским могућностима Грађански водич кроз
буџет може бити штампан у одређеном тиражу и
дељен грађанима Панчева.
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у ,,Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору ("Службени гласник Републике Србије" број
68/15), Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине

18. јул 2016. године

20. Јул 2016. године

Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.
годину („Сл. гласник Републике Србије“ број 101/15,
114/15, 10/16, 22/16 и 45/16) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева ("Службени лист града
Панчева" број 25/15-пречишћен текст и 12/16)
Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана
20.07.2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА, СИСТЕМУ ЈАВНИХ
СЛУЖБИ, СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2015.
ГОДИНУ
Члан 1.

У Одлуци
о спровођењу Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне Покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист
града Панчева“ бр. 38/15 и 4/16), у члану 2, у табели,
под редним бројем 46. у колони „ максималан број“
број „231“ замењује се бројем „234“.
У истом члану, под редним бројем 47. у
колони „ максималан број“ број „12“ замењује се
бројем „6“.
У истом члану, под редним бројем 53. у
колони „ максималан број“ број „ 350“ замењује се
бројем „ 353 “.
Члан 2.

Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево, ЈКП „Хигијена“ Панчево и ЈКП „Долови“
Долово да у року од 15 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке, донесу акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места усклађен са овом
одлуком.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу
даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

18. јул 2016. године
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На основу члана 20. и члана 32. Закона о
локалној самоуправи ( “Сл. гласник РС” 129/07, 83/14др.закон), члана 6. тачка 10. и члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени динарски
износи, 125/14- усклађени дин.износи и 95/15усклађени дин.износи), Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13 и 142/14, 68/15др.закон и 103/15 ), Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“ бр.72/11, 88/13, 105/14), Закона о
облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78,
39/85, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ
бр 1/03-Уставна повеља“) 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 дана 20.07.2016.год.
донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПОСЛОВНОМ, МАГАЦИНСКОМ
ПРОСТОРУ И ГАРАЖАМА ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У
Одлуци о пословном, магацинском
простору и гаражама града Панчева (''Службени лист
града Панчева'' број 15/14, 29/14, 11/15 и 28/15), члан
76. мења се и гласи:
„Члан 76.
Уговори о закупу пословног, магацинског
простора и гаража, који су закључени пре ступања на
снагу ове Одлуке, могу се продужити за период од
наредних 5 (пет) година, закључењем Анекса уговора ,
под условом да закупци немају неизмирених дуговања
по основу закупнине, трошкова комуналне потрошње
и јавних прихода, те да се према пословном простору
односе са пажњом доброг домаћина.“
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
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самоуправи („Службени гласни к РС“ број 129/07 и
83/14-др.закон) и члана 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16 ), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 20.07.2016. године, донела
је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
о грађевинском земљишту града
Панчева
Члан 1.

У Одлуци о грађевинском земљишту града
Панчева (“Сл.лист града Панчева“ бр. 7/16) члан 15.
став 4.мења се и гласи:
“ Тржишну вредност грађевинског земљишта
које се отуђује и прибавља, утврђује подручна
јединица Пореске управе Министарства финансија
Републике Србије, у складу са законом и подзконским
актима.Овако утврђена тржишна вредност важи 12
месеци.“
Члан 2.

У члану 56. додаје се став 4. који гласи:
„Јавна и јавно комунална предузећа чији је
оснивач град Панчево, који управљају линијским
инфраструктурним системима и објектима комуналне
инфраструктуре у име и за рачун града Панчева, не
закључују уговор о конституисању службености, већ
подземне инсталације полажу на основу услова
издатих од стране ЈП“Дирекција“ Панчево.“
Члан 3.

Овај Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-5
Пaнчево, 20.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС„ бр.72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и
145/14), чланова 20. и 32. Закона о локалној

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
19/16) 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 20.07. 2016.године донела је
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ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО БРОЈ:94/2016
ОД 28.06.2016.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево, број: 94/2016 од
28.06.2016. године, којом се остварена нето добит по
финансијском извештају за 2015. годину у износу од
387.643,42 динара расподељује на следећи начин:
50% исказане добити у износу од 193.821,71
уплаћује у буџет града Панчева
50% остварене доби
ти 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 „Старчевац“ Старчево из
тачке I 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.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о одређивању комуналних
делатности у насељеним местима на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 6/14) у
члану 2. додају се ставови 2, 3., 4. и 5. који гласе:
„ Јавна комунална предузећа у насељеним
местима Банатски Брестовац, Банатско Ново Село,
Глогоњ, Долово, Јабука, Качарево, Омољица и
Старчево обављају следеће комуналне делатности:
управљање пијацама; управљање гробљима и
погребним услугама; одржавање јавних зелених
површина, пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода; одржавање чистоће на површинама
јавне намене и одржавање улица и путева.
Јавна комунална предузећа у насељеним
местима Банатски Брестовац, Банатско Ново Село,
Глогоњ, Јабука, Качарево и Омољица обављају
комуналну делатност управљања комуналним
отпадом.
Јавна комунална предузећа у насељеним
местима Банатско Ново Село, Глогоњ, Јабука и
Качарево обављају комуналну делатност снабдевања
водом за пиће.
Комуналне делатности из ставова 2., 3. и 4.
овог члана јавна комунална предузећа у насељеним
местима Банатски Брестовац, Банатско Ново Село,
Глогоњ, Долово, Јабука, Качарево, Омољица и
Старчево, обављаће док постоје организациони,
материјални, технички и други услови за одржавање и
функционисање комуналних објеката којима се
уређује и обезбеђује обављање комуналне делатности
и њихов развој.“
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др.закон), чланова 2. и 13. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11),
члана 2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15– пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
20.07.2016.године донела је

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласни к РС бр. 129/07 и 83/14др.закон),чланова 3 тач.6. и 4.ст.3 Закона о комуналним
делатностима („Сл.гласник РС” бр. 88/11), Закона о
сахрањивању и гробљима (“Сл.лист СРС” бр. 20/77,
24/85-др.закон и 6/89-др.закон и “Сл.гласник РС” бр.
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53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 101/05др.закон, 120/12-УС и 84/13-УС) 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 дана
20.07. 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
Члан 1.

У Одлуци о сахрањи вању и гробљи ма
(„Службени лист града Панчева“ број 14/15) члан
19.мења се и гласи:
„Здравствене установе и установе социјалне
заштите (у даљем тексту: установе) о случају смрти у
установама лица која су имала пребивалиште на
територији града Панчева, обавештавају Предузеће
или привредно друштво, предузетника или други
привредни субјекат, који су регистровани за превоз и
преузимање посмртних остатака,.
По утврђеној смрти, превоз посмртних
остатака умрлог у установама, као и ван установа,
организују сродници умрлог, у што краћем
временском року, ради сахрањивања на гробљу или
кремације.“
Члан 2.

Члан 21. мења се и гласи:
„Приликом преноса посмртни остаци морају
бити смештени у мртвачки сандук.
Преузимање и превоз посмртних остатака
обавља предузеће или привредно друштво,
предузетник или други привредни субјекат, који су
регистровани за превоз и преузимање посмртних
остатака, у складу са законом и овом одлуком.“
Члан 3.

Члан 22. мења се и гласи:
„Посмртни остаци се смештају и до сахране
чувају у посебно за то одређеној просторији на
гробљу-хладњачи.
Радно време хладњаче је 24 сата.
Мртвачки сандук са посмртним остацима
умрлог се најраније два сата, а најкасније један сат пре
времена одређеног за сахрану, смешта у просторију
одређену за испраћај.“
Члан 4.

Члан 38 мења се и гласи:
„Ископавање посмртних остатака умрлих
лица (ексхумација) по захтеву породице, сродника и
других овлашћених лица и органа, може се вршити
уколико постоји одобрење надлежног органа за
вршење санитарне инспекције и одобрење основне
организационе јединице Градске управе града Панчева
надлежне за стамбено-комуналне послове (у даљем
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тексту: надлежни орган).“
Члан 5.

После члана 38. додају се члан 38 а и члан 38
б. који гласе:
„Члан 38 а
Да би се дозволило ископавање посмртних
остатака покојиника (ексхумација) неопходно је да
сродници из чл.27. ст.1. и 2. ове одлуке поднесу
надлежном органу захтев за издавање одобрења за
ексхумацију.
Уз захтев се подноси:
• извод из књиге умрлих за покојника
• доказ о сродству са покојником (извод из
књиге рођених, венчаних и сл)
• потврда предузећа које управља гробљем са
подацима о гробном месту на коме је
сахрањен покојник (ред, бр.гроба и парцела),
именом закупца гробног места и временом
трајања закупа
• потврда предузећа које управља гробљем са
подацима о обезбеђеном гробном месту (ред,
бр. гроба и парцела), именом закупца
гробног места и временом трајања закупа
• сагласност сродника упокојеног из чл.27. ст.1.
и 2. ове одлуке;
•
пуномоћје, ако се овлашћује друго лице да
поднесе захтев
• доказ о уплати градске административне
таксе.“
Члан 38 б
По пријему захтева из члана 38 а ове одлуке,
надлежни орган проверава да ли је достављена сва
неоходна документација, те уколико није службеним
путем од надлежних органа или организација
прибавља потребну документацију.
По провери достављене документације,
уколико су испуњени сви услови у складу са законом,
овом одлуком и другим општим актима, надлежни
орган доноси решење.
Ако надлежни орган утврди да нису
испуњени услови прописани законом, овом одлуком и
другим општим актима донеће одговарајуће решење.
Против решења из ст.2 и 3 овог члана може се
поднети жалба Градском већу града Панчева у року од
15 дана од дана пријема решења.“
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07 и
83/14-др.закон), члана 3. тачка 3. и члана 4.став 3.
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС”
бр. 88/11), члана 69. тачка 9. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16), чланa 15.
тачка 9. Одлукe о усклађивању Одлуке о задржавању
права и обавеза оснивача над Јавним комуналним
предузећима која су настала поделом Јавног
комуналног
предузећа
„Стандард“
Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 2/13) 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 дана
20.07. 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
о поверавању комуналних делатности
производње и дистрибуције воде и
сакупљања, одвожења и депоновања
отпада у насељеном месту Долово
Члан 1.

Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа «Водовод и канализација» Панчево број 51/63 т.2 од 23.05.2016.године, у делу који се односи на
пренос обављања делатности производње и
дистрибуције воде за насељено место Долово, са
Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово (у
даљем тексту: ЈКП „Долови“ Долово) на Јавно
комунално предузеће „Водовод и канализација“
Панчево (у даљем тексту: ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево).
Скупштина града Панчева поверава ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево обављање
комуналне делатности производње и дистрибуције
воде за насељено место Долово и наплату услуга по
важећој Одлуци о утврђивању цена за воду и отпадну
воду и то: за воду за домаћинства по цени од 54,24
дин/m³ (без ПДВ-а), за воду за привреду по цени од
103,60 дин/m³ (без ПДВ-а) и за воду за кориснике који
обављају
послове
дефицитарних
занатских
делатности по цени од 73,09 дин/m³ (без ПДВ-а).
Промене цена из претходног става утврђиваће
се Одлуком о утврђивању цена за воду и отпадну воду
у складу са законом.
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Члан 2.

Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Долови“ Долово број 116 од
14.07.2016.године, којом се уступа комунална
делатност снабдевања водом за пиће становништва
насељеног места Долово ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево.
Члан 3.

Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа «Хигијена» Панчево број 5180/64-2 од
15.10.2015.године која се односи на преузимање
услуге сакупљања, одвожења и депоновања смећа у
насељеном месту Долово, са ЈКП „Долови“ Долово на
Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево (у
даљем тексту: ЈКП „Хигијена“ Панчево)
Скупштина града Панчева поверава ЈКП
„Хигијена“ Панчево обављање комуналне делатности
сакупљања, одвожења и депоновања отпада из
насељеног места Долово и наплату услуга по Одлуци
за вршење комуналне услуге одлагања и уклањања
отпада и другог смећа за услугу oдлагања смећа по
цени од 2,65 дин/m² (без ПДВ-а) и по Одлуци о
вршењу комуналних услуга сакупљања и одвожења
смећа за услугу сакупљања и одвожења отпада по
цени од 2,44 дин/m² (без ПДВ-а), која је умањена за
47,24% у односу на цену која важи за грађане
насељеног места Панчево. Овако умањена цена
примењиваће се најдуже до 31.12.2016.године.
Промене цена из претходног става утврђиваће
се Одлуком за вршење комуналне услуге одлагања и
уклањања отпада и другог смећа и Одлуком о вршењу
комуналних услуга сакупљања и одвожења смећа за
услугу сакупљања и одвожења отпада.
Члан 4.

Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Долови“ Долово број
255 од 06.10.2015.године којом се уступају услуге
одстрањивања отпадака и смећа, санитарне и сличне
активности са територије насељеног места Долово
ЈКП “Хигијена” Панчево.
Члан 5.

Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево и ЈКП „Долови“ Долово да заједно предузму
све потребне мере којима се обезбеђује техничкотехнолошко јединство система за функционисање
снабдевања водом за пиће, а обухватају замену мерних
инструмената како би се омогућило очитавање
потрошње воде, као и наплата воде по очитаном стању,
испирање мреже и др., ради прикључења водоводне
мреже у насељеном месту Долово на магистрални
водовод Панчево-Долово и стварања услова да од
01.09.2016.године ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево у потпуности преузме комуналну делатност

18. јул 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 7 - Број 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 7 - Број 21

20. Јул 2016. године

производње и дистрибуције воде и наплату ове услуге.
Члан 6.

Препоручује се ЈКП „Хигијена“ Панчево и
ЈКП „Долови“ Долово да регулишу међусобне односе
у погледу начину коришћења камиона смећара, који је
ЈКП „Долови“ Долово прибавило путем дугорочног
кредита.
Члан 7.

За решавање права и обавеза запослених у
ЈКП „Долови“ Долово, у сектору производње и
дистрибуције воде и сектору одржавања хигијене
насеља, изношења и депоновања комуналног отпада,
поступиће се у складу са Законом о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Сл.гласник РС“ бр. 68/15) и другим актима
донетим у складу са законом.
У складу са Уредбом о поступку за
прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава („Сл.гласник РС“ бр. 113/13, 21/14, 66/14,
118/14, 22/15 и 59/15), ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево ће да заснује радни однос са запосленима из
сектора производње и дистрибуције воде у ЈКП
„Долови“ Долово, а ЈКП „Хигијена“ Панчево са
запосленима из сектора одржавања хигијене насеља,
изношења и депоновања комуналног отпада у ЈКП
„Долови“ Долово, имајући у виду да су у Програму
пословања за 2016.годину планирали заснивање
радног односа за обављање наведених делатности у
оквиру планиране масе зарада.
Члан 8.

Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево, ЈКП „Хигијена“ Панчево и ЈКП „Долови“
Долово да Статут и друга општа акта, као и Програм
пословања за 2016.годину, усагласе са овом одлуком у
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Обавезују се ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево, ЈКП „Хигијена“ Панчево и ЈКП „Долови“
Долово да у складу са овом одлуком, а у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове одлуке, донесу акт о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места и да исти доставе на сагласност Градоначелнику
града Панчева.
Члан 9.

Ово Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 46. и 47. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 20.
јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО
I
ВЛАДИСЛАВИ
Д. ЧОЛИЋ,
мастер
инжењеру пољопривреде из Банатског Новог Села,
утврђује се престанак мандата вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „БНС“
Банатско Ново Село, због подношења оставке.
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-04-06-21/2016-5
Панчево, 20. јул 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 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 20.
јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „БНС“ БАНАТСКО НОВО
СЕЛО
I
ДЕЈАН ГОНДИ, менаџер из Банатског Новог
Села, именује се за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново
Село, до именовања директора, а најдуже једну
годину.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност вршиоца дужности директора наредног дана
од дана доношења Решења.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
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листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20. јул 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 46. став 1. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» број
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 20.07 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЗЕЛЕНИЛО“
ПАНЧЕВО
I
КАТУЦА
ДРАГАНУ,
дипломираном
економисти из Панчева, утврђује се престанак мандата
директора Јавног комуналног предузећа “Зеленило”
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
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-21/2016-5
Панчево,20.07. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 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 20.
јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
I
ВЛАДИСЛАВА Д. ЧОЛИЋ, мастер инжењер
пољопривреде из Банатског Новог Села, именује се за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног

18. јул 2016. године

20. Јул 2016. године

предузећа "Зеленило" Панчево, до именовања
директора, а најдуже једну годину.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност вршиоца дужности директора наредног дана
од дана доношења Решења.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20. јула 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 20.
јула 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ВАСА
ЖИВКОВИЋ» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе «Васа Живковић» Панчево и
то:
1. НАТАЛИЈА ГАШЕВИЋ, представник
јединице локалне самоуправе
2. БРАНИСЛАВ ВРАЧЕВИЋ, представник
јединице локалне самоуправе
3. ДУШАН ПУРИЋ , представник јединице
локалне самоуправе
II
За чланове Школског одбора Основне школе
«Васа Живковић» Панчево именују се:
1. ИЛИЈАНА ОГРИЗОВИЋ, представник
јединице локалне самоуправе
2. ИВАНА ГРБИЋ РАДЕТИЋ, представник
јединице локалне самоуправе
3. МАЈА РАДОВАНЧЕВ, представник
јединице локалне самоуправе
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчево број: II-04-06-17/2014-5 од 02. јула 2014.
године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења

18. јул 2016. године
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и објавиће се у "Сл. листу града Панчева".
•
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20. јул 2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 13.07.2016. године, разматрало је
Предлог решења о давању сагласности на Правилник
о условима и поступцима за искључење и поновно
прикључење купаца са, односно на системе даљинског
грејања и санитарне топле воде број 10/1945-66-1 од
29.06.2016. године, па је на основу члана 70. Одлуке о
условима и начину снабдевања топлотном енергијом
купаца на подручју града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 19/15 и 26/15), чланова 46. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласни к
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

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
условима и поступцима за искључење и
поновно прикључење купаца са,
односно на системе даљинског грејања
и санитарне топле воде број 10/1945-66-1
од 29.06.2016. године
I
Градско веће града Панчева даје сагласност на
Правилник о условима и поступцима за искључење и
поновно прикључење купаца са, односно на системе
даљинског грејања и санитарне топле воде број
10/1945-66-1 од 29.06.2016. године, који је донео
Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа
«Грејање“ Панчево на седници одржаној дана
29.06.2016. године.
II
Саставни део овог решења је Правилник о
условима и поступцима за искључење и поновно
прикључење купаца са, односно на системе даљинског
грејања и санитарне топле воде број 10/1945-66-1 од
29.06.2016. године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном листу града
Панчева».
Решење доставити:
• ЈКП „Грејање“ Панчево,
• Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове Градске управе

Страна 9 - Број 21

20. Јул 2016. године

града Панчева и
Секретаријату за скупштинске послове,
послове
Градоначелника
и
Градског
већаГрадске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-24/2016-14
Панчево, 13.07.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу чланова 41. и 62. Статута Јавног
комуналног предузећа „Грејање“ Панчево („Сл.лист
града Панчева“ бр. 10/15-пречишћен текст), члана 70.
Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом купаца на подручју града Панчева („Сл.
лист града Панчева“ бр. 19/15 и 26/15) Надзорни одбор
ЈКП „Грејање“ Панчево, дана 29.06.2016.године на
66.седници доноси

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И
ПОСТУПЦИМА ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ И
ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ КУПАЦА СА
ОДНОСНО НА СИСТЕМЕ ДАЉИНСКОГ
ГРЕЈАЊА И САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ
Члан 1.

Овим Правилником се дефинишу услови и
поступци за искључење и поновно прикључење
купаца на систем даљинског грејања и санитарне
топле воде, на захтев купца.
Члан 2.

Искључење и поновно прикључење на
систем даљинског грејања и санитарне топле воде
може се вршити у следећим објектима :
• вишепородични стамбени објекти
• самостојећи породични објекти
• пословни простор у вишепородичним
стамбеним објектима
• пословни простор у самостојећим објектима
• пословни простор у вишепородичним
стамбеним објектима са сопственом
топлотном подстаницом
Искључење и поновно прикључење на
систем даљинског грејања и санитарне топле воде
врши се само за стамбени или пословни простор у
целини.
Под самостојећим објектом сматра се објекат
који има сопствени прикључак у шахту, сопствену
топлотну подстаницу или посебну потисну грану у
разделнику у заједничкој топлотној подстаници и нема
заједничке
површине
са
другим
објектом
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прикљученим на систем даљинског грејања.
ИСКЉУЧЕЊЕ
ГРЕЈАЊА

СА

СИСТЕМА

ДАЉИНСКОГ

Члан 3.

Искључење са система даљинског грејања
врши ЈКП ''Грејање'' Панчево (у даљем тексту:
„Енергетски субјект“) о трошку купца.
Искључење није дозвољено у току грејне
сезоне због угрожавања пружања услуге грејања
осталим корисницима.
По захтеву за искључење, Енергетски субјект
поступа у периоду од 1.05. до 1.09. текуће године.
Члан 4.

Купац у самостојећем породичном или
пословном објекту се може искључити са система
даљинског грејања под следећим условима:
• уколико поднесе писани захтев за искључење
и приложи доказ о власништву над
предметним
стамбеним/пословним
простором
• уколико сноси трошкове радова и материјала
који настају због искључења са система.
Трошкови се утврђују на основу стварног
утрошка материјала и рада за сваки објекат
који се искључује у складу са важећим
ценовником материјала и услуга Енергетског
субјекта
• уколико измири сва доспела дуговања пре
искључења објекта
Купац у вишепородичном стамбеном објекту,
пословном простору у вишепородичном стамбеном
објекту, као и пословном простору у вишепородичном
стамбеном објекту са сопственом топлотном
подстаницом, може се
искључити под следећим
условима:
• поднесе писани захтев за искључење и
приложи доказ о власништву над предметним
стамбеним/пословним простором
• уколико сноси трошкове радова и материјала
који настају због искључења са система.
Трошкови се утврђују на основу стварног
утрошка материјала и рада за сваки објекат
који се искључује у складу са важећим
ценовником материјала и услуга Енергетског
субјекта
• уколико измири сва доспела дуговања
• уколико достави писану сагласност 65%
власника грејане површине прикључених на
једну топлотну подстаницу, односно на
посебну грану у разделнику у заједничкој
топлотној
подстаници
која
поседује
сопствено
мерило,
оверену
печатом
скупштине станара или од стране надлежног
органа, ако нема формиране скупштине

•
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уколико постоје техничке могућности за
потпуну обуставу топлотне енергије.
Члан 5.

Код Купца у вишепородичном стамбеном
објекту, искључење стана или пословног простора са
система даљинског грејања није могуће ако не постоје
техничке могућности за потпуну обуставу испоруке
топлотне енергије у стан или пословни простор.
Стварање техничких могућности се доказује
Елаборатом о техничким могућностима за искључење
за сваки случај посебно, имајући у виду да је испорука
топлотне енергије неминовна преко дела заједничке
унутрашње инсталације која пролази кроз
стан/пословни простор, а која је функционално
повезана у целом објекту и/или преко заједничких
површина са грејаним простором.
Члан 6.

Елаборат о техничким могућностима за
искључење може да изради Енергетски субјект или
друго правно лице, односно предузетник који је
уписан у одговарајући регистар за израду техничке
документације у релевантној области.
Елаборат о техничким могућностима за
искључење се доставља Комисији за енергетску
ефикасност града Панчева (у даљем тексту: Комисија)
ради оцене и давања сагласности.
О извршној оцени елабората Комисија ће
обавестити Енергетског субјекта и подносиоца захтева
и један примерак елабората на који је дата сагласност
доставити Енергетском субјекту на трајно чување.
Члан 7.

Елаборат о техничким могућностима за
искључење мора да садржи:
Прорачун коефицијента пролаза топлоте,
прорачун топлотних добитака за површине према
суседним грејаним просторима за сваки извор
добитака појединачно, приказани табеларно и
прорачун добитака топлоте од цевне мреже, пре и
после примене мера за смањење добитака топлоте,
Потребан хидраулички прорачун цевне мреже
уколико се елаборатом предвиђа измештање цевне
мреже из простора који је предмет елаборатa,
Графичку документацију која мора да
садржи:
• цртеже основе и
пресеке предметног
простора дате у видљивој размери, са
назначеним положајем грејних тела,
вертикала и регистара као и јасно назначене
површине које су извор добитака топлоте,
• Предмер и предрачун радова који служи само
као орјентација висине улагања и стварања
техничких услова.
• Добитке топлоте неопходно је елиминисати
постављањем изолације и/или измештањем
цевне мреже.
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Након примене мера за смањивање добитака
топлоте, добици не могу бити већи од 25%
укупно израчунатих добитака пре примене
мера, тако да сваки појединачни извор
добитака топлоте мора бити елиминисан
најмање 50%.Улазне параметре неопходне за
израду Елабората о техничким могућностима
одређује Комисија.
Члан 8.

Након добијања сагласности од стране
Комисије подносилац захтева-купац спроводи мере из
елабората, о сопственом трошку.
Купац је дужан да након испуњења свих мера
из елабората обавести Енергетског субјекта у писаној
форми о испуњености мера.
По пријему обавештења од стране купца,
Енергетски субјект ће испунити мере из елабората, о
трошку купца које се односе на површине кроз које се
остварују добици, и након тога у року од 14 дана
искључити купца са система грејања, под условом да
су испуњени и остали услови предвиђени овим
Правилником.
Члан 9.

Искључење са система врши Енергетски
субјект о трошку купца.
Искључење се врши блиндирањем и/или
одсецањем радијаторских веза или радијаторских
кругова у ормарићу.
Члан 10.

О извршеном искључењу саставља се
записник који потписују обе стране (купац и
Енергетски субјект).
Приликом потписивања записника о
искључењу, купац потписује изјаву којом даје
сагласност да Енергетски субјект, по потреби, може да
изврши поступак контроле.
Члан 11.

Уколико се у поступку контроле утврди да се
купац неовлашћено прикључио на систем грејања, или
не дозвољава контролу, Енергетски субјект ће
извршити фактурисање трошкова грејања од датума
искључења.
Обрачун варијабилних трошкова грејања у
ситуацији из става 1 овог члана извршиће се по
поступку утврђеном чланом 49. Одлуке о условима и
начину снабдевања топлотном енергијом купаца на
подручју града Панчева („Сл. лист Града Панчева“ бр.
19/15 и 26/15)( у даљем тексту: Одлука).
Члан 12.

Обавезе купца након искључења са система
даљинског грејања дефинишу се појединачно за сваки
објекат Решењем о искључењу.
Решење о искључењу доноси директор
Предузећа, или лице које он овласти.
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Купац након искључења са система
даљинског грејања има обавезу да измирује трошкове
дефинисане чланом 67. и чланом 69. Одлуке у
зависности од врсте објекта који је искључен.
За све купце који су раније искључени са
система даљинског грејања, по било ком основу, важи
обавеза из члана 87. Одлуке.
Члан 13.

Купац чији је објекат искључен је у обавези
да води рачуна о секундарној мрежи даљинског
система грејања.
Све штете које могу настати на секундарној
мрежи, падају на терет купца.
ПОНОВНО
ПРИКЉУЧЕЊЕ
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

НА

СИСТЕМ

Члан 14.

Купац у вишепородичном стамбеном објекту,
пословном простору у вишепородичном стамбеном
објекту, као и пословном простору у вишепородичном
стамбеном објекту са сопственом топлотном
подстаницом који је искључен са система даљинског
грејања у складу са актима који регулишу ову
материју, може се поново прикључити на систем
даљинског грејања уколико испуни услове утврђене
овим Правилником и Одлуком.
Купац у самостојећем породичном или
пословном објекту који је искључен са система
даљинског грејања у складу са актима који регулишу
ову материју, може се поново прикључити на систем
грејања у складу са чланом 78. Одлуке.
Прикључење на систем даљинског грејања
врши Енергетски субјект, о трошку купца.
Члан 15.

Купац стиче право на прикључење
стамбеног/пословног простора на систем даљинског
грејања уколико поднесе писани захтев за
прикључење и приложи доказ о власништву над
предметним стамбеним/пословним простором.
Купац је дужан да сноси трошкове радова и
материјала који настају због прикључења на систем.
Трошкови се утврђују на основу стварног утрошка
материјала и рада за сваки објекат који се прикључује
у складу са важећим ценовником материјала и услуга
Енергетског субјекта.
Купац је дужан да измири сва доспела
дуговања према Енергетском субјекту.
ИСКЉУЧЕЊЕ
ТОПЛЕ ВОДЕ

СА

СИСТЕМА

САНИТАРНЕ

Члан 16.

Искључење са система санитарне топле воде
врши Енергетски субјект о трошку купца .
Обустава наплате услуге почеће наредног
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месеца од дана потписивања записника о искључењу.
Члан 17.

Купац сти
че право на и
скључење
стамбеног/пословног простора са система санитарне
топле воде уколико поднесе писани захтев за
искључење и приложи доказ о власништву над
предметним стамбеним/пословним простором.
Купац је дужан да достави сагласност свих
купаца са исте вертикале топлотног вода, оверену од
стране надлежног органа.
Купац је дужан да измири сва доспела
дуговања.
Члан 18.

Енергетски субјект ће по завршетку радова
сачинити записник о искључењу. Приликом
потписивања записника о искључењу, Купац потписује
изјаву којом даје сагласност да Енергетски субјект, по
потреби, може да изврши поступак контроле.
Члан 19.

Уколико се у поступку контроле утврди да се
купац неовлашћено прикључио на систем санитарне
топле воде, или не дозвољава контролу, Енергетски
субјект ће извршити фактурисање трошкова санитарне
топле воде од датума искључења.
Обрачун варијабилних трошкова извршиће
се као да је свакога дана, од дана искључења,
потрошња била на нивоу највише забележене
просечне дневне потрошње санитарне топле воде по
члану домаћинства.
ПОНОВНО
ПРИКЉУЧЕЊЕ
САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ

НА

СИСТЕМ

Члан 20.

Прикључење на систем санитарне топле воде
врши Енергетски субјект о трошку купца.
Члан 21.

Купац стиче право на прикључење
стамбеног/пословног простора на систем санитарне
топле воде уколико поднесе писани захтев за
прикључење и приложи доказ о власништву над
предметним стамбеним простором.
Члан 22.

Енергетски субјект ће сачинити записник о
извршеним радовима. Поновна наплата услуге почеће
наредног месеца од дана прикључења.
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.

На сва питања која нису регулисана овим
Правилником, примењиваће се Закон, Одлука и други
општи акти.
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Члан 24.

Овај Правилник ступа на снагу по добијању
сагласности од стране Градског већа Града Панчева, а
примењује се осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу града Панчева.
Број: 10/1945-66-1
Панчево, дана 29.06.2016.г.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НЕГИЦА РАЈАКОВ

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 13.07.2016. године, разматрало је Предлог
решења о измени и допуни Решења о образовању
Комисије за енергетску ефикасност града Панчева, па
је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" бр. 129/07 и
83/14 - др. 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 измени и допуни Решења о
образовању Комисије за енергетску
ефикасност града Панчева
I
У Решењу о образовању Комисије за
енергетску ефикасност града Панчева, бр. II-05-062/2009-93 од 22.12.2009. године, бр. II-05-06-35/201241 од 25.12.2012. године, бр. II-05-06-20/2013-35 од
25.11.2013. године и бр.
II-05-06-2/2014-51 од
14.10.2014. године, у тачки I, ставу 1, подтачка 1. и
подтачка 2. мењају се и гласе:
"1. Катарина Бањаи, члан Градског већа града
Панчева за подручје заштите животне средине и
одрживог развоја, координатор;
2. Александар Стевановић, члан Градског
већа за подручје стамбено-комуналних послова и
саобраћаја, заменик координатора;"
II
У тачки II додаје се алинеја:
"- оцена и давање сагласности на Елаборат о
техничким могућностима за искључење са система
даљинског грејања"
III
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања 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 Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-24/2016-14
Панчево, 13.07.2016.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ:II-06-020-9/2016-147
Панчево, 29.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павлов

Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
29.06.2016. године, разматрао је Предлог Решења
именовању председавајућег, члана и
секретара
Пројектног одбора за спровођење пројекта „Нова
регионална депонија у Панчеву“ па је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др.закон)
и чланова 54. и 98. став. 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14-пречишћен
текст и 24/14), донео следеће

Градоначелник града
Панчева дана
29.06.2016. године, је разматрао Предлог решења о
изменама Решења обрaзовању Тима за спровођење
Регионалног програма стамбеног
збрињавања
избеглица на територији града Панчева, те је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласни к РС» број 129/07 и 83/14др.закон ) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15
пречишћен текст и 12/16), донеo следећe

РЕШЕЊЕ
о именовању председавајућег, члана и
секретара Пројектног одбора за
спровођење пројекта „Нова регионална
депонија у Панчеву“

РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о обрaзовању Тима
за спровођење Регионалног програма
стамбеног збрињавања избеглица на
територији града Панчева

I
Именују се, као представници града Панчева
у Пројектни одбор за спровођење пројекта „Нова
регионална депонија у Панчеву“ :
1. Александар Стевановић, члан Градског
већа града Панчева задужен за подручје стамбенокомунални послови, за председавајућег;
2. Олга Шиповац, секретар Секретаријата за
заштиту животне средине, за члана и
3.Илиана Терпенка, запослена у Градској
библиотеци Панчево, за секретара.
II
Овим решењем престаје да важи решење број
II-06-020-7/2015-33 од 26.06.2015.године и решење
број II-06-020-4/2013-487 од 17.12.2013.године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

I
У Решењу о обрaзовању Тима за спровођење
Регионалног програма стамбеног
збрињавања
избеглица на територији града Панчева, бр. II-06-0201/2015-411 oд 20.03.2015. године и бр. II-06-0207/2015-383 oд 10.11.2015. године у тачки I подтачке 1.
2. и 5. мењају се и гласе:
„1. Миленко Чучковић, члан градског већа
задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне
политике,
координатор
Тима,
задужен
за
координирање активности на реализацији пројеката
града Панчева у оквиру Регионалног програма
стамбеног збрињавања избеглица на територији града
Панчева;“
„2. Маја Свирчевић-Прекић, шефица Одсека
за образовање, друштвену бригу о деци, социјалну и
здравствену заштиту у Секретаријату за јавне службе
и социјална питања, заменица координатора Тима,
задужена за логистичку подршку пројектима;“
„5. Си
ни
ша Јанкови
ћ, запослен у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева,
члан Тима, задужен за контролу валидности
грађевинске и урбанистичке документације корисника
гранта;“
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити:
• Координатору, заменици координатора и
члановима Тима путем Секретаријата за јавне
службе и социјална питања
• Лицима из тачке I путем Секретаријата за

•
•
•
•

Решење доставити:
лицу из тачке I овог решења;
Секретаријату за заштиту животне средине;
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове и
Секретаријату за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа ради
објављивања
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јавне службе и социјална питања
Секретаријату за јавне службе и социјална
питања
Секретаријату за скупштинске послове,
послове градоначелника и Градског већа
Начелнику Градске управе града Панчева

РЕПУБЛИКА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016-146
Панчево, 29.06.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 08.07. 2016. године, разматрало је Предлог
решења о образовању Комисије за полагање испита о
познавању територије Града и прописа из области
саобраћаја, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07 и 83/14-др закон), члана 14. став 1., 2. и 3.
Одлуке о такси превозу путника на територији града
Панчева ("Службени лист града Панчева“, број 7/16),
члана 4. Правилника о програму и начину полагања
испита за обављање такси превоза ("Службени лист
града Панчева", број 20/16) и чланова 59. и 98. став 3.
Статута града Панчева ("Службени лист града
Панчева", број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донело
следеће

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА O ПОЗНАВАЊУ
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА И ПРОПИСА ИЗ
ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА
I
Образује се Комисија за полагање испита о
познавању територије Града и прописа из области
саобраћаја (у даљем тексту: Комисија), у следећем
саставу:

18. јул 2016. године
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управе града Панчева - члан;
6. БОЈАН ПЕТРОВ,дипл.правник из Службе
за заједничке послове Градске управе града Панчева заменик члана;
7. ЈЕЛЕНА НЕДЕЉКОВИЋ, дипл. инж.
саобраћаја из Агенције за саобраћај Градске управе
града Панчева - секретар;
8. ЗОРИЦА БОЈАЏИЕВСКИ, дипл. инж.
саобраћаја из Градске библиотеке Панчево - заменик
секретара.
II
Мандат Комисије траје две године.
III
Задатак Комисије је да припреми испитна
питања за проверу знања кандидата, организује испит
и благовремено обавести кандидате о роковима
полагања испита о познавању територије Града и
прописа из области саобраћаја.
IV
Председнику, члановима Комисије, секретару
и њиховим заменицима, припада нето накнада у
висини од 50% уплаћене накнаде за полагање испита
о познавању територије Града и прописа из области
саобраћаја. Директор Агенције за саобраћај Градске
управе града Панчева уз одобрење Градоначелника
града Панчева, утврђује посебним решењем
појединачну висину накнаде председнику, члановима
Комисије, секретару и њиховим заменицима.
V
Исплата накнаде председнику, члановима
Комисије, секретару и њиховим заменицима за
обављени рад, вршиће се из средстава планираних
Одлуком о буџету града Панчева.
VI
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије обављаће
Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева.
VII
Даном ступања на снагу овог решења
престаје да важи Решење о образовању Комисије за
полагање испита о познавању града Панчева и
прописа из области саобраћаја број: II-05-06-2/2014-65
од 27.12.2014. године.
VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
Решење доставити: члановима Комисије,
Агенцији за саобраћај и Секретаријату за финансије
Градске управе града Панчева.

1. РАНКО МАРЧЕТИЋ, дипл. инж.
саобраћаја из Агенције за саобраћај Градске управе
града Панчева - председник;
2. ЗАГОРКА ЂУЛИНАЦ, дипл. правник из
Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева заменик председника;
3. ВУКАШИН ДЕЛИЋ, дипл.инж.саобраћаја
из ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“,
Панчево - члан;
4. МИРЈАНА ДУБАЈИЋ МАТОВИЋ, дипл.
инж. грађевинарства из Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске
управе града Панчева - заменик члана;
ИЗДАВ
А Ч: Градска управа
Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
5. СИНИША
ЈАНКОВИЋ,
дипл.града
инж.
Поштански фах 122
Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722
архитектуре из Секретаријата
за -- Телефони:
урбанизам,
Уредник ИВАНА МАРКОВИЋ телефони: 353-362 и 308-730
грађевинске и стамбено-комуналне
послове ---Извршење
Градске буџета града Панчева код Управе за трезор
Жиро рачун: 840-104-640-03
филијала Панчево

18. јул 2016. године
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-24/2016-13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 08.07. 2016. године, разматрало је Предлог
решења о образовању Комитета за безбедност
саобраћаја, па је на основу члана 8. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“
број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-oдлука УС, 55/14,
96/15-др.закон и 9/16-oдлука УС), чланова 46. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласни к
РС“ бр. 129/07 и 83/14-др.закон) чланова 59. и 98. став
3. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донело
следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИТЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
I
Образује се Комитет за безбедност саобраћаја
(у даљем тексту: Комитет) - као тело за координацију,
са трајним задатком подстицања, организовања и
усклађивања послова безбедности саобраћаја на
путевима из надлежности града Панчева, у саставу:
1. АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ, члан
Градског већа града Панчева, председник;
2.
ПРЕДРАГ
ЖИВКОВИЋ
заменик
Градоначелника града Панчева, потпредседник;
3. СРЂАН ПОЛОВИНА, представник
Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева,
потпредседник;
4. МАРИЈА ЂУКАНОВИЋ, помоћник
Градоначелника града Панчева, члан;
5. ЈОВАН СТАНКОВИЋ, представник ЈП
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево ,
члан
6. ЈОВИЦА МИЛОШЕВ, представник
Полицијске управе Панчево, члан;
7. мр ТАТЈАНА БОЖИЋ, члан Градског већа
града Панчева, члан;
8. ЉИЉАНА КОШУТИЋ, представник
Прекршајног суда у Панчеву, члан;
9. НЕБОЈША ГАЈИЋ, представник ЈКП за
превоз путника „Аутотранспорт Панчево“ Панчево
члан;
10.ВУКАШИН ДЕЛИЋ, представник ЈП
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,
члан;
11. ЈОВИЦА АНТОНИЋ, представник
Полицијске управе Панчево, члан;
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12.
МИЛАН
ЂУРИЋ,
представник
Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе
града Панчева, члан;
13. РАНКО МАРЧЕТИЋ, представник
Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева,
члан;
За секретара Комитета одређује се ИВАНА
МАРКОВИЋ, дипломирани правник, шеф Одељења
за скупштинске послове и главни и одговорни уредник
„Службеног листа града Панчева“ у Секретаријату за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа Градске управе града Панчева.
II
Мандат чланова Комитета траје 4 године.
III
Комитет активности обавља као стручно
координационо тело, чији је циљ развој и подизање
нивоа безбедности у саобраћају, унапређење
саобраћајне културе и безбедности свих учесника у
саобраћају, нарочито деце и других рањивих учесника
у саобраћају (пешаци, бициклисти, инвалиди, стара и
изнемогла лица и сл.).
Комитет
непрекидно
прати
стање
безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога
покреће иницијативе за предузимање одговарајућих
мера и активности у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на путевима и исте предлаже Градском
већу, а посебно иницијативе за доношење стратешких
аката, програма и планова као што су
• Стратегија безбедности саобраћаја на
путевима
• Извршни план безбедности саобраћаја
• Програм рада у области саобраћаја
• Програм трошења средстава намењен
унапређењу безбедности саобраћаја
• иницијативе за доношење нових и измене
постојећих прописа који се односе на
безбедност саобраћаја и друго.
• Средства за рад Комитета обезбеђују се у
складу са Законом о безбедности саобраћаја
на путевима.
IV
Задатак Комитета је да:
• организује, подржава и остварује сарадњу и
координацију
свих
субјеката
који
превентивно делују у саобраћају;
• организује и подстиче активности на
саобраћајном образовању и васпитању;
• иницира и креира кампање безбедности у
саобраћају;
• организује,
подржава
и
реализује
истраживања, промовише књиге и часописе и
мултимедијалне публикације из области
безбедности учесника у саобраћају, у складу
са Законом;
• даје мишљење о предлозима одлука и других
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аката којима се уређују питања од интереса за
саобраћај и безбедност саобраћаја;
• даје мишљење и предлоге мера за техничко
уређење
саобраћаја
и
побољшања
безбедности свих учесника у саобраћају;
• разматра и даје мишљење на пројекте и
пројектну
документацију
у
области
саобраћаја;
• даје мишљење о предлогу Плана техничког
регулисања саобраћаја;
• организује саветовања, семинаре и друге
стручне скупове из области безбедности
саобраћаја;
• сарађује са стручним и државним
институцијама и другим субјектима у вези
безбедности
саобраћаја, у земљи
и
иностранству;
• самостално и у сарадњи са другима
организује и спроводи различите видове
обуке и стручног усавршавања у области
саобраћаја;
• иницира и учествује у реализацији мера и
програма унапређења знања, ставова, навика
и понашања у саобраћају;
• прати стање безбедности саобраћаја и
предлаже мере;
• координира и усмерава рад значајних
субјеката у безбедности саобраћаја.
V
За обављање појединих задатака из тачке IV
овог решења, Комитет може ангажовати и друга лица
са потребним знањем и искуством.
VI
Комитет разматра предлоге и даје мишљење
на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на
путевима.
Комитет може формирати радне групе за
поједине области рада.
VII
Председнику, потпредседницима, члановима
и секретару Комитета припада нето накнада од 3.000,
00 динара за сваки одржани састанак Комитета.
VIII
Комитет доноси годишњи План рада.
План рада садржи активности:
• праћење стања безбедности
деце у
саобраћају;
• унапређење саобраћајног образовања и
васпитања на територији града Панчева;
• безбедност пешака и бициклиста у
саобраћају,
• унапређење
заштитног
система
и
нормативног и техничког регулисања
саобраћаја;
• примену савремених технологија у надзору;
• безбедност саобраћаја на одабраним
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локацијама (раскрснице, прилази граду и
слично);
• формирање базе података о саобраћајним
незгодама на територији града Панчева;
• вредновање последица саобраћајних незгода
на територији града Панчева;
• управљање брзинама у функцији безбедности
саобраћаја,
• аутоматски надзор и контрола поштовања
правила на територији града Панчева;
• анализе саобраћајних незгода са погинулим
лицима;
• стање и тенденције у безбедности саобраћаја
на територији града Панчева;
• уређење зона повећане угрожености пешака;
• кампање у кључним областима безбедности
саобраћаја.
IX
Седнице Комитета одржавају се најмање два
пута месечно.
На свакој седници се редовно анализирају
извештаји МУП-а, Агенције за саобраћај Градске
управе града Панчева, управљача пута и правног,
односно физичког лица коме је поверено одржавање
путева.
X
Комитет подноси квартално извештај о
постигнутим резултатима и проблемима у раду
Градском већу града Панчева.
Комитет најмање два пута годишње, а по
потреби и чешће врши анали зе безбедности
саобраћаја на територији града Панчева, са посебним
освртом на безбедност деце, пешака и бициклиста.
XI
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комитета обављаће
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева у сарадњи са Агенцијом за саобраћај Градске
управе града Панчева.
XII
Ступањем на снагу овог Решења престају да
важе Решења Градског већа града Панчева број II-0506-35/2012-10 од 28. 8. 2012. године, број II-05-0635/2012-41 од 25.12.2012. године, број II-05-0620/2013-7 од 13.8.2013. године, број II-05-06-20/2013-9
од 20.8.2013. године, број II-05-06-20/2013-45 од
27.12.2013. године, број II-05-06-2/2015-58 од
23.07.2015. године и број II-05-06-2/2015-93 од
10.12.2015. године.
XIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити:
• лицима из тачке I
• досадашњим члановима Комитета
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Агенцији за саобраћај
Секретаријату за финансије
Секретаријату за скупштинске послове,
послове градоначелника и Градског већа
Градске управе града Панчева

РЕПУБЛИКА СРБЈА
АУРОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II 05-06-24/2016-13
Панчево, 08.07.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева на седници
одржаној дана 08.07.2016.године разматрало је
Предлог решења о образовању радне групе за
спровођење Одлуке о скидању усева са
пољопривредног земљишта у државној својини које се
налази на територији града Панчева , па је на основу
члана 62. Закона о пољопривредном земљишту
(''Службени гласник, РС'', број 62/06, 65/08-др.закон,
41/09 и 112/15), чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр.129/07 и 83/14-др.
закон), чланова 59.и 98.став 3. Статута града Панчева
(“Сл.лист града Панчева”, бр. 25/15-пречишћен текст и
12/16) донело следећe

РЕШЕЊЕ
о образовању радне групе за
спровођење Одлуке о скидању усева са
пољопривредног земљишта у државној
својини које се налази на територији
града Панчева
I
Образује се радна група за спровођење
Одлуке о скидању усева са пољопривредног
земљишта у државној својини које се налази на
територији града Панчева ( у даљем тексту: Радна
група) у следећем саставу:
1. Зорица Репац, члан Градског већа града
Панчева задужена за подручје села,пољопривреде и
руралног развоја, председник;
2. Зоран Грба, представник Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој Градске управе
града Панчева, заменик председника;
3.
Милорад
Малић,
представник
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој
Градске управе града Панчева, члан;
4.
Гордана
Видановић,
представник
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални
развој, Градске управе града Панчева, члан;
5.
Владимир
Сантрач,
представник
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални
развој, Градске управе града Панчева, члан;
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6.
Стево
Љубичић,
представник
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални
развој, Градске управе града Панчева, члан;
7.
Александар
Ћосић,
координатор
пољочуварске службе града Панчева, члан;
II
Задаци радне групе су :
• да утврђује обим послова на основу
записника које је сачинио пољопривредни
инспектор;
• да утврђује услове за објављивање јавног
позива и да припреми текст јавног позива и
уговора;
• да прати радове на терену и сачини месечни
извештај о укупним количинама скинутих
усева као и количинама које ће бити продате ;
III
Председнику, заменику председника и
члановима из тачке I овог Решења, за овај рад припада
месечна нето накнада по сваком сачињеном месечном
извештају о раду, у висини износа пет процената
просечне месечне зараде по запосленом у Републици
Србији.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе радне групе обављаће
Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој
и Секретаријат за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа у сарадњи са
основним организационим јединицама Градске управе
града Панчева.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и 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
• Секретаријату за финансије Градске управе
града Панчева
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:II-05-06-24/2016-13
Панчево, 08.07.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
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да сарађује са локалним медијима.
III
Председник Штаба сазива седнице и
руководи радом Штаба.
Штаб одлучује већином гласова од укупног
броја чланова Штаба..
За рад Штаба потребно је да седници
присуствује већина од укупног броја чланова.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Штаба обављаће Секретаријат за
пољопривреду, село и рурални развој у сарадњи са
Секретаријатом за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и 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
•

Градоначелник града Панчева дана 06.07.
2016.године разматрао је Предлог решења о
образовању Штаба за спровођење мера заштите од
пожара стрних и других пољопривредних усева на
територији града Панчева за 2016. и 2017.годину, па је
на основу члана 21. Закона о заштити од пожара ( «Сл.
гласник РС« бр. 111/09 и 20/15), чланoва 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС« бр.
129/07 и 83/14-др закон) и чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева», бр.
25/15 - пречишћен текст и 12/16), донео следећe

РЕШЕЊЕ
о образовању Штаба за спровођење
мера заштите од пожара стрних и других
пољопривредних усева на територији
града Панчева за 2016. и 2017. годину
I
Образује се Штаб за спровођење мера
заштите од пожара стрних и других пољопривредних
усева на територији града Панчева за 2016. и
2017.годину (у даљем тексту: Штаб) у саставу:
1. Зоран Грба, представник Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој, Градске управе
града Панчева, члан;
2. Снежана Алб, представник Секретаријата
за општу управу, Градске управе града Панчева, члан;
3. Саша Димитријевић, представник МУП-а
Републике Србије, Полицијске управа Панчево, члан;
4.
Александар
Ћосић,
координатор
пољочуварске службе града Панчева, члан;
5. Боро Мајки
ћ, представни
к МУП-а
Републике Србије, Полицијске управе Панчево, члан;
6. Часлав Јараковић, представник ДДОР-а
Нови Сад, филијале Панчево, члан;
7. Милош Бјелић, представник Компаније
«Дунав осигурања« доо Панчево, члан;
8. Никола Шкрбић, представник ПДС
Института «Тамиш« Панчево, члан;
9.
Милорад
Пандуров,
представник
Општинског ватрогасног савеза Панчева, члан;
Штаб на првој седници, већином гласова од
укупног броја чланова, бира Председника и Заменика
председника Штаба.
II
Задаци Штаба су :
• да у периоду воштане и пуне зрелости усева
спроводи посебне мере заштите од пожара
организовањем сталног дежурства и
обавештавања;
• да координира рад штабова у месним
заједницама са ватрогасним јединицама;
• да врши
надзор над спровођењем мера
заштите стрних и других пољопривредних
усева од пожара;

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-9/2016-163
Панчево, 06.07.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлoв

Градоначелник града Панчева, дана 30.06.
2016. године, разматрао је Предлог за доношење
решења о измени решења о образовању Комисије за
доделу бесповратних средстава предузетницима,
микро и малим правним лицима – привредним
субјектима са територије града Панчева, па је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 - др.
закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15 –
пречишћен текст и 12/16) донео

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО
И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА –
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

18. јул 2016. године
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I
У Решењу о образовању Комисија за доделу
бесповратних средстава предузетницима, микро и
малим правним лицима – привредним субјектима са
територије града Панчева, број II-06-020-7/2015-425 од
25.11.2015. године, у тачки I подтaчка 1. мења се и
гласи :
,,1.
Александар
Фаркаш,
помоћник
градоначелника за економски развој – градски
менаџер, председник,“.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу града
Панчева“.
Решење доставити:
• Александру Фаркашу, председнику Комисије,
• члановима Комисије, путем Секретаријата за
привреду и економски развој,
• Секретаријату за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа
Градске управе града Панчева,
• Секретаријату за привреду и економски развој
Градске управе града Панчева и
• Секретаријату за финансије Градске управе
града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-9/2016-150
Панчево, 30.06.2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
30.06.2016. године, разматрао је Предлог решења о
измени решења о именовању представника Града
Панчева у Радној групи за координацију међусобне
сарадње у формирању региона за управљање отпадом
за град Панчево и општину Опово, па је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС" бр. 129/2007 и 83/14-др. закон), чланова
54. и 98. ст. 2. Статута града Панчева ("Сл. лист града
Панчева бр. 25/2015-пречишћен текст и 12/2016) и
члана 9. Споразума о сарадњи општина Панчево и
Опово у формирању региона за управљање чврстим
комуналним отпадом, бр. VIII-20-501-62/08
од
25.03.2008. године и бр. 501-7/08-14 од 14.04.2008.
године и Анекса I бр. V-23-501-400/2010 од
09.11.2010. године и бр. 501-18/10 од 10.12.2010.
године, донео следеће:
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РЕШЕЊЕ
о измени решења о именовању
представника Града Панчева у Радној
групи за координацију међусобне
сарадње у формирању региона за
управљање отпадом за град Панчево и
општину Опово
I
У Решењу о именовању представника Града
Панчева у Радној групи за координацију међусобне
сарадње у формирању региона за управљање отпадом
за град Панчево и општину Опово, бр. II-06-0201/2010-815 од 16. децембра 2010. године, бр. II-06-0201/2015-215 од 19. фебруара 2015. године и бр. II-06020-7/2015-30 од 26. јуна 2015. године, у тачки I,
подтачка 1., подтачка 2. и подтачка 4. мењају се и
гласе:
"1. Катарина Бањаи, члан Градског већа града
Панчева за подручје заштите животне средине и
одрживог развоја, члан;
2. Александар Стевановић, члан Градског
већа за подручје стамбено-комуналних послова и
саобраћаја, члан;
4. Славе Бојаџиевски, секретар Секретаријата
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, заменик члана;"
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити: лицима из тачке I
решења, члановима Радне групе, заменицима чланова
Радне групе, Општини Опово, свим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева и јавним и јавним комуналним предузећима
чији је оснивач град Панчево.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-9/2016-151
Панчево, 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
22.07.2016. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласни к РС” број 129/07 и
83/14-др.закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) и чланова 2. и 3. Одлуке о
награди града Панчева „Полицајац месеца“
(„Службени лист града Панчева“ број 13/15) донео
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ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА“ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“
Члан 1.

Награда града Панчева „Полицајац месеца“
додељује се МЕЉНИКОВ АНДРИАНИ, полицијском
службенику Одељења криминалистичке полиције
Полицијске управе Панчево, за месец јун 2016. године.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
Одлуку доставити: лицу из члана 1. одлуке и
Секретаријату за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-9/2016-209
Панчево, 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Секретаријат
за
скупштинске
послове,
послове градоначелника и Градског већа

ПРЕДМЕТ: Техничка грешка
У Решењу о оснивању Комисије за израду
предлога годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији
града Панчева донетим на Скупштини града Панчева,
на седници одржаној дана 04.07.2016. године, дошло је
до техничке грешке коју треба исправити.
Наиме, у члану 7. алинеја 2 Решења о
оснивању Комисије за израду предлога годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта на територији града
Панчева, уместо исправно наведених бројева
„Службеног листа града Панчева“ у којима су
објављени Решење о образовању комисије за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и његових измена
(„Службени лист града Панчева“број: 32/12, 34/12,
4/13, 8/13, 16/13, 6/14, 24/14 и 11/15) погрешно су
наведени „Службени ли стови града Панчева број:
34/12, 8/13, 18/13, 19/14, и 24/14).
Како се не ради о грешци која чини суштину
Решења, односно грешка се састоји у навођења
бројева гласила која су објављена и општепозната и
доступна свима, молимо да без учешћа доносиоца
Решења извршите исправку приликом објављивања
истог у „Службеном листу града Панчева“.
Прилог: фотокопија последњег службеног
листа који у заглављу садржи све потребне бројеве.

18. јул 2016. године

20. Јул 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
БРОЈ: XVI-195/2016
Панчево, 08.07.2016.године
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
Милорад Малић

На основу члана 18. Закона о Јавним
предузећима Сл. Гласник 119/12 и члана 41.
Статута ЈКП „Старчевац“ Старчево, Н.О. ЈКП
„Старчевац“ на седници одржаној 28.06.2016. донео је
следећу

ОДЛУКУ
О расподели добити по финасијском
извештају за 2015. годину
Члан 1.

По усвојеном финасијском извештају за 2015.
годину ЈКП “Старчевац” из Старчева утврђује нето
добит у износу 387.643,42 динара
Члан2.

Расподела исказане добити врши се на
следећи начин:
• 50% исказане добити у износу 193.821,71
уплаћује се у буџет града Панчева.
• 50% остварене добити предузећа остаје на
нераспоређену добит као резерва у
пословању за будуће обрачунске периоде.
Одлука Надзорног одбора даје се оснивачу,
скупштини града Панчева на сагласност и усвајање.
ЈКП „СТАРЧЕВАЦ“
СТАРЧЕВО
ДАТУМ: 28.06.2016.
БРОЈ: 94/2016
Н.О. ЈКП „Старчевац“ Старчево
Миша Соколовић
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