СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 25 ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 06 Октобар 2016. ГОДИНЕ Аконтација претплате 10.738,00

Градско веће града Панчева на седници
одржаној дана 30.09.2016.године разматрало је
Предлог решења о измени 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 измени решења о образовању радне
групе за спровођење Одлуке о скидању
усева са пољопривредног земљишта у
државној својини које се налази на
територији града Панчева
У Решењу Градског већа број: II-05-0624/2016-13 oд 08.07.2016. године о образовању радне
групе за спровођење Одлуке о скидању усева са
пољопривредног земљишта у државној својини које се
налази на територији града Панчева тачка I. мења се
и гласи:
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. Марина Кендерешки, запослена у Служби за
заједничке послове Градске управе града

Панчева, заменик председника;
3. Милорад Малић, запослен у Покрајинском
Секретаријату
за
пољопривреду,
водопривреду и шумарство Нови Сад, члан;
4. Гордана
Видановић,
запослена
у
Секретаријату за пољопривреду, село и
рурални развој, Градске управе града
Панчева, члан;
5. Владимир Сантрач, запослен у Секретаријату
за пољопривреду, село и рурални развој,
Градске управе града Панчева, члан;
6. Стево Љубичић, запослен у Секретаријату за
пољопривреду, село и рурални развој, Градске
управе града Панчева, члан;
7. Александар
Ћосић,
координатор
пољочуварске службе града Панчева, члан;
8. Зоран Марин, запослен у Секретаријату за
пољопривреду, село и рурални развој Градске
управе града Панчева, члан;
9. Спасоје Лековић, запослен у Секретаријату
за пољопривреду, село и рурални развој
Градске управе града Панчева, члан.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-24/2016-30
Панчево, 31.08.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
14.09.2016. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за избор корисника за доделу
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средстава намењених за набавку и доделу робе и
материјала за покретање, развој и унапређење
доходовних активности у пољопривредној, занатској,
услужној или другој области за интерно расељена
лица, 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 ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ЗА НАБАВКУ И ДОДЕЛУ
РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ,
РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ
АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ,
ЗАНАТСКОЈ, УСЛУЖНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ
ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА
ЛИЦА
I
Образује се Комисија за избор корисника за
доделу средстава намењених за набавку и доделу робе
и материјала за покретање, развој и унапређење
доходовних активности у пољопривредној, занатској,
услужној или другој области за интерно расељена
лица (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. Миленко Чучковић, члан Градског већа града
Панчева за подручје рада, запошљавања и
социјалне политике,
председник - мр Татјана Божић, члан
Градског већа града Панчева за подручје
образовања, заменик председника
2. Зоран Граовац, запослен у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања Градске
управе града Панчева, члан
3. Зденка Јокић, запослена у Јавном предузећу
«Градска стамбена агенција» Панчево, члан
4. Јелена Мокран, запослена у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања Градске
управе града Панчева, члан
5. Ивана Тубић, запослена у Секретаријату за
привреду и економски развој Градске управе
града Панчева, члан и
6. Љиљана Ракић, представник Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије,
члан.
II
Комисија доноси Правилник о условима и
критеријумима за избор корисника, објављује јавни
позив, разматра поднете захтеве, доноси одлуку о
избору корисника за доделу средстава намењених за
набавку и доделу робе и материјала за покретање,
развој и унапређење доходовних активности у
пољопривредној, занатској, услужној или другој
области за интерно расељена лица и извршава друге

06. Oктобар 2016. године

обавезе у складу са наведеним правилником.
Послове из става 1. ове тачке Комисија ће
обављати у складу са Уговором о сарадњи
закљученим између Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије и града Панчева број 99/465 од 25.08.2016. године, односно број III-08-5504/2016 од 25.08.2016. године, којим је уговорена
додела средстава намењених за набавку и доделу робе
и материјала за покретање, развој и унапређење
доходовних активности у пољопривредној, занатској,
услужној или другој области за интерно расељена
лица са територије града Панчева, кроз доходовне
активности, у износу од 1.800.000,00 динара које
бесповратво додељује Комесаријат, као и 200.000,00
динара које обезбеђује град Панчево.
III
Председник Комисије сазива седнице и
руководи радом Комисије, а у његовој одсутности ове
послове обавља заменик председника.
Комисија пуноважно ради и одлучује ако
седници присуствује више од половине чланова, а
одлуке доноси консензусом присутних чланова.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа Градске управе града Панчева у
сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-578
Панчево, 14.09.2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
20.09.2016. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за избор корисника за доделу
новчаних средстава на име помоћи социјално
угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица , 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
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА НА ИМЕ ПОМОЋИ
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ
ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
I
Образује се Комисија за избор корисника за
доделу новчаних средстава на име помоћи социјално
угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица (у даљем тексту: Комисија), у
следећем саставу:
1. Миленко Чучковић, члан Градског већа града
Панчева за подручје рада, запошљавања и
социјалне политике,
председник - мр Татјана Божић, члан
Градског већа града Панчева за подручје
образовања, заменик председника
2. Зоран Граовац, запослен у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања Градске
управе града Панчева, члан
3. Зденка Јокић, запослена у Јавном предузећу
«Градска стамбена агенција» Панчево, члан
4. Јелена Мокран, запослена у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања Градске
управе града Панчева, члан и
5. Ивана Тубић, запослена у Секретаријату за
привреду и економски развој Градске управе
града Панчева, члан.
II
Комисија доноси Правилник о условима и
критеријумима за избор корисника, објављује јавни
позив, разматра поднете захтеве, доноси одлуку о
избору корисника за доделу новчаних средстава на
име помоћи социјално угроженим породицама
избеглих и интерно расељених лица и извршава друге
обавезе у складу са наведеним правилником.
Послове из става 1. ове тачке Комисија ће
обављати у складу са Решењем о исплати новчане
помоћи Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије број : 553-979/1 од 01.09.2016.
године којим је одобрена исплата новчаних средстава
граду Панчеву у укупном износу од 450.000,00 динара
на име помоћи социјално угроженим породицама
избеглих и интерно расељених лица која су тренутно
настањена на територији Града, у појединачном
максималном износу до 15.000,00 динара.
III
Председник Комисије сазива седнице и
руководи радом Комисије, а у његовој одсутности ове
послове обавља заменик председника.
Комисија пуноважно ради ако седници
присуствује више од половине чланова, а одлуке
доноси већином гласова од укупног броја чланова.
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IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа Градске управе града Панчева у
сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-595
Панчево, 20.09. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
20.09.2016. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за избор корисника за набавку
огрева социјално угроженим породицама избеглих и
интерно расељених лица , 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 ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ
ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
I
Образује се Комисија за избор корисника за
набавку огрева социјално угроженим породицама
избеглих и интерно расељених лица , (у даљем тексту:
Комисија), у следећем саставу:
1. Миленко Чучковић, члан Градског већа града
Панчева за подручје рада, запошљавања и
социјалне политике,
председник - мр Татјана Божић, члан
Градског већа града Панчева за подручје
образовања, заменик председника
2. Зоран Граовац, запослен у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања Градске
управе града Панчева, члан
3. Зденка Јокић, запослена у Јавном предузећу
«Градска стамбена агенција» Панчево, члан
4. Јелена Мокран, запослена у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања Градске
управе града Панчева, члан и
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5. Ивана Тубић, запослена у Секретаријату за
привреду и економски развој Градске управе
града Панчева, члан.
II
Комисија доноси Правилник о условима и
критеријумима за избор корисника, објављује јавни
позив, разматра поднете захтеве, доноси одлуку о
избору корисника
за набавку огрева социјално
угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица, и извршава друге обавезе у складу са
наведеним правилником.
Послове из става 1. ове тачке Комисија ће
обављати у складу са Решењем о исплати помоћи
Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије број : 553-966/1 од 01.09.2016.године којим је
одобрена исплата средстава граду Панчеву у укупном
износу од 450.000,00 динара на име помоћи за
набавку огрева социјално угроженим породицама
избеглих и интерно расељених лица која су тренутно
настањена на територији Града, у појединачном
максималном износу по породици до 15.000,00
динара.
III
Председник Комисије сазива седнице и
руководи радом Комисије, а у његовој одсутности ове
послове обавља заменик председника.
Комисија пуноважно ради ако седници
присуствује више од половине чланова, а одлуке
доноси већином гласова од укупног броја чланова.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа Градске управе града Панчева у
сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-596
Панчево, 20.09.2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 16.09.
2016. године, разматрао је Предлог Решења о измени
решења о образовању Радне групе за стварање услова
да јавна и јавна комунална предузећа града Панчева
преузму права и обавезе јавних комуналних предузећа
насељених места 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

06. Oктобар 2016. године

(„Службени лист града Панчева“ број
пречишћен текст и 12/16) донео следеће

25/15-

РEШЕЊЕ
о измени решења о образовању Радне
групе за стварање услова да јавна и
јавна комунална предузећа града
Панчева преузму права и обавезе јавних
комуналних предузећа насељених места
града Панчева
I
У Решењу о образовању Радне групе за
стварање услова да јавна и јавна комунална предузећа
града Панчева преузму права и обавезе јавних
комуналних предузећа насељених места града
Панчева,
број
II-06-020-7/2015-336
од
27.10.2015.године, у тачки I, подтачке 1,2,3, 11. и 12.
мењају се и гласе:
“1.Александар Стевановић, члан Градског
већа града Панчева задужен за подручје стамбено –
комуналних послова и саобраћаја, координатор;
2. Јасминка Павловић, помоћник секретара
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева,
заменик координатора;
3. Славе Бојаџиевски, секретар Секретаријата
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева, члан;
11. Милан Станишић, в.д. директора ЈКП
„Хигијена“ Панчево, члан;
12. Владислава Чолић, в.д.директора ЈКП
„Зеленило“ Панчево,члан“.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-9/2016-589
Панчево, 16.09.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
05.10.2016. године, разматрао је Правилник о
изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево од 3.08.2016.године, па је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
('"Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и
чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), донеo
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево од
03.08.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево од 3.08.2016.године, с обзиром да је
исти урађен у складу са Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
(„Сл.гласник РС“ бр. 68/15), Одлуком о максималном
броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015.годину („Сл.гласник РС“ број
101/15 и 114/15) и Одлуком о спровођењу Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 38/15, 4/16 и 22/16).
II
Обавезује се Јавно предузећe „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево да поштује
одредбе Закона о буџетском систему (“Службени
гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/14,
68/15-др.закон и 103/15) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, преко омладинске и студентске задруге и
лица ангажованих по другим основама, код корисника
јавних средстава не може бити већи од 10% од
укупног броја запослених.
Изузетно, од претходног става број
запослених на одређено време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима,
преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних средстава,

06. Oктобар 2016. године

може бити већи од 10% од укупног броја запослених,
уз сагласност тела Владе на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног органа, уз
претходно прибављено мишљење Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-9/2016-627
Панчево,05.10.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
31.08.2016. године, разматрао је
Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
и радних места ЈКП „Хигијена“ Панчево од
22.07.2016.године, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 54. став 1.
тачка 4. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних
места ЈКП „Хигијена“ Панчево од
22.07.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
и радних места ЈКП „Хигијена“ Панчево од
22.07.2016.године, с обзиром да је исти урађен у
складу са Законом о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“
бр. 68/15), Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.гласник РС“ број 101/15 и 114/15) и
Одлуком о спровођењу Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.лист града Панчева“ број 38/15, 4/16
и 22/16).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Хигијена“ Панчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
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63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон и
103/15) и друге прописе, којима је прописано да
корисници јавних средстава не могу заснивати радни
однос са новим лицима ради попуњавања слободних,
односно упражњених радних места до рока утврђеног
законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, преко омладинске и студентске задруге и
лица ангажованих по другим основама, код корисника
јавних средстава не може бити већи од 10% од
укупног броја запослених.
Изузетно, од претходног става број
запослених на одређено време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима,
преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних средстава,
може бити већи од 10% од укупног броја запослених,
уз сагласност тела Владе на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног органа, уз
претходно прибављено мишљење Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-9/2016-532
Панчево, 31.08.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
06.10.2016. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Радног тела за предузимања свих
потребних активности на реализацији препорука
Државне ревизорске институције у Извештају:
„Оправданост фомирања комисија и других сталних и
привремених радних тела у јавном сектору“, па је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др. закон) и
чланова 54. и 98. ст. 2. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева“, број 25/15-пречишћен текст и
12/16), донео следеће

06. Oктобар 2016. године

РЕШЕЊЕ
о образовању Радног тела за
предузимање свих потребних
активности на реализацији препорука
Државне ревизорске институције у
Извештају: „Оправданост формирања
комисија и других сталних и
привремених радних тела у јавном
сектору“
I
Образује се Радно тело за предузимање свих
потребних активности на реализацији препорука
Државне ревизорске институције у Извештају:
„Оправданост формирања комисија и других сталних
и привремених радних тела у јавном сектору“, у
следећем саставу:
1. Предраг Живковић, заменик Градоначелника,
2. Александар
Фаркаш,
помоћник
Градоначелника за економски развој-градски
менаџер,
3. Милорад Милићевић, начелник Градске
управе
II
Задаци Радног тела су да надзире активности
ради:
Успоставе јединствене и свеобухватне
евиденције о комисијама на начин да се из тих
евиденција може утврдити оснивач комисије, укупан
број формираних и плаћених, правни основ
формирања, укупан број чланова комисија, број
одржаних седница,
висина исплаћених накнада за
рад у комисијама, као и податак да ли је достављен
извештај о раду или обављеном послу и учини их
јавно доступним.
Носиоци реализације ових активности:
Градска управа града Панчева (Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа, Служба за заједничке послове–
Одељење
информатике
и
Секретаријат
за
финансије)
Рок: 15. октобар 2016.године
Преиспитају
оправданост
формираних
комисија и других радних тела, и потребу оснивања
нових, осим оних предвиђених законом.
Носиоци реализације ових активности:
Градска управа града Панчева (Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа, у сарадњи са надлежним
организационим јединицама и ресорним члановима
Градског већа)
Рок :15. новембар 2016.године
Приликом оснивања комисија и других
радних тела јасно дефинишу циљ и задатак, број
чланова, рок извршења задатака, висину накнаде,
резултат рада комисије, начин извештавања о раду, као
и начин контроле њиховог рада
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Носиоци реализације ових активности:
Градска управа града Панчева (Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа, у сарадњи са надлежним
организационим јединицама и ресорним члановима
Градског већа)
Рок : рад у континуитету
Преиспитају потребу плаћања и висину
накнада за рад у комисијама, и у том циљу иницирају
измене закона, других прописа, општих и других аката
којима је уређено плаћање ових накнада.
Носиоци реализације ових активности:
Градска управа града Панчева (Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа, Секретаријат за финансије у сарадњи
са надлежним организационим јединицама и
ресорним члановима Градског већа)
Рок : 01.новембар 2016. године
III
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе радног тела обавља Секретаријат
за скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за финансије у сарадњи
са надлежним организационим јединицама.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-9/2016-630
Панчево, 06.10. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
26.08.2016. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07 и
83/14-др.закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) и чланова 2. и 3. Одлуке о
награди града Панчева „Полицајац месеца“
(„Службени лист града Панчева“ број 13/15) донео

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

Награда града Панчева „Полицајац месеца“
додељује се ЈЕПУРЕ МАРКУ, полицијском
службенику Одељења криминалистичке полиције
Полицијске управе Панчево, за месец јул 2016. године.

06. Oктобар 2016. године
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-526
Панчево, 26.08. 2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
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