СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 30 ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 12 Октобар 2016. ГОДИНЕ Аконтација претплате 10.738,00

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др.закон),члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09
– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Просторног плана
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
22/12 и 25/12-исправка), Плана Генералне регулације
насељеног места Банатско Ново Село („Службени
лист града Панчева“ број 17/14 и 24/15-исправка),
члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника
Градоначелника града Панчева у области урбанизма и
помоћника Градоначелника града Панчева за
економски развој за покретање иницијатива за израду
планских докумената и њихових измена и допуна за
град Панчево („Службени лист града Панчева“ број
32/12) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), уз прибављено Мишљење
Комисије за планове од 16.08.2016.године, Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 12.10. 2016.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 87
(КОМУНАЛНА ЗОНА) У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ БАНАТСКО НОВО СЕЛО
I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне
регулације дела блока 87 (комунална зона) у
насељеном месту Банатско Ново Село (у даљем
тексту: План).

II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА
Члан 2.

Разлог за израду Плана је допис Месне
заједнице „Банатско Ново Село“, број 195/15 од
04.12.2015. године, за покретање поступка Израде
Плана детаљне регулације који би обухватио простор
дела блока 87, локалне депоније и пречистача
отпадних вода за насељено место Банатско Ново Село,
на земљишту „јавне намене“.
Предмет израде планског документа је
простор комуналне зоне, део блока 87, у Банатском
Новом Селу.
Планским документом ће се oпределити
намене површина у оквиру комуналне зоне, односно
створити плански услови за:
• Изградњу трансфер станице за комунални
отпад по европским стандардима и у складу
са „Регионалним планом управљања отпадом
за регион Панчево-Опово“ (Решење о
сагласности издато од стране Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, број 130-5012698/2011-06 од 15.05.2012.године);
• Лоцирање објеката у функцији привременог
складиштења рециклабилног материјала на
земљишту „јавне намене“
• Дефинисање простора за постројење за
пречишћавање отпадних вода.
Стварањем планског основа за изградњу
објеката за сепарацију отпада, његовог паковања и
упућивања на даљу обраду, створиће се услови за
изградњу трансфер станице за комунални отпад по
европским стандардима. Утврдиће се
локације
објеката у функцији привременог депоновања
рециклабилног материјала на земљишту „јавне
намене“.
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Планским документом ће се дефинисати
простор за постројење за пречишћавање отпадних
вода.
Планским документом ће се размотрити
могућност реконструкције пречистача отпадних вода,
кроз правила уређења и грађења
III ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Члан 3.

Граница обухвата плана једним делом је
дефинисана саобраћајницама Иве Лоле Рибара,
Црепајском, Омладинском и границом парцела
стамбених објеката у улици Омладинској, а делом је
оквирна и залази у блок 87 од 480м до 665м. У оквиру
обухвата ће се утврдити траса приступне
саобраћајнице и пратећих инфраструктурних
инсталација.
Оријентациона површина обухвата Плана
износи око 386.092m². Коначна граница обухвата
планског подручја биће дефинисана приликом
припреме нацрта планског документа.
Саставни део ове Одлуке је и графи чки
приказ оквирне границе обухвата планираног
подручја.
IV УСЛОВИ
ДОКУМЕНАТА
ПОДЛОГА

И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ
ВИШЕГ РЕДА И СПИСАК
Члан 4.

За израду предметног Плана, плански
документ вишег реда је План генералне регулације
насељеног места Банатско Ново Село („Службени
лист града Панчева“ број 17/14 и 24/15-исправка).
Поглављем Б3.1. Зоне и локације за
даљу разраду, Плана генералне регулације насељеног
места Банатско Ново Село („Службени лист града
Панчева“ број 17/14 и 24/15-исправка), део блока 87
предвиђен је за даљу планску разраду.
За израду Плана неопходно је
обезбедити оригиналне ажурне геодетске подлоге,
катастарско-топографски план, копије плана парцела,
копију плана подземних водова ( све у одговарајућој
размери) и извод из листа непокретности.
V НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА,
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
Члан 5.

Основно начело планирања, коришћења,
уређења и заштите простора при изградњи нових и
реконструкцији
постојећих
хидротехничких
капацитета мора бити у складу са поштовањем и
очувањем радне и животне средине и коришћењем
најбоље доступне BAT технике и технологије.
При избору локације се водило рачуна о
следећем:
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близина осталих инфраструктурних инсталација
да не угрожава друге објекте са становништа екологије
да не угрожава радну и животну средину
VI ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Члан 6.

Циљ израде Плана је да се определе намене
површина у оквиру комуналне зоне, односно створе
плански услови за:
- изградњу трансфер станице за комунални
отпад по европским стандардима и у складу са
„Регионалним планом управљања отпадом за регион
Панчево-Опово“ (Решење о сагласности издато од
стране Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, број 130501-2698/2011-06 од 15.05.2012.године);
- лоцирање објеката у функцији привременог
складиштења рециклабилног материјала на земљишту
„јавне намене“
- дефинисање простора за постројење за
пречишћавање отпадних вода.
VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА СА
ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА
И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 7.

Предмет овoг Плана је део блока 87 намењен
комуналној зони, у насељеном месту Банатско Ново
Село, подељен на засебне делове према врсти
привремено ускладиштеног отпада и са потребном
дренажом за привремени смештај отпада до његовог
транспорта на даљи третман или депоновање.
Концепт уређења простора је да се изгради
један већи приземан објекат са више раздвојених хала
и лаком надстрешницом, простором за аутогуме,
метални и стаклени отпад, ПЕТ амбалажу, пластику,
папир, грађевински отпад и др.
Дуж трасе планираног приступног пута
предвиђено је успостављање коридора са пратећим
инфраструктурним инсталацијама.
У оквиру постројења за пречишћавање
отпадних вода ће се оставити и могућност за увођење
нових технологија.
VIII НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА,
ИЗРАДЕ И РОК ИЗРАДЕ ПЛАНА

НОСИЛАЦ

Члан 8.

Рок за израду плана је 240 дана од дана
доношења Одлуке.
Члан 9.

Носилац израде Плана је град Панчево путем
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено –
комуналне послове Градске управе града Панчева.
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Израђивач плана је Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
(у даљем тексту: ЈП „Дирекција“ Панчево).
Члан 10.

Средства за израду Плана и стратешке
процене
утицаја плана
на животну средину,
обезбеђена су Програмом пословања и финансијским
планом ЈП „Дирекција“ Панчево, а оквирна процена
финансијских средстава за израду Плана износи око
2.830.000,00 динара, без ПДВ-а.
IX МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ
УВИДА
Члан 11.

После доношења одлуке о изради Плана, а
пре израде нацрта плана, организује се рани јавни
увид ради упознавања јавности (правних и физичких
лица) са општим циљевима и сврхом израде плана,
могућим решењима за развој простора, као и
ефектима планирања.
Предмет раног јавног увида је материјал који
се припрема у почетним фазама израде планског
документа и садржи основна концептуална планска
развојна решења.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања
и у електронском облику на интернет страници града
Панчева и траје 15 дана од дана објављивања.
Члан 12.

Пре излагања Плана на јавни увид, нацрт
планског документа подлеже стручној контроли, коју
врши Комисија за планове, која обухвата проверу
усклађености планског документа са планским
документом ширег подручја, одлуком о изради
планског документа, Законом о планирању и
изградњи, Правилником којим се регулише садржина,
начин и поступак израде докумената просторног и
урбанистичког
планирања,
стандардима
и
нормативима и проверу оправданости планског
решења.
Након извршене стручне контроле, нацрт
Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана.
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у
Градској управи града Панчева, у просторијама
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове које буду означене у огласу који ће
бити објављен у дневном и локалном недељном листу,
као и у електронском облику на интернет страници
града Панчева.
Члан 13.

Пре подношења нацрта Плана Скупштини
града Панчева на доношење, исти подлеже стручној
контроли, коју врши Комисија за планове.
О извршеном
јавном увиду планског
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документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном
увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби.
Извештај о обављеном јавном увиду,
доставља се носиоцу израде планског документа,
који је дужан да у року од 30 дана од дана доставе
извештаја, поступи по одлукама из предметног
извештаја.
Предлог Плана, уз извештај о обављеном
јавном увиду Комисије за планове, који је саставни
део образложења Плана, доставља се Скупштини
града Панчева на доношење.
X
ОДЛУКА
О
ПРИСТУПАЊУ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

ИЗРАДИ

Члан 14.

Приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације дела блока 87
(комунална зона) у насељеном месту Банатско Ново
Село. Саставни део ове Одлуке је Одлука о
приступању изради стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације дела блока 87 (комунална зона) у
насељеном месту Банатско Ново Село на животну
средину („Службени лист града Панчева“ број 23/16 и
24/16).
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Саставни део Одлуке о и зради Плана
детаљне регулације дела блока 87 (комунална зона) у
насељеном месту Банатско Ново Село, јесте графички
приказ оквирне границе обухвата планираног подручја
.
Члан 16.

План ће бити израђен у најмање 6 (шест)
примерка у аналогном облику и 9 (девет) примерака у
дигиталном облику.
Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 14.Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС” бр.72/11, 88/13 и 105/14), члана 20,
32. и 66. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник
РС» бр. 129/07 и 83/14 др.закон) и чланова 39. и 98.
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Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева»
бр.25/15 -пречишћен текст и 12/16 ), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 12.10.2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
непокретностима у јавној својини
града на установе основног
образовања – школе у Банатском Новом
Селу и Качареву
I
Скупштина града Панчева преноси право
коришћења на непокретностима у јавној својини града
и то:
1. ОШ „ Жарко Зрењанин „ из Банатског
Новог Села,на згради у функцији осталог образовања
бр.1- зграда вртића, површине у габариту 374 м2 на
катастарској парцели бр.2370/1, на згради основног
образовања бр.1 површине у габариту 1343 м2,
помоћној згради бр.2-котларница, површине у
габариту 493 м2, згради бр.3 - за спорт и физичку
културу-спортска хала, површине у габариту 1617 м2,
на катастарској парцели бр.2370/2 , уписаним у Изводу
из листа непокретности бр.22.к.о.Банатско Ново Село.
2. ОШ „Жарко Зрењанин „ из Качарева, на
згради основног образовања бр.1 површине у габариту
1252 м2 на катастарској парцели.бр.44/1, уписаној у
Изводу из листа непокретности бр.570 к.о. Качарево;
II
Основне школе из тачке I ове Одлуке имају
право да непокретност држе и користе у складу са
природом и наменом исте, да њоме управљају, и
изузетно , уз претходно прибављену сагласност
Градског већа града Панчева дају у закуп, у складу са
законом и уредбом.
III
Основне школе из тачке I ове Одлуке могу
своје право коришћења на непокретностима на којима
им је право коришћења пренето, уписати у јавне књиге
о евиденцији непокретности и правима на њима у
складу са законом.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 15. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
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129/07 и 83/14-др.закон),чланoва 33.,34.,36. и 37.
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број
61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), члана 28.Одлуке о буџету
града Панчева за 2016.годину („Службени лист града
Панчева“, број 37/15,3/16, 4/16-исправка и 19/16) и
чланова 39. и 98.став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева”, број 25/2015пречишћен текст и 12/16) , Скупштина града Панчева,
на седници одржано 12.10.2016. године, доноси

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

У Одлуци о задуживању града Панчева за
финансирање капиталних инвестиционих расхода
(„Службени лист града Панчева“, број 4 /16 и 20/16)
члан 2. Одлуке мења се и гласи:
“Члан 2.
Реализација капиталних инвестиција вршиће
се код корисника буџетских средстава и то:
Градска управа града Панчева, која нема
право на одбитак претходног пореза ;
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева “Панчево, које нема право на
одбитак претходног пореза ;
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Панчево;
Јавно комунално предузеће за уређење и
одржавање спортских терена и објеката „Младост“
Панчево;
Јавно комунално предузеће “Зеленило“
Панчево;
Јавно комунално предузеће „Хигијена“
Панчево и
Јавно комунално предузеће за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“са потпуном одговорношћу
Средства из члана 1. ове одлуке планирана су
за финансирање капиталних инвестиција у оквиру
следећих програма:
ПРОГРАМ
1
ЛОКАЛНИ
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

РАЗВОЈ

И

1.Израда техничке документације за
реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће
Јовановића бр.33 "Америчке зграде" до 800.000 динара
са ПДВ-ом
2. Израда техничке документације за уређење
дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву
до 1.000.000 динара са ПДВ-ом
3. Израда техничке документације за уређење
дворишта у улици др Светислава
Касапиновића
бр.24 у Панчеву до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
4. Обезбеђење земљишта за изградњу -
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експропријација парцела које улазе у састав улице
Банијске у Панчеву до 9.256.000 динара
5. Обезбеђење земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Македонске у Панчеву до 1.875.000 динара
6. Обезбеђење земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у састав улице
Стевана Сремца у Панчеву до 2.256.000 динара
7. Плато Дома омладине Панчево - Израда
техничке документације и извођење радова на
уређењу платоа до 1.100.000 динара са ПДВ-ом
8. Инвестиционо одржавање дела пешачке
зоне око зграде Градске управе са пратећом
документацијом до 16.200.000 динара са ПДВ-ом
9. Пројектно техничка документација за
инфраструктурно опремање Северне индустријске
зоне до 3.766.030 динара са ПДВ-ом
10. Експропријација катастарских парцела за
потребе изградње приступне саобраћајнице за нову
градску депонију до 5.014.800 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

11. Изградња кишне канализације на
раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше
Пијаде са израдом техничке документације до
5.500.000 динара са ПДВ-ом
12. Израда техничке документације и
изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде
од броја 106 до 116 до 5.000.000 динара са ПДВ-ом
13. Израда техничке документације за
изградњу кишне канализације у улици Добровољачка
до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
14. Наставак изградње фекалне канализације
у Омољици до 13.000.000 динара са ПДВ-ом
15. Изградња паркинг простора код Матице
Словачке - са израдом техничке документације до
650.000 динара са ПДВ-ом
16. Изградња паркинг простора испред МЗ
Војловица са израдом техничке документације до
1.000.000 динара са ПДВ-ом
17. Периодично одржавање дела Гробљанске
улице - паркинг испред гробља у Иванову до 920.000
динара са ПДВ-ом
18. Пијаца у Јабуци - Израда техничке
документације и извођење радова на реконструкцији
настрешнице до 2.400.000 динара са ПДВ-ом
19. Пијаца у Глогоњу - Израда техничке
документације и извођење радова на постављању
настрешице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу) до
1.700.000 динара са ПДВ-ом
20. Банатско Ново Село - Извођење радова на
изгарадњи капеле на источном гробљу до 10.000.000
динара са ПДВ-ом
21. Изградња јавног осветљења у улици
Новосељански пут у Панчеву до 21.000.000 динара са
ПДВ-ом
22. Израда техничке документације и
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реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж
до 2.700.000 динара са ПДВ-ом
23. Инвестиционо одржавање капеле у
Војловици до 500.000 динара са ПДВ-ом
24. МЗ Иваново - Извођење радова на
изградњи капеле на месном гробљу до 7.500.000
динара са ПДВ-ом
25. Наставак радова на проширењу Новог
гробља до 15.000.000 динара са ПДВ-ом
26. Израда генералног пројекта одвођења
атмосферске воде за град Панчево до 5.000.000 динара
са ПДВ-ом
27. Реконструкција - проширење КЦС у
улици Суботичкој до 1.750.000 динара са ПДВ-ом
28. Изградња водовода ПЕ ДН 110 на
катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3,
13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево до 2.500.000 динара
са ПДВ-ом
29. Изградња водоводне мреже у улици
Преспанској и Власинској до 5.500.000 динара са
ПДВ-ом
30. Изградња водоводне мреже у улици
Шарпланинској до 3.500.000 динара са ПДВ-ом
31. МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег
објекта са надстрешницом до 4.440.473 динара са
ПДВ-ом
32. Набавка половних аутосмећара
до
13.500.000 динара
33. Обезбеђивање дела средстава за купљене
нове аутобусе до 17.341.586 динара
34. Куповина половних аутобуса
до
67.000.000 динара
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

35. Црвени магацин- Пројектно техничка
документација реконструкције објекта до 8.679.580
динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

36. Израда идејног решења за Цикло – мотел
на СРЦ Стрелиште до 800.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

37. Реконструкција саобраћајнице са
инфраструктуром у Улици 7. јула , у Панчеву до
93.460.000 динара са ПДВ-ом
38. Завршетак реконструкције
старог
градског језгра „Старо Панчево“ у Панчеву до
6.150.000 динара са ПДВ-ом
39. Израда техничке документације са
техничком контролом и извођење радова на мосту у
Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" до 9.200.000
динара са ПДВ-ом
40. Извођење преосталих радова на
реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел
на локалном путу Омољица-Иваново до 9.000.000
динара са ПДВ-ом
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41. Периодично одржавање Скадарске улице пешачка стаза до 6.500.000 динара са ПДВ-ом
42. Израда техничке документације улице
Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром
до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
43. Израда техничке документације улице Иве
Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара до
1.000.000 динара са ПДВ-ом
44. Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи приступног пута за
регионалну депонију у Панчеву до 65.000.000 динара
са ПДВ-ом
45. Периодично одржавање тротоара у
насељеном месту Панчево са израдом техничке
документације до 5.300.000 динара са ПДВ-ом
46. Израда техничке документације за
изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у
Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут
(Панчево-Ковин) до 2.000.000 динара са ПДВ-ом
47. Израда
техничке документације за
реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од
Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву до
1.500.000 динара са ПДВ-ом
48. Изградња пешачке стазе од Охридске
чесме до Спортског центра са израдом техничке
документације до 4.000.000 динара са ПДВ-ом
49. Постављање заштитне пешачке ограде на
разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са
израдом техничке документације до 6.000.000 динара
са ПДВ-ом
50. Појачано одржавање улице Бориса
Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске до
5.000.000 динара са ПДВ-ом
51. Периодично одржавање улице Првомајска
од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву
до 1.900.000 динара са ПДВ-ом
52.
Периодично
одржавање
улице
Македонска од улице Радничке до улице Омладинске
у Качареву до 1.950.000 динара са ПДВ-ом
53. Периодично одржавање улице Бориса
Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у
Банатском Новом Селу до 12.000.000 динара са ПДВом
54. Периодично одржавање улице Наделске у
Старчеву до 600.000 динара са ПДВ-ом
55. Периодично одржавање улице Зимске у
Старчеву до 870.000 динара са ПДВ-ом
56. Периодично одржавање улице Михајла
Пупина у Старчеву до 1.720.000 динара са ПДВ-ом
57. Периодично одржавање улице Моше
Пијаде у Банатском Брестовцу до 9.200.000 динара са
ПДВ-ом
58. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици Војвођанска у Долову до
10.000.000 динара са ПДВ-ом
59. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици ЈНА у Долову до 13.000.000
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динара са ПДВ-ом
60. Извођење радова на појачаном одржавању
улице Бегејске у Омољици до 3.100.000 динара са
ПДВ-ом
61. Пројектно - техничка документација за
побољшање укрсног места државног и општинског
пута (Надел- Долово) до 458.692 динара са ПДВ-ом
62. Опрема за објекте код којих је услед већих
оштећења угрожена стабилност објекта и представља
непосредну опасност до 2.000.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

63. Вртић „Славуј“, Котеж 1 - израда техничке
документације и извођење радова на постављању
ограде за потребе вртића до 1.200.000 динара са ПДВом
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

64. Инвестиционо одржавање
постојеће
бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ
"Доситеј Обрадовић" у Омољици са израдом техничке
документације и опремање терена до 2.600.000
динара са ПДВ-ом
65. ОШ „Ђура Јакшић“ - Инвестиционо
одржавање санитарних чворова и свлачионица до
1.495.330 динара са ПДВ-ом
66. ОШ „Стевица Јовановић“- Инвестиционо
одржавање до 12.000.000 динара са ПДВ-ом
67. ОШ „Стевица Јовановић“- Уређење
школског дворишта до 2.800.000 динара са ПДВ-ом
68. ОШ “Ђура Јакши
ћ“ Панчево инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије
(део школске зграде и комплет на спортској сали ) до
4.200.000 динара са ПДВ-ом
69. ОШ „Братство Јединство“ - Инвестиционо
одржавање челичне кровне конструкције-заштита од
пожара до 2.820.000 динара са ПДВ-ом
70. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Инвестиционо одржавање санитарних чворова на
спратовима школе и израда техничке документације и
извођење радова на инсталацијама ПП заштите до
5.000.000 динара са ПДВ-ом
71. ОШ“ Моша Пијаде“ у Иванову Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2 до
2.100.000 динара са ПДВ-ом
72. ОШ „Ђура Јакшић“ - Израда техничке
документације за реконструкцију дворишта до 400.000
динара са ПДВ-ом
73. ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево Израда техничке документације и извођење радова до
2.000.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 10- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

74. Машинска школа - Израда техничке
документације за изградњу радионице до 800.000
динара са ПДВ-ом
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75. Електротехничка школа "Никола Тесла" Израда техничке документације за изградњу школске
радионице (у складу са изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи) до 500.000 динара са ПДВ-ом
76. Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" инвестиционо одржавање санитарних чворова до
2.704.670 динара са ПДВ-ом
77. Машинска школа “Панчево“ Панчево израда техничке документације за потребе
реконструкције/изградње терена за мале спортове до
400.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

И ДЕЧИЈА

78. ЈП "Дирекција" Панчево, одмаралиште на
Дивчибарама - инвестиционо одржавање до 9.500.000
динара са ПДВ-ом
79.
ЈП"Дирекција"
Панчево,
Дечије
одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по
пројектима за легализацију до 5.500.000 динара са
ПДВ-ом
80. Израда техничке документације и
извођење радова на наткривању велике терасе у
одмаралишту на Дивчибарама до 9.500.000 динара са
ПДВ-ом
ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

81. Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина Реконструкција и доградња дела
амбуланте до
5.850.000 динара са ПДВ-ом
82. Амбуланта Качарево - Израда техничке
документације за реконструкцију инсталација
водовода и електроинсталација и техничке
документације из области заштите од пожара до
400.000 динара са ПДВ-ом
83. Амбуланта Долово - Извођење радова по
пројектној документацији - II фаза до 8.500.000
динара са ПДВ-ом
84. Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
85. Амбуланта „Стрелиште“ - Израда
техничке
документације
за
реконструкцију
електроинсталација до 600.000 динара са ПДВ-ом
86. Амбуланта “Нови Свет“ у Панчеву Техничка документација и извођење радова на
реконструкцији електроинсталација до 2.480.000
динара са ПДВ-ом
87. Амбуланта у Банатском Брестовцу –
Прикључак водовода и
електроинсталација
(пројектовање, техничка контрола пројеката и
извођење радова) до 1.692.425 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

88. Дворана Аполо - Инвестиционо
одржавање пода до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
89. Дом омладине Панчево - Инвестиционо
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одржавање објекта до 1.950.000 динара са ПДВ-ом
90. Народни музеј Панчево - Израда
комплетне пројектно техничке документације са
техничком контролом за реконструкцију комплетног
објекта Народног музеја Панчево до 5.358.000 динара
са ПДВ-ом
91. Дом културе Глогоњ – допуна техничке
документације, извођење радова за потребе озакоњења
објекта до 1.750.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

92. Израда техничке документације и
извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са
припадајућом инфраструктуром до 29.500.000 динара
са ПДВ-ом
93. СРЦ Стрелиште - Израда техничке
документације и постављање ограде до 4.000.000
динара са ПДВ-ом
94. СРЦ Стрелиште - Наставак радова на
замени термомашинске опреме и припадајућих
инсталација за потребе градских базена до 3.500.000
динара са ПДВ-ом
95. Набавка, испорука и монтажа терена са
мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост до
2.000.000 динара са ПДВ-ом и
96. СРЦ Стрелиште-Замена термомашинске
опреме и припадајућих инсталација за потребе
градских базена до 2.758.414 динара са ПДВ-ом
97.
Прилагођавање
комплетне
инфраструктуре за постављање „Балон хале“ на
отвореном базену СЦ „Стрелиште“ до 1.750.000
динара са ПДВ-ом.“.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 20,32 и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласни к РС" број
129/07 и 83/14 - др.закон), члана 4. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број
88/11 и Одлуке УС РС бр. 46/2014) 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 12.10.
2016.године донела је
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ОДЛУКУ
о уступању средстава донације из
Програма подршке инфраструктурним
пројектима у области заштите животне
средине (ЕИСП) од донатора Сида
(донација број 7100230103) којег у
Републици Србији заступа ИМГ
(International Management Group),
крајњем кориснику ЈКП „Хигијена“
Панчево
I
Скупштина града Панчева уступа донацију из
Програма подршке инфраструктурним пројектима у
области заштите животне средине (ЕИСП) од
донатора Сида (донација број 7100230103) којег у
Републи ци
Срби ји
заступа ИМГ (International
Management Group), крајњем кориснику ЈКП
„Хигијена“ Панчево, на основу реализације Пројекта
„Нова регионална депонија у Панчеву“, у укупном
нето износу од 50.455.324,95 динара, имајући у виду
да је ово предузеће уписано у катастар непокретности
као корисник комплекса депоније комуналног смећа у
Панчеву на катастарској парцели број 12709/2 КО
Панчево у јавној својини града Панчева ( препис листа
непокретности број: 15120 КО Панчево), на основу
Решења о употребној дозволи број: IV-11-3511394/2008 од 07.09.2009. године издатог од
Секретаријата за урбанизам, грађевинске,стамбено
комуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева. Средства и трошкови у табели : Преглед
основних средстава и трошкова за уступање донације
од Сида (ИМГ) крајњем кориснику ЈКП „Хигијена“
Панчево на основу реализације пројекта „Нова
регионална
депонија
у
Панчеву
(дел.бр.
ЈКП“Хигијена“ 3345 од 13.06.2016.), чине предмет
донације, а табела је саставни део ове одлуке.
Донација из става 1. ове тачке уступа се ЈКП
„Хигијена“ Панчево на управљање стварима у јавној
својини (што подразумева њихово одржавање,
обнављање и унапређивање, као и извршавање
законских и других обавеза у вези са тим стварима у
складу са законом), а у циљу вршења комуналне
делатности – управљања комуналним отпадом, те се
може увести у пословне књиге ЈКП „Хигијена“
Панчево, као крајњег корисника.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-7
Панчево,12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

НАБАВЉЕНА НОВА ОСНОВНА СРЕДСТВА:

Б

120,512.20
1,711,691.01
1,711,691.01
93,027.01
93,027.01
282,546.68
114,916.68
114,916.68
114,916.68
352,223.62
251,588.30
31,239,433.21

Вредност
дин

5,807,123.89

10,991.58

3 Тело депоније

4 Црпна станице

930,388.66
756,313.56

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОСТОЈЕЋИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Пијезометар
Аератор ФУЦХС тип ОXИСТАР ОС 15,0
Аератор ФУЦХС тип ОXИСТАР ОС 15,0
Пливајући аератор/мешач
Пливајући аератор/мешач
РО-А (536x747x300)
Помоћни ормар за прикљ.каблова елек.мот.
Помоћни ормар за прикљ.каблова елек.мот.
Помоћни ормар
Камера
Уредјај за праћење-бомаг телематиц поwер
Компактор-бомаг БЦ 473 РБ-4

1 Аерисана лагуна
2 Таложна лагуна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ред.број Назив основног средства

А

91.65

48,359.71

7,769.49
6,293.63

982.82
14,293.99
14,293.99
776.85
776.85
2,355.93
965.37
965.37
965.37
2,870.00
2,050.00
259,173.56

Вредност
еур

Радови на реконструкцији система за третман отпадне воде

Радови на реконструкцији система за третман отпадне воде

Набавка и испорука компактора

Радови на реконструкцији система за третман отпадне воде

Припрема техничке документације (радови, опрема) и надзор

АКТИВНОСТИ

Предмет: ПРЕГЛЕД ОСНОВНиХ СРеДСТАВА И ТРОШКОВА ЗА УСТУПАЊЕ ДОНАЦИЈЕ ОД СИДА(ИМГ)КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ ЈКП"ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО НА ОСНОВУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "НОВА РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА У ПАНЧЕВУ"

ЈКП "Хигјена"Панчево
Број:
Панчево, 13.06.2016. године

Ц

Измена и допуна техничке документације
Испитивање речног крупног шљунка
Трошкови котизације за ручак
Ноћење, боравишна такса
Семинар

5
7
8
9
10

Укупна донација:

11 Консултантске услуге

Организација стручне обуке
Испитивање подземних вода,земљишта
Анализа отпадних вода
Транспорт отпада Опово-Нова депонија

1
2
3
4

ТРОШКОВИ

50,455,324.95

5,277,798.29

150,000.00
17,526.00
103,608.24
24,000.00
163,210.00

499,675.00
429,520.00
7,752.00
76,927.64

418,081.89

42,941.61

1,223.82
145.45
849.60
196.77
1,413.59

4,056.99
3,575.96
67.02
626.50

Гора Гвозденовић, дипл ецц

Рукводилац финансијског сектора

Припрема техничке документације (радови, опрема) и надзор

Тренинг радника и службеника депоније

Остало

Припрема техничке документације (радови, опрема) и надзор

Остало

Прикупљање сагласности и дозвола

Тренинг радника и службеника депоније
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На основу чланова 32. и 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-други Закон ) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр.
25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 12.10.2016. године,
донела је

Одлука
о измени Одлуке о уступању извођења
радова уклањања објеката или дела
објекта и уклањања предмета и ствари
по основу извршних решења
Члан 1.

У Одлуци о уступању извођења радова
уклањања објеката или дела објекта и уклањања
предмета и ствари по основу извршних решења
(Сл.лист града Панчева бр. 28/2015) члан 3. мења се и
гласи:
„Члан 3.
Уклањање (рушење) бесправно подигнутих
објеката подразумева израду потребне техничке
документације и извођење радова на уклањању
(рушењу) бесправно подигнутих објеката или делoва
објекта од монтажних елемената, чврстог материјала и
бетона као и уклањање ствари и других предмета са
фасада стамбених и пословних објеката ( рекламе,
рекламне витрине и сл.).
Под извођењем радова из претходног става,
подразумевају се и радови на рашчишћавању терена
са утоваром и радови на враћању у првобитно стање
земљишта након уклањања објекта, уколико се ради о
земљишту јавне намене.
Израда техничке документације за потребе
рушења објеката као и извођење радова којима се
објекат или део објекта враћа у стање у којем је био
пре бесправно изведених радова од стране
инвеститора или извођача радова вршиће се уколико је
таква обавеза утврђена извршним решењем
инспекцијског органа.“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш

На основу чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“, број
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25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 12.10.2016.године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОНВЕРЗИЈИ
ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА У
КАПИТАЛ ГРАДА ПАНЧЕВА У ДОО „ХИП
АЗОТАРА“ ПАНЧЕВО
I
У Одлуци о конверзији потраживања града
Панчева у капитал града Панчева у ДОО „ ХИП
Азотара“ Панчево („ Сл. Лист града Панчева“, 20/16)
тачка II се брише.
Досадашња тачка III постаје тачка II.
II
Ова одлука ступа на на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. Листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-7
Панчево,12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу 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 12.10.2016.године,
донела је

ОДЛУКУ
о отпису дуга субјекта приватизације
„Рафинерије нафте“ а.д. Београд по
основу уступљеног јавног прихода
-припадујућег дела пореза на зараде као
прихода града Панчева са стањем на
дан 31.12.2015. године
I
Скупштина града Панчева је сагласна са
предлогом Министарства финансија Пореска управа Централа бр. 000-433-22-00546/2016 запримњеним
12.08.2016. године, да се пореско потраживање града
Панчева, као повериоца, у износу од 1.706.745,69
динара, са стањем на дан 31.12.2015. године, а које се
односи на обавезе „Рафинерије нафте“ а.д. Београд
по основу уступљеног јавног прихода пореза на
зараде, отпише , имајући у виду да је Влада Републике
Србије на основу члана 76. став 1. Закона о
приватизацији („Сл.гласник РС“ бр, 83/14 и 46/15,)
донела Закључак 05 Број:
023-9329/2015 од
04.09.2015. године којим је обавезала државне
повериоце да субјекту приватизације Друштву за
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производњу уља Рафинерији нафте а.д. Београд
отпишу дуг на дан 31. децембар последње године
пословања.
II
Ова одлука ступа на снагу данoм доношења
и објавивће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-7
Панчево,12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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 Одлуком
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево, број 01-31101/2016 од 16.09.2016. године, Скупштина града
Панчева,
на
седници
одржаној
дана
2016.године, донела је

ОДЛУКУ
о отпису застарелих ненаплативих
потраживања по Одлуци Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево
Број 01-3110-1/2016 од 16.09.2016. године
I
Овом одлуком врши се отпис застарелих
ненаплативих потраживања по основу закупа станова
за расељавање у износу од 1.575.664,20 динара и
закупа на одређено време неизграђеног јавног
грађевинског
земљишта
ради
привременог
постављања монтажних гаража у износу од
3.386.084,05 динара, закључно са 01.09.2013.године, а
у складу са одлуком Надзорног одбора Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево, број 01-3110-1/2016 од 16.09.2016.
године.
II
Обавезује се Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево да на основу
ове Одлуке изврши књиговодствену исправку
вредности наведених потраживања из тачке I ове
Одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

12. Oктобар 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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 Одлуком
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево, број 013123/2016-1 од 19.09.2016. године, Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана
12.10.
2016.године, донела је

ОДЛУКУ
о отпису застарелих ненаплативих
потраживања по Одлуци Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево
Број 01-3123/2016-1 од 19.09.2016. године
I
Овом одлуком врши се отпис застарелих
ненаплативих потраживања по основу закупа дела
јавне површине на трговинском платоу на зеленој
пијаци, у износу од 7.613.611,67 динара, потраживања
од физичких лица насталих по основу обједињене
наплате која се водила код ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево, у износу од 66.955.980,92
динара и потраживања од физичких лица насталих по
основу обједињене наплате код ЈКП „Хигијена“
Панчево, у износу од 15.795.227,09 динара, а сходно
Извештају независног ревизора „MOORE STEPHENS
Ревизија и Рачуноводство“ д.о.о. Београд о извршеној
ревизији завршног рачуна за 2015. годину Јавног
Предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево, Извештају Комисије за утврђивање
постојања закључених уговора дужника са ЈП
„Дирекција“ Панчево о закупу дела јавне површине на
трговинском платоу на пијаци, од 25.02.2015. године,
Извештају Комисије за утврђивање података о
потраживањима од физичких лица насталих по основу
обједињене наплате која се водила код ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево, број: 01-318/2015 од
25.02.2015. године и Извештају Комисије за
утврђивање података о потраживањима од физичких
лица насталих по основу обједињене наплате која се
водила код ЈКП „Хигијена“ Панчево, број: 01317/2015 од 25.02.2015. године.
II
Обавезује се Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево да на основу
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12. Oктобар 2016. године

ове Одлуке изврши књиговодствену исправку
вредности наведених потраживања из тачке I ове
Одлуке у циљу реалног и исправног исказивања
потраживања и будућих прилива.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

комуналне потрошње (вода, отпадна вода, грејање,
изношење смећа, димничарске обавезе и слично),
накнаду за трошкове коришћења заједничких уређаја у
згради која није урачуната у закупнину, трошкове
електричне енергије и припадајући порез и накнаде
установљене посебним прописима.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Рок за подношење Захтева за плаћање
доспелих а неизмирених обавеза на рате је 60 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.

Тигран Киш

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 Одлуком
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево, број 01-31451/2016 од 23.09.2016, Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 12.10. 2016.године, донела је

ОДЛУКУ
о плаћању доспелих а неизмирених
закупнина за пословни простор којим
управља ЈП“Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, на рате
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се могућност плаћања
доспелих а неизмирених дуговања по основу закупа
пословног, магацинског простора и зиданих гаража (у
даљем тексту: пословни простор) на рате, начин
остваривања права закупаца пословног простора за
плаћање дуговања на рате као и поступање ЈП
,,Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
(у даљем тексту: ЈП “Дирекција“ Панчево) у поступку
остваривања права закупаца пословног простора за
плаћање дуговања на рате.
Члан 2.

Закупци пословног простора који право
закупа остварују на основу уговора о закупу
пословног простора закључених са ЈП “Дирекција“
Панчево, а чија доспела, а неизмирена дуговања нису
утужена нити су предмет принудног извршења, могу
поднети ЈП“Дирекција“ Панчево захтев за плаћање
дуговања у највише 6 једнаких месечних рата.
Члан 3.

Уз захтев за плаћање доспелих, а
неизмирених дуговања на рате, закупци су у обавези
да доставе доказ да су измирили све трошкове

Члан 4.

Члан 5.

По испуњењу услова из члана 3. и 4. ове
Одлуке, ЈП “Дирекција“ Панчево, је овлашћена да са
подносиоцима захтева закључи Споразум о наплати
доспелих а неизмирених потраживања закупнине на
рате (у даљем тексту: Споразум).
Члан 6.

Предмет Споразума су доспела, неизмирена и
неутужена потраживања до дана закључења
Споразума.
Члан 7.

Дуговање по основу закупнине за пословни
простор према Споразуму, исплатиће се уплатом у
највише 6 једнаких месечних рата, с тим да прва рата
доспева за наплату у року од 15 дана од дана
закључења Споразума, а рок доспећа преосталих рата,
утврдиће се Споразумом.
Члан 8.

Споразум из члана 5. ове Одлуке обавезно
садржи укупан износ дуговања закупца по основу
закупнине, констатацију да су измирена сва
потраживања по основу коришћења пословног
простора из члана 3. ове Одлуке, број и износ
месечних рата, датум доспећа рата, обавезу закупца да
измирује све текуће обавезе по основу закупнине са
припадајућим порезом као и трошкове комуналне
потрошње (вода, отпадна вода, грејање, изношење
смећа, димничарске обавезе и слично),накнаду за
трошкове коришћења заједничких уређаја у згради
која није урачуната у закупнину, трошкове електричне
енергије, припадајући порез и накнаде утврђене
посебним прописима, а у складу са закљученим
Уговором о закупу пословног простора, као и
последице неизвршења обавеза закупца преузетих
Споразумом.
Члан 9.

По
закљученом
Споразуму
закупац
пословног простора се обавезује да поред уплата
одобрених рата, редовно измирује своје текуће обавезе
по основу закупнине са припадајућим порезом као и
трошкове комуналне потрошње (вода, отпадна вода,
грејање, изношење смећа, димничарске обавезе и
слично),накнаду за трошкове коришћења заједничких
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уређаја у згради која није урачуната у закупнину,
трошкове електричне енергије, припадајући порез и
накнаде утврђене посебним прописима, а у складу са
закљученим Уговором о закупу пословног простора.
Члан 10.

Уколико закупац пословног простора не
извршава обавезе предвиђене Споразумом у погледу
динамике уплате рата тако што узастопно 2 месеца не
измири рате по Споразуму, као и текуће месечне
обавезе по основу закупа, Споразум ће се аутоматски
сматрати раскинутим, а ЈП “Дирекција“ Панчево ће
предузети све мере ради отказа уговора о закупу
пословног простора и принудне наплате свих
доспелих а неизмирених обавеза.
Члан 11.

ЈП “Дирекција“ Панчево се обавезује да
прати реализацију наплате потраживања утврђених
Споразумом и у случају неизвршења преузетих
обавеза закупаца утврђених истим, предузме све
радње предвиђене чланом 10.ове Одлуке.
Члан 12.

Ова 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-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

12. Oктобар 2016. године

начин и поступак остваривања права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу који
се исплаћују из средстава буџета града Панчева.
Право из става 1. овог члана остварују парови
који су без успеха имали три покушаја вантелесне
оплодње на терет средстава обавезног здравственог
осигурања, а све у циљу укључивања што већег броја
парова у поступак вантелесне оплодње и доприноса
широј примени савремених метода лечења
неплодности.
Изузетно, право из става 1. овог члана могу
да остваре парови који су имали два безуспешна
покушаја вантелесне оплодње на терет средстава
обавезног здравственог осигурања у случају да је жена
старија од четрдесет година, односно да нема више од
42 године живота.“.
Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Право на суфинансирање трошкова за
вантелесну оплодњу могу да остваре парови за услуге
које се пружају у здравственим установама које имају
дозволу здравствене инспекције Министарства
здравља Републике Србије за обављање поступка
вантелесне оплодње, као и у здравственим установама
са седиштем ван граница територије Републике
Србије, а које имају дозволу надлежне здравствене
инспекције државе у којој се налази њихово пословно
седиште.“.
Члан 3.

Тигран Киш

У члану 3. став 1 тачке 1. и 5. мењају се и
На основу члановa 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), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 12.10.2016. године,
донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА
СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
Члан 1.

У
Одлуци о остваривању права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу
( “Службени лист града Панчева” број 5/16), члан 1.
мења се и гласи:
„Члан 1.
Одлуком о остваривању права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу (у
даљем тексту:Одлука) утврђују се ближи услови,

гласе:
„1. да жена до краја календарске године у
којој се подноси захтев навршава највише 42 године
живота,
„5. да је по одлуци Републичке стручне
комисије Министарства здравља за вантелесну
оплодњу и асистирану репродукцију, пар био укључен
у поступак вантелесне оплодње у претходна три
покушаја.“.
Члан 4.

У члану 7. став 1. алинеја четири, мења се и
гласи:
„-потврда Републичког фонда за здравствено
осигурање-Филијала у Панчеву, да су обављена три
покушаја вантелесне оплодње на терет средстава
обавезног здравственог осигурања.“.
Алинеја пет брише се.
Члан 5.

У члану 10. додаје се став 2. који гласи:
„Пар који је поступак вантелесне оплодње
обавио у изабраној здравственој организацији са
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седиштем ван граница територије Републике Србије, у
обавези је да у истом року, поред медицинске и
финансијске документације наведене у предходном
ставу, Секретаријату достави доказ о постојању
званичне дозволе надлежне здравствене инспекције
државе у којој изабрана здравствена огранизација има
пословно седиште, као и доказ о извршеном
конвертовању динарских средстава у званичну валуту
конкретне државе у којој је обављен поступак.“.
Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласни к РС“ бр. 129/07 и
83/2014 – др.закон), члана 146. став 1. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 39. и
98.ст.1. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ бр.25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана
12.10.2016.године, донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ,
ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 1.

У Одлуци о постављању мањих монтажних,
покретних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене („Службени лист града
Панчева“ бр. 29/14 и 28/15) у члану 21. у ставу 1. после
тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи:
„5. када је кориснику, правном лицу или
предузетнику истекло време трајања права коришћења
дела површине јавне намене, утврђено Одлуком о
коришћењу дела површине јавне намене за
постављање привременог монтажног објекта-киоска, а
који су поднели захтев за наставак права коришћења
дела површине јавне намене, најраније 3 (три) месеца,
или најкасније 150 (стопедесет) дана, од дана
престанка периода коришћења, који им је утврђен
Одлуком о коришћењу дела површине јавне намене за
привремено постављање покретног објекта – киоска,
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може се продужити трајање права коришћења дела
површине јавне намене за период од 10 (десет) година,
почев од дана престанака важења периода коришћења
утврђеног претходном одлуком, под условом да је
корисник измирио све доспеле обавезе по основу
изворних прихода јединице локалне самоуправе, на
дан подношења захтева.
Члан 2.

Члан 36. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 36.
Корисник пословног простора подноси
надлежном секретаријату захтев за постављање летње
баште.
Уз захтев се подноси:
- препис листа непокретности у оригналу, не
старији од шест месеци
- уколико је пословни простор у закупу,
уговор о закупу и сагласност закуподавца
- Решење о упису у регистар делатности са
матичним бројем и ПИБ-ом
-Уверење
Секретаријата
за
пореску
администрацију Градске управе града Панчева
- идејни пројекат за летњу башту затвореног
типа, односно оверену скицу са техничким описом
летње баште отвореног типа, израђену од одговорног
пројeктанта са одговарајућом лиценцом
- сагласност Скупштине станара, уколико се
пословни простор налази у стамбеној згради
-сагласност сувласника објекта уколико се
пословни простор налази у објекту који је у својини
више лица
- доказ о уплаћеном депозиту
- оверена изјава да ће по престанку права
коришћења дела површине јавне намене, објекат
уклонити са површине јавне намене и површину јавне
намене довести у првобитно стање
- изјаву о томе, у ком периоду ће поставити и
користити летњу башту.
Корисник из става1. oвог члана обавезан је да
башту уклони о свом трошку најкасније у року од 8
дана од дана престанка права коришћења.
Уколико корисник не поступи у складу са
ставом 3. овог члана башта ће бити уклоњена
принудним путем на терет корисника из средстава
депозита уплаћеног на жиро рачун буџета града
Панчева.
Висина депозита из претходног става износи
10.000,оо динара.“
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

Страна 16 - Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

12. Oктобар 2016. године

на седници одржаној 12.10. 2016.године донела је
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07 83/14 др.закон) 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 дана 12.10. 2016.године, донела
је

ЗАКЉУЧАК
о допуни Закључка у вези са
евидентирањем изграђених прикључака
индивидуалне комуналне потрошње
У Закључку Скупштине града Панчева, број:
II-04-06-16/2015-18 од 28.12.2015.године, после става
2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Скупштина града Панчева, као оснивач
Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација
“ Панчево, је сагласна да ово предузеће у својству
корисника комуналне мреже у јавној својини Града,
прими и прокњижи изграђене делове водоводне и
канализационе
комуналне
мреже
изграђене
средствима физичких и правних лица у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи и искаже
њихову вредност у својим пословним књигама и да
исту унесе у књигу основних средстава Предузећа.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 3 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 , 4/16исправка 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

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРЕЈАЊЕ“
ПАНЧЕВО БРОЈ :10/1945-67-4 ОД
22.07.2016.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Грејање“ Панчево, број:10/1945-67-4 од
22.07.2016. године, којом се расподела нераспоређене
добити исказане у финансијском извештају за 2015.
годину врши на следећи начин:
- 50% исказане добити по завршном рачуну за
2015. годину у износу од 6.638.191,21 динара,
уплаћује у буџет града Панчева на основу чл.
39. Одлуке о буџету града Панчева за 2016.
годину
- формирају се резерве у износу од
24.032.285,17 динара
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Грејање“ Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12,10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 41. и члана 33. Статута
Јавног комуналног предузећа ,,Грејање” Панчево (,,Сл.
лист града Панчева” бр.10/15), и чл. 39. Одлуке о
буџету Града Панчева за 2016. годину („Сл.лист града
Панчева“ бр. 37/2015), Надзорни одбор је на седници
одржаној 22.07.2016. године донео

ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
1. У годишњем финансијском извештају за
2015. годину исказана је укупна нераспоређена добит
у износу од 13.276.382,43 динара и то:
-Нераспоређена добит из ранијих година
17.394.093,95 динара
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-Нераспоређена добит текуће године
13.276.382,43 динара
УКУПНО:
30.670.476,38 динара
2. Расподела исказане добити врши се на
следећи начин:
- 50% исказане добити по завршном рачуну за
2015. годину у износу 6.638.191,21 динара, уплаћује
се у буџет града Панчева на основу чл. 39. Одлуке о
буџету Града Панчева за 2016. годину
- формирају
се резерве у износу од
24.032.285,17 динара
3. Уплата средстава у буџет града Панчева
вршиће се према динамици коју одреди Градско веће
града Панчева, уз услов да финансијске могућности
предузећа буду на нивоу који не угрожава ликвидност
предузећа.
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 10/1945-67-4
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Негица Рајаков

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 3 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 , 4/16исправка 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 12.10. 2016.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ОМОЉИЦА“
ОМОЉИЦА БРОЈ :06/2016 ОД
04.07.2016.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Омољица“ Омољица, број:06/2016 од
04.07.2016. године, којом се расподела добити
остварена у 2015. години распоређује за покриће
губитка из ранијих година исказаних у билансима који
на дан 31.12.2015. године износе 2.654.991,42 динара.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Омољица“ Омољица из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Омољица“ Омољица, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске

12. Oктобар 2016. године

и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и члана 34. Одлуке о оснивању ЈКП
“Омољица” Омољица, Надзорни одбор ЈКП
“Омољица” је на четвртој редовној седници одржаној
04.07.2016 године донео следећу:

ОДЛУКУ
о расподели добити по финансијском
извештају за 2015 годину
I
По усвојеном финансијском извештају за
2015. годину, Јавно комунално предузеће “Омољица”
из Омољице, утврђена је нето добит у износу од
81.621,57 динара.
II
Расподела остварене нето добити врши се на
следећи начин:
100% нето добити биће распоређено на
покриће губитака ранијих година исказаних у
билансима који на дан 31.12.2015 године износе
2.654.991,42 динара.
III
Одлука Надзорног одбора даје се оснивачу,
Скупштини града Панчева на сагласност и усвајање.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ОМОЉИЦА” Омољица
НАДЗОРНИ ОДБОР
04.07.2016
Број: 06/2016
Председник Надзорног одбора
ЈКП ”Омољица”
Дипл.прав.Остојин Драгана

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 3 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, 4/16исправка 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 12.10.2016. 2016.године донела је
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ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА“АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО“
ПАНЧЕВО БРОЈ :1/2016-51-117 ОД
21.06.2016.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за превоз путника „АутотранспротПанчево“ Панчево, број: 1/2016-51-117 од 21.06.2016.
године, којом се добит по финансијском извештају
овог предузећа за 2015. годину у износу од
2.962.686,58 динара, у целости распоређује на покриће
губитака из ранијих година.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа
за превоз
путника„Аутотранспорт-Панчево“ Панчево из тачке I
овог закључка, објавити у „Службеном листу града
Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу за превоз путника „АутотранспортПанчево“ Панчево, Секретаријату за финансије и
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 43. Статута ЈКП за превоз
путника „Аутотранспорт – Панчево“ са ПО, Панчево
(„Сл.лист града Панчева“, број 9/13), а у складу са
чланом 270. Закона о привредним друштвима („Сл.
гласник РС, број 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15)
и чланом 39. Одлуке о буџету града Панчева за 2016.
годину („Сл. лист града Панчева“, број 37/15, 03/16 и
4/16-исправка), Надзорни одбор Предузећа је на 51.
редовној седници одржаној дана 21.06.2016. године
једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
1. Добит по Финансијском извештају Јавно
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО, Панчево за 2015.
годину, у износу од 2.962.686,58 динара, у целости се
распоређује на покриће губитака из ранијих година у
складу са чланом 270. Закона о привредним
друштвима („Сл. гласник РС, број 36/11, 99/11, 83/14 –
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др. закон и 5/15) и чланом 39. Одлуке о Буџету града
Панчева за 2016. годину („Сл. лист града Панчева“,
број 37/15, 03/16 и 4/16-исправка).
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА „АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1/2016-51-117
ДАТУМ:21.06.2016.године
Панчево
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Цветић, дипл.инж.машин.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон), члана 22. став 3 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 4/16исправка 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 12.10. 2016.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОД-КОМ“
ЈАБУКА ОД 29.03.2016. ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Вод-Ком“ Јабука, од 29.03.2016. године,
којом се утврђена нето добит по финансијском
извештају за 2015. годину у износу од 68.421,07
динара расподељује на следећи начин:
- 50% остварене добити уплаћује у буџет града
Панчева
- 50% остварене добити остаје као
нераспоређена добит, као резерва у
пословању за будуће обрачунске периоде
II
Уплата средстава се врши на рачун јавних
прихода број: 840-745143843-44 Део добити јавног
предузећа, према одлуци Надзорног одбора јавног
предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са
позивом на број одобрења 02-226, према динамици
коју одреди Градско веће Града Панчева.
III
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Вод-Ком“ Јабука , Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
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Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На својој редовној седници одржаној дана
29.03.2016 године, Надзорни одбор ЈКП"ВОД-КОМ"
Јабука а у складу са чл.27 Статута ЈКП"ВОД-КОМ" из
Јабуке доноси:

ОДЛУКУ
о расподели добити по финансијском
извештају за 2015 годину
I
По усвојеном финансијском извештају за
2015 годину ЈКП"ВОД-КОМ" Јабука, утврђена је нето
добит у износу од 68.421.07 динара.
II
Расподела остварене нето добити врши се на
следећи начин: 50% биће уплаћено у буџет града
Панчева а преосталих
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"ВОД-КОМ" ЈАБУКА
НАДЗОРНИ ОДБОР
Трг Бориса Кидрича 1
Јабука, 29.03.2016
Председник Надзорног Одбора
ЈКП"ВОД-КОМ" Јабука
Милена Спасић

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» број
15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12.октобар 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО
I
АЛЕКСАНДАР

РАДУЛОВИЋ,

дипл.
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грађевински инжењер из Панчева, именује се за
директора Јавног комуналног предузећа “Водовод и
канализација” Панчево, на период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и исти је дужан да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“
и на званичној интернет презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), прописано је да Скупштина
града именује и разрешава надзорни одбор и
директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 24. став 3. Закон о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
прописано је да директора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом локалне самоуправе, на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 20/16),
Скупштина града Панчева расписала је Јавни конкурс
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
“Водовод и канализација” Панчево (“Службени
гласник Републике Србије“ бр. 61/16).
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “Водовод и канализација”
Панчево спровела је Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево, именована
Решењем Скупштине града Панчева број II-04-0621/2016-3 oд 17. јуна 2016. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да је на јавни конкурс за избор
кандидата за именовање директора Јавног комуналног
предузећа “Водовод и канализација” Панчево, поднета
1 пријава-благовремена, разумљива и потпуна, са
приложеним свим потребним доказима. На основу
увида у доказе о испуњености услова за именовање
директора, приложених уз пријаву кандидата,
Комисија је на седници одржаној 17. августа 2016.
године, утврдила Списак кандидата који испуњаваjу
услове за именовање директора Јавног комуналног
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предузећа “Водовод и канализација” Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата у
складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 8/13 и 14/16).
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 27.
септембра 2016. године утврдила ранг листу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
“Водовод и канализација” Панчево, са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према мерилима
прописаним за именовање и заједно са Записником о
изборном
поступку
доставила
надлежним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању
директора.
Градско веће града Панчева утврдило је
предлог акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа “Водовод и канализација”
Панчево и доставило га са ранг листом и записником о
изборном поступку Скупштини града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-21/2016- 7
Панчево, 12.октобар 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 24. став 3. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» број
15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12.октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ
ТЕРЕНА И ОБЈЕКАТА “МЛАДОСТ“
ПАНЧЕВО
I
ПРЕДРАГ
СТОЈАДИНОВ,
професор
физичке културе из Панчева, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката “Младост” Панчево.
II

12. Oктобар 2016. године

Именовани из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и исти је дужан да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“
и на званичној интернет презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), прописано је да Скупштина
града именује и разрешава надзорни одбор и
директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 24. став 3. Закон о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
прописано је да директора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на
период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 20/16),
спроведен је јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката “Младост” Панчево који
је објављен у “Службеном гласнику Републике
Србије“ бр. 61/16.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката “Младост” Панчево
спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији
је оснивач град Панчево, образована Решењем
Скупштине града Панчева број II-04-06-21/2016-3 oд
17. јуна 2016. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс за
именовање директора Јавног комуналног предузећа за
уређење и одржавање спортски х терена и објеката
„Младост“ Панчево, поднете 2 пријаве-благовремене,
разумљиве и потпуне, са приложеним свим потребним
доказима. На основу увида у доказе о испуњености
услова за именовање директора, приложених уз
пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној
17. августа 2016. године донела Закључак II, којим је
утврдила списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак по јавном конкурсу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за уређење и
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одржавање спортских терена и објеката “Младост”
Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата у
складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 8/13 и 14/16).
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 12.
септембра 2016. године саставила ранг листу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа за
уређење и одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ Панчево, са бројчано исказаним и
утврђеним резултатима према мерилима прописаним
за именовање директора и заједно са Записником о
изборном
поступку
доставила
надлежним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању
директора.
Градско Веће града Панчева утврдило је
предлог акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“ Панчево и
доставило га са ранг листом и записником о изборном
поступку Скупштини града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12. октобар 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 24. став 3. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» број
15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12.октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГЛОГОЊ”
ГЛОГОЊ
I
ЉИЉАНА СТАНКОВИЋ, дипл. економиста
– менаџер у банкарству из Глогоња, именује се за
директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ”
Глогоњ, на период од четири године.

12. Oктобар 2016. године

II
Именована из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и иста је дужана да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“
и на званичној интернет презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), прописано је да Скупштина
града именује и разрешава надзорни одбор и
директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 24. став 3. Закон о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
прописано је да директора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на
период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 20/16),
спроведен је јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ који је
објављен у “Службеном гласнику Републике Србије“
бр. 61/16.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ спровела је
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач
град Панчево, образована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-21/2016-3 oд 17. јуна 2016.
године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да је на јавни конкурс за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
“Глогоњ” Глогоњ, поднета 1 пријава-благовремена,
разумљива и потпуна, са приложеним свим потребним
доказима. На основу увида у доказе о испуњености
услова за именовање директора, приложених уз
пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној
17. августа 2016. године,Закључком V утврдила
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак по јавном конкурсу за именовање директора
Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене
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чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата у
складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 8/13 и 14/16).
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 12.
септембра 2016. године саставила ранг листу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
“Глогоњ” Глогоњ са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање директора и заједно са Записником о
изборном
поступку
доставила
надлежним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању
директора.
Градско Веће града Панчева утврдило је
предлог акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ и доставило
га са ранг листом и записником о изборном поступку
Скупштини града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12. октобар 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 24. став 3. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» број
15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12.октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “БНС”
БАНАТСКО НОВО СЕЛО
I
ДЕЈАН ГОНДИ, дипл. менаџер из Банатског
Новог Села, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа “БНС” Банатско Ново Село, на
период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и исти је дужан да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику

12. Oктобар 2016. године

Републике Србије“.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“
и на званичној интернет презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), прописано је да Скупштина
града именује и разрешава надзорни одбор и
директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 24. став 3. Закон о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
прописано је да директора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом локалне самоуправе, на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовањe директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 20/16),
спроведен je Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа “БНС” Банатско Ново
Село који је објављен у “Службеном гласнику
Републике Србије“ бр. 61/16.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “БНС” Банатско Ново Село
спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево, образована Решењем
Скупштине града Панчева број II-04-06-21/2016-3 oд
17. јуна 2016. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
“БНС” Банатско Ново Село, поднете 3 благовремене
пријаве. Комисија је, након разматрања доказа који су
приложени уз пријаве кандидата, констатовала да су
две пријаве потпуне, са приложеним свим потребним
доказима.
На основу увида у доказе о испуњености
услова за именовање директора, приложених уз
пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној
27. септембра 2016. године, Закључком I утврдила
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак о јавном конкурсу за именовање директора
Јавног комуналног предузећа “БНС” Банатско Ново
Село.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата у
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складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 8/13 и 14/16).
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 05.
октобра 2016. године саставила ранг листу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
“БНС” Банатско Ново Село, са бројчано исказаним и
утврђеним резултатима према мерилима прописаним
за именовање директора и заједно са Записником о
изборном
поступку
доставила
надлежним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању
директора.
Градско Веће града Панчева утврдило је
предлог акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа “БНС” Банатско Ново Село и
доставило га са ранг листом и записником о изборном
поступку Скупштини града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12. октобар 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 24. став 3. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» број
15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДОЛОВИ”
ДОЛОВО
I
ТРЕША РАДОЊИН,
дипл. инжењер
пољопривреде из Долова, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа “Долови” Долово, на
период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и исти је дужан да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.

12. Oктобар 2016. године

III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“
и на званичној интернет презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), прописано је да Скупштина
града именује и разрешава надзорни одбор и
директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 24. став 3. Закон о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
прописано је да директора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом локалне самоуправе, на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовањe директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 20/16),
спроведен je Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа “Долови” Долово који је
објављен у “Службеном гласнику Републике Србије“
бр. 61/16.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “Долови” Долово спровела је
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач
град Панчево, образована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-21/2016-3 oд 17. јуна 2016.
године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да је на јавни конкурс за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
“Долови” Долово, поднета 1 пријава-благовремена,
разумљива и потпуна, са приложеним свим потребним
доказима. На основу увида у доказе о испуњености
услова за именовање директора, приложених уз
пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној
17. августа 2016. године, Закључком IV утврдила
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак о јавном конкурсу за именовање директора
Јавног комуналног предузећа “Долови” Долово.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата у
складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 8/13 и 14/16).
На основу спроведеног изборног поступка, у
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складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 12.
септембра 2016. године саставила ранг листу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
“Долови” Долово, са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање директора и заједно са Записником о
изборном
поступку
доставила
надлежним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању
директора.
Градско Веће града Панчева утврдило је
предлог акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа “Долови” Долово и доставило
га са ранг листом и записником о изборном поступку
Скупштини града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12. октобар 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 24. став 3. Закона о
јавним предузећима («Службени гласник РС» број
15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12.октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА “АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО“ ПАНЧЕВО
I
НЕБОЈША ГАЈИЋ, дипл. машински
инжењер из Београда, именује се за директора Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и исти је дужан да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“
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и на званичној интернет презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), прописано је да Скупштина
града именује и разрешава надзорни одбор и
директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 24. став 3. Закон о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
прописано је да директора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на
период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 20/16),
спроведен је јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево који је објављен у
“Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 61/16.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево спровела је
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач
град Панчево, образована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-21/2016-3 oд 17. јуна 2016.
године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс за
именовање директора Јавног комуналног предузећа за
превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево,
поднете 2 пријаве-благовремене, разумљиве и
потпуне, са приложеним свим потребним доказима.
На основу увида у доказе о испуњености услова за
именовање директора, приложених уз пријаву
кандидата, Комисија је на седници одржаној 17.
августа 2016. године, Закључком III, утврдила Списак
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
по јавном конкурсу за именовање директора Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата у
складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 8/13 и 14/16).
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 12.
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септембра 2016. године саставила ранг листу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа за
превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево, са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према
мерилима прописаним за именовање директора и
заједно са Записником о изборном поступку доставила
надлежним организационим јединицама Градске
управе града Панчева ради припреме Нацртa акта о
именовању директора.
Градско веће града Панчева утврдило је
предлог акта о именовању директора Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево и доставила га са
ранг листом и записником о изборном поступку
Скупштини града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12. октобар 2016. године
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 и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
I
МИЛАНУ СТАНИШИЋУ, дипломираном
економисти из Панчева, утврђује се престанак мандата
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево, 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-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 134. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09 -
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др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон,
93/14, 96/15 и 106/15) и члана 39. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
I
ДАНИЈЕЛА
РИСТОВСКИ
КОРНИЦ,
специјалиста медицинске биохемије из Панчева,
именује се за вршиоца дужности директора Дома
здравља Панчево, на период од шест месеци.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност вршиоца дужности директора првог наредног
радног дана од дана доношења овог Решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 135. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09 др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон,
93/14, 96/15 и 106/15) и члана 39. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
I
Др СЛОБОДАН ОВУКА, специјалиста
гинекологије и акушерства из Панчева, разрешава се
са даном 01.08.2016. године, дужности директора
Дома здравља Панчево, на лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 34. и 39. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - исправка) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16), а
у складу са чланом 15. Одлуке о оснивању Дома
омладине Панчево («Службени лист града Панчева»
број 16/11 - пречи шћен текст и бр. 4/13 и 7/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године, донела је
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период од четири године.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност директора првог наредног радног дана од
дана доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

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 12.
октобра 2016. године, донела је

I
МАРИЈИ ЈЕВИЋ, дипл. андрагогу из
Панчева, утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Дома омладине Панчево.
II
Oво решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном листу града Панчева“.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ
БРЕСТОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 34. и 35. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/16 и 30/16 исправка) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), а у складу са чланом 12.
Одлуке о оснивању Дома омладине Панчево
(«Службени лист града Панчева» број 16/11 пречишћен текст и бр. 4/13 и 7/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 12. октобра 2016.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО
I
МАРИЈА ЈЕВИЋ, дипл. андрагог из Панчева,
именује се за директора Дома омладине Панчево, на

I
ТАТЈАНА ЦВЕТАНОВИЋ, професор руског
језика и књижевности из Банатског Брестовца,
именује се за вршиоца дужности директора Јавног
комуналног
предузећа
„Комбрест“
Банатски
Брестовац, 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-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 46. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и
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12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ
БРЕСТОВАЦ
I
ЛАЗАРУ ЈАНКОВИЋУ, из Банатског
Брестовца, утврђује се престанак мандата директора
Јавног комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски
Брестовац.
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 46. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА
I
ТОПАЛОВИЋ ЂУРИ, машинском техничару
из Омољице утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Омољица“ Омољица.
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним

12. Oктобар 2016. године

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 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА
I
МАРИЈАНА
ГЛИГОРИЋ
ИЛИЋ,
дипломирани инжењер менаџмента - мастер из
Омољице, именује се за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Омољица“ Омољица,
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-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. 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 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
I
ДАНИЛО БЈЕЛИЦА, дипломирани инжењер
пољопривреде из Панчева, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
"Зеленило" Панчево, најдуже до годину дана.
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».

Страна 28 - Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. 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 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО
I
ГОНДИ ДЕЈАНУ, дипломираном менаџеру
из Банатског Новог Села, утврђује се престанак
мандата вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново Село.
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-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО
I
НЕБОЈШИ ГАЈИЋУ, дипл. машинском
инжењеру из Београда, утврђује се престанак мандата
вршиоца дужности директора Јавног комуналног

12. Oктобар 2016. године

предузећа за превоз
Панчево" Панчево.

путника

"Аутотранспорт-

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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ
I
ЉИЉАНИ СТАНКОВИЋ, дипл. економисти
из Глогоња, утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Глогоњ“ Глогоњ.
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

Страна 29 - Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДОЛОВИ“ ДОЛОВО
I
ТРЕШИ РАДОЊИНУ, из Долова, дипл.
инжењеру пољопривреде за ратарство, утврђује се
престанак мандата вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово.
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу 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 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«ЗЕЛЕНИЛО» ПАНЧЕВО
I
ВЛАДИСЛАВИ
Д. ЧОЛИЋ,
мастер
инжењеру пољопривреде из Банатског Новог Села,
утврђује се престанак мандата вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа «Зелнило»
Панчево, на лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном листу града Панчева''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),

12. Oктобар 2016. године

члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО
I
АЛЕКСАНДРУ
РАДУЛОВИЋУ,
дипломираном грађевинском инжењеру из Панчева,
утврђује се престанак мандата вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Панчево.
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ
ТЕРЕНА И ОБЈЕКАТА“МЛАДОСТ“
ПАНЧЕВО
I
ПРЕДРАГУ СТОЈАДИНОВУ, професору
физичке културе из Панчева, утврђује се престанак
мандата вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“ Панчево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

Страна 30 - Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 34. и 35. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/16 и 30/16 исправка) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16), чланова 27. и 28. Статута
Дома културе „Братство Јединство“ Качарво („Сл. лист
града Панчева“ бр. 14/16), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
КУЛТУРЕ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“
КАЧАРЕВО

12. Oктобар 2016. године

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА КУЛТУРЕ „БРАТСТВОЈЕДИНСТВО“ КАЧАРЕВО
I
ЗОРАНУ МАРКОВИЋУ, дипломираном
специјалном педагогу из Качарева, утврђује се
престанак мандата вршиоца дужности директора
Дома културе ''Братство-Јединство“ Качарево.
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

I
ЗОРАН
МАРКОВИЋ,
дипломирани
специјални педагог из Качарева, именује се за
директора Дома културе „Братство Јединство“
Качарево, на период од четири године.
II
Лице из тачке I овог Решења ступа на
дужност директора наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

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 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

I
ЗДЕНКА ЈОКИЋ, дипломирани менаџер из
Панчева, именује се за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“
Панчево, најдуже до годину дана.
II
Лице из тачке I овог Решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

Тигран Киш

На основу чланова 39. Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/2009, 13/16 и 30/16 - исправка) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16)
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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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 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
I
БОГДАН САВИЋ, дипломирани менаџер из
Панчева, именује се за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево,
најдуже до годину дана.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност вршиоца дужности директора првог наредног
радног дана од дана доношења Решења.
III
Овo 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-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

12. Oктобар 2016. године

II
др ЈЕЛЕНА ДРНДАРСКИ, именује се за
председника Надзорног одбора Апотеке "Панчево"
Панчево.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
председника и чланова Надзорног одбора Апотеке
"Панчево" Панчев број:
II-04-06-3/2016-3 од
18.03.2016. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 137. Закона о здравственој
заштити («Сл. гласник РС» бр. 107/05 и 72/09-др
Закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14,
96/15 и 106/15), члана 9. Одлуке о оснивању Дома
здравља Панчево («Сл. лист града Панчева» бр. 7/09) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16)
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године, донела је

Тигран Киш

На основу члана 139. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 72/09-др.
Закон, 88/10, 99/10 и 57/11, 119/12, 45/13-др.закон,
93/14, 96/15 и 106/15), члана 2. Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над «Апотеком Панчево»
Панчево («Службени лист општине Панчево» број
12/03 и «Службени лист града Панчева» број 22/09),
члана 26. Статута Апотеке „Панчево“ Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 10/10) и члана
39. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
"ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО
I
МИЛАН БАБИЋ, разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Апотеке "Панчево"
Панчево.

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Управног одбора Дома здравља Панчево,
именованих Решењем Скупштине града Панчева о
именовању председника и чланова Управног одбора
Дома здравља Панчево број II-04-06-37/2012 од
03.08.2012. године, Решењем број: II-04-06-19/2013-4
од 17. 07. 2013. године и Решењем број: II-04-0617/2014-5 од 02.07.2014. године и то:
др ВЕРИ ПЛАМЕНАЦ, председнику
др БОГДАНУ МИМИЋУ, члану
УГЉЕШИ ЂУКАНОВИЋУ, члану
ИВАНИ МАТАРУГИ, члану
др МИРОСЛАВУ ТЕПШИЋУ, члану
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 137. Закона о здравственој
заштити («Сл. гласник РС» бр. 107/05 и 72/09-др
Закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14,
96/15 и 106/15), члана 9. Одлуке о оснивању Дома
здравља Панчево («Сл. лист града Панчева» бр. 7/09) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16)
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године,донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
I
За председника и чланове Управног одбора
Дома здравља Панчево именују се:
др ГОРАН СИМОНОВИЋ, председник
др НЕНАД СТОЈАДИНОВИЋ, члан
АЛЕКСАНДРА ТИМОТИЈЕВИЋ, члан
ИВАНА МАТАРУГА, члан
МИТРАНA ИГЊАТОВИЋ, члан
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - исправка), члана
16. Одлуке о оснивању Дома омладине Панчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 16/11 - пречишћен текст, 4/13
и 7/16) и члана 39. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

12. Oктобар 2016. године

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ОМЛАДИНЕ
ПАНЧЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Управног одбора Дома омладине Панчево,
именованих Решењем Скупштине града Панчева о
именовању председника и чланова Управног одбора
Дома омладине Панчево број II-04-06-37/2012 од 03.
08. 2012. године, Решењем број: II-04-06-19/2013-8 од
21.12.2013. године и Решењем број: II-04-06-17/2014-1
од 14.02.2014. године и то:
СТЕВАНУ ВИДАНОВИЋУ, председнику
САЊИ СИМИЋ МИЈАТОВИЋ, члану
ЖАРКУ ЈЕЛИСАВЧИЋУ, члану
СЛАЂАНИ РАЈЕВИЋ, члану
СЛАЂАНИ БАТКА, члану
ЉУБОМИРУ РАДОВАНОВИЋУ, члану
СНЕЖАНИ МАНАСИЋ, члану
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(«Сл. Гласник РС» бр. 72/0913/16 и 30/16 - испр),
члана 16. Одлуке о оснивању Дома омладине Панчево
(«Сл. лист града Панчева» бр. 16/11 - пречишћен текст,
4/13 и 7/16) и члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО
I
За председника и чланове Управног одбора
Дома омладине Панчево именују се:
БРАНКО БОКУН, председник, представник
оснивача
ЗОРАН Т. ПОПОВИЋ, члан, представник
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оснивача
ИГОР ЈОВАНОВ,
члан, представник
оснивача
СНЕЖАНА
ЦВЕТАНОВИЋ,
члан,
представник оснивача
ЛИДИЈА БОЖИЋ АНКУЦИЋ, члан,
представник Румунске националне мањине
СЛОБОДАН ДОДИЋ, члан, представник из
реда запослених.
БОРИС СТАНИЋ, члан, представник из реда
запослених.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана
19. Одлуке о оснивању Дома омладине Панчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 16/11 - пречишћен текст, 4/13
и 7/16) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима
Надзорног одбора Дома омладине
Панчево, именовани Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Дома омладине Панчево број II-0406-37/2012 од 03. август 2012. године и то:
ЉИЉАНИ СТОИСАВЉЕВИЋ, председнику
ВАЛЕНТИНИ ПЕРОВИЋ, члану
ЈЕЛЕНИ ПЕШИЋ, члану
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

12. Oктобар 2016. године

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана
19. Одлуке о оснивању Дома омладине Панчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 16/11 - пречишћен текст, 4/13
и 7/16) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Дома омладине Панчево именују се:
СТЕВАН ВИДАНОВИЋ, председник
ГРОЗДАНА МИЛЕНКОВ, члан
ЈЕЛЕНА ПЕШИЋ, члан
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 16.
Одлуке о оснивању Културног центра Панчева («Сл.
лист града Панчева» бр. 16/11 - пречишћен текст, 4/13
и 7/16) и члана 39. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА
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I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Управног одбора Културног центра
Панчева, именованих Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Управног одбора "Културни центар Панчева" Панчево
број II-04-06-37/2012 од 03.08.2012. године, Решењем
број: II-04-06-19/2013-8 од 21.12.2013. године и
Решењем број: II-04-06-17/2014-1 од 14.02.2014.
године и то:
ЈАСНИ МИЛИЋЕВ, председнику
НИКОЛИ ЋУРЧИНУ, члану
АНИТИ БИСАК, члану
ЈЕЛЕНИ ПОПОВИЋ, члану
ГРАЦИЈАНУ ПЕТРОВИЋУ, члану
МИРОСЛАВИ МАТИЈЕВИЋ, члану
СЛОБОДАНУ ТАНАСИЈЕВИЋУ, члану
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

12. Oктобар 2016. године

Румунске националне мањине
ИВАНА МАРКЕЗ - ФИЛИПОВИЋ, члан,
представник из реда запослених;
БОЈАНА ВАГНЕР, члан, представник из реда
запослених.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. Закона о култури (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана
19. Одлуке о оснивању Културног центра Панчева
(«Сл. лист града Панчева» бр. 16/11 - пречишћен текст,
4/13 и 7/16) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл.
лист града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

Тигран Киш

На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 16.
Одлуке о оснивању Културног центра Панчева («Сл.
лист града Панчева» бр. 16/11 - пречишћен текст, 4/13
и 7/16) и члана 39. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА
I
За председника и чланове Управног одбора
Културног центра Панчева именују се:
МИЛЕНКО
ПАВЛОВ,
председник,
представник оснивача
ДРАГАН ЛОНЧАРЕВИЋ, члан, представник
оснивача
АЛЕКСАНДРА
ТРАЈКОВСКИ,
члан,
представник оснивача
МИХАЈЛО ЈОВИЋ, члан, представник
оснивача
АЛБИНА ШУБЉА, члан, представник

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Културног центра Панчева, именују се:
ЈОВАН САМУИЛОВ, председник
СВЕТЛАНА РАДОСАВАЦ, члан
ВИНУ ЛУЧИАН, члан
II
Лица из тачке I овог решења именују се време
од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 45. Закона о култури (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана
19. Одлуке о оснивању Културног центра Панчева
(«Сл. лист града Панчева» бр. 16/11 - пречишћен текст,
4/13 и 7/16) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл.
лист града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Културног центра
Панчева, именованих Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Надзорног одбора "Културни центар Панчева"
Панчево број II-04-06-37/2012 од 03.08.2012. године и
Решењем број II-04-06-16/2015-1 од 09.02.2015. године
то:
ЈЕЛЕНИ ЦЕРОВИЋ, председнику
ДРАГАНУ ЛОНЧАРЕВИЋУ, члану
МИРЈАНИ КАМЕНКО, члану
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 16.
Одлуке о оснивању Народног музеја Панчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 5/11, 4/13 и 7/16) и члана 39.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Управног одбора Народног музеја Панчево,

12. Oктобар 2016. године

именованих Решењем Скупштине града Панчева о
именовању председника и чланова Управног одбора
Народног музеја Панчево број II-04-06-37/2012 од
03.08.2012. године, Решењем број: II-04-06-19/2013-8
од 21.12.2013. године и Решењем број: II-04-0617/2014-1 од 14. 02. 2014. године и то:
ДРАГАНУ БУКВИЋУ, председнику,
МИРОЉУБУ КРШАНИНУ, члану
МИОДРАГУ МЛАДЕНОВИЋУ, члану
ДУШКИ МРВОШ, члану
АНЕТИ ЗЕЉКОВИЋ, члану
мр АЛЕКСАНДРИ ГОЛУБОВ, члану
СРЂАНУ БОЖОВИЋУ, члану
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(«Сл. Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.),
члана 16. Одлуке о оснивању Народног музеја
Панчево («Сл. лист града Панчева» бр. 5/11, 4/13 и
7/16) и члана 39. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО
I
За председника и чланове Управног одбора
Народног музеја Панчево именују се:
БОГДАНА
ОПАЧИЋ,
председник,
представник оснивача
ДАНАМАРИЈА СЕРДАР, члан, представник
оснивача
НЕВЕНА СПРЕМО,
члан, представник
оснивача
ЈАСМИНА ВУЈОВИЋ, члан, представник
оснивача
АНЕТА ЗЕЉКОВИЋ, члан, представник
Румунске националне мањине
ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ, члан, представник из
реда запослених.
ДИМИТРИЈЕ ЈОВАНОВ, члан, представник
из реда запослених.
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II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. Закона о култури (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана
19. Одлуке о оснивању Народног музеја Панчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 5/11, 4/13 и 7/16) и члана 39.
Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 12. октобра 2016.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО

12. Oктобар 2016. године

лист града Панчева» бр. 5/11, 4/13 и 7/16) и члана 39.
Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 12. октобра 2016.
године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Народног музеја Панчево именују се:
МИЛОРАД ВУКОБРАТОВИЋ, председник
ИВАНКА СОЛОМУНОВИЋ, члан
Мр ВОЈИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, члан
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Народног музеја
Панчево, именованих Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Народног музеја Панчево број II-0406-37/2012 од 03.08.2012. године и Решењем број II04-06-39/2012 од 19.10.2012. године то:
СТЕВАНУ ТУЦИЋУ, председнику
МАРИЦИ МИЉКОВИЋ, члану
Мр ВОЈИСЛАВУ ЂОРЂЕВИЋУ, члану
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. Закона о култури (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана
19. Одлуке о оснивању Народног музеја Панчево («Сл.

На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС « бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и
83/14-др.закона) и чланова 8. и 9. Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Панчева ("Сл. лист
општине Панчево" бр. 4/97, 3/98, 15/00 «Сл. лист града
Панчева» бр. 10/10, 9/14 и 5/16) и члана 39. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15- пречишћен текст и 12/16) Скупштина града
Панчева на седници одржаној 12. октобра 2016.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Управног одбора Туристичке организације
града Панчева, именованих Решењем Скупштине
града Панчева о именовању председника и чланова
Управног одбора Туристичке организације града
Панчева број II-04-06-37/2012 од 03.08.2012. године и
Решењем број: II-04-06-39/2012 од 19.10.2012. године
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12. Oктобар 2016. године

и то:
НИКОЛИ ЂОРЂЕВИЋУ, председнику
СТАНИ РИСТОВСКИ, члану
АЛЕКСАНДРУ СЕНЕШИ, члану
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС « бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и
83/14-др.закона) и чланова 8. и 9. Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Панчева ("Сл. лист
општине Панчево" бр. 4/97, 3/98, 15/2000 «Сл. лист
града Панчева» бр. 10/10, 9/14 и 5/16 ) и члана 39.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16)
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
За председника и чланове Управног одбора
Туристичке организације града Панчева именују се:
НИКОЛА ЂОРЂЕВИЋ, председник
ЈОВИЦА ПАУНОВСКИ, члан
МИЉАН ПЕРОВИЋ, члан
ИВАН ГРАХОВАЦ, члан
АЛЕКСАНДАР СЕНЕШИ, члан
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС « бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и
83/14-др.закона), члана 8. и 12. Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Панчева («Сл. лист
општине Панчево» бр. 4/97, 3/98, 15/00 и «Сл. лист
града Панчева» бр. 10/10 и 9/14) и члана 39. Статута
града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима
Надзорног
одбора
Туристичке
организације града Панчева именованим Решењем
Скупштине града Панчева о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Туристичке организације
општине Панчево број II-04-06-37/2012 од 03. августа
2012. године и то:
МИРОСЛАВУ БОШКОВИЋУ, председнику
СЛАЂАНИ БАЈИЋ, члану
СВЕТЛАНИ СТОЈАДИНОВ, члану
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС « бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и
83/14-др.закона), члана 8. и 12. Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Панчева («Сл. лист
општине Панчево» бр. 4/97, 3/98, 15/00 и «Сл. лист
града Панчева» бр. 10/10 и 9/14) и члана 39. Статута
града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела
је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Туристичке организације града Панчева именују се:
МИРОСЛАВ БОШКОВИЋ, председник
МАЈА ЈАНОШ, члан
СВЕТЛАНА СТОЈАДИНОВ, члан
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС « бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и
83/14-др.закона), члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15 пречи шћен текст и 12/16) и члана 15. Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад „Солидарност“
Панчево („Службени лист града Панчева“ бр. 04/12 пречишћен текст) Скупштина града Панчева на
седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД «СОЛИДАРНОСТ»
ПАНЧЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Управног одбора Центра за социјални рад
«Солидарност» Панчево, именованих Решењем
Скупштине града Панчева о именовању председника и
чланова Управног одбора Центра за социјални рад
«Солидарност» Панчево број II-04-06-37/2012 од
03.08.2012. године и то:
МИРОСЛАВУ ЛУКИЋУ, председнику
МАРИЈИ ВУКОТИЋ КРУНИЋ, члану
СТОЈАНУ ПЕНЕВСКИ, члану
ВЕСНИ БАРБУЉ, члану
МАРИЈИ КРСТОВИЋ, члану

12. Oктобар 2016. године

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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС « бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и
83/14-др.закона), члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15 пречи шћен текст и 12/16) и члана 15. Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад „Солидарност“
Панчево („Службени лист града Панчева“ бр. 04/12 пречишћен текст) Скупштина града Панчева на
седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
«СОЛИДАРНОСТ» ПАНЧЕВО
I
За председника и чланове Управног одбора
Центра за социјални рад «Солидарност» Панчево
именују се:
ВАСА ЈОЦКОВ, председник
САЊА АРАНЂЕЛОВИЋ, члан
ДРАГАН ОСТОЈИН, члан
ВЕСНА БАРБУЉ, члан
МАРИЈА КРСТОВИЋ, члан
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС « бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и
83/14-др.закон), члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ бр. 25/15 -

Страна 39 - Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

пречи шћен текст и 12/16) и члана 17. Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад „Солидарност“
Панчево („Службени лист града Панчева“ бр. 04/12 пречишћен текст) Скупштина града Панчева на
седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
«СОЛИДАРНОСТ» ПАНЧЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председникa и
члановa Надзорног одбора Центра за социјални рад
«Солидарност» Панчево именованих Решењем
Скупштине града Панчева о именовању председника и
чланова Управног одбора Центра за социјални рад
«Солидарност« Панчево, број од II-04-06-37/2012 од
03. август 2012. године и то:
МАРИНИ ФИЛИПОВИЋ, председнику
АЛЕКСАНДРИ МИЛОШЕВ, члану
НАТАШИ БОГОЈЕВИЋ, члану
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
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС « бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и
83/14-др.закона), члана 39. Статута града Панчева
( „Службени лист града Панчева“ бр. 25/15 пречи шћен текст и 12/16) и члана 17. Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад „Солидарност“
Панчево („Службени лист града Панчева“ бр. 04/12 пречишћен текст) Скупштина града Панчева на
седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
«СОЛИДАРНОСТ» ПАНЧЕВО
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Центра за социјални рад «Солидарност» Панчево
именују се:
ТАТЈАНА СЕКИШ - МАНИЋ, председник
ДРАГАНА ДРАГОСАВАЦ, члан

12. Oктобар 2016. године

НАТАША БОГОЈЕВИЋ, члан
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 41. и 44.а Закона о култури
("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана
16. Одлуке о оснивању Дома културе „Кочо Рацин“
Јабука («Сл. лист града Панчева» бр. 5/11, 20/11, 38/12
и 9/16) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ "КОЧО РАЦИН"
ЈАБУКА
I
НЕНАД МИТРОВИЋ, представник јединице
локалне самоуправе, разрешава се дужности
председника Управног одбора Дома културе „Кочо
Рацин“ Јабука.
II
ЈЕЛЕНА КОЛОСКИ, и
менује се за
председника Управног одбора Дома културе „Кочо
Рацин“ Јабука, као представник јединице локалне
самоуправе.
III
Лицe из тачке II овог решења именује се до
истека времена утврђеног Решењем о именовању
председника и чланова Управног одбора Дома културе
„Кочо Рацин“ Јабука број: II-04-06-19/2013-2 од 14.
марта 2013. године и број II-04-06-17/2014-5 oд 2.07.
2014. год.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. 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 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «СВЕТИ
САВА» ПАНЧЕВО
I
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Основне школе «Свети Сава» Панчево:
МИРЈАНА ЛУКОВИЋ, представник Савета
родитеља.
II
За члана Школског одбора Основне школе
„Свети Сава“ Панчево, именује се:
ЈАВОРКА ЛУКИЋ, представник Савета
родитеља.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењeм Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Свети Сава» Панчево број II-04-0617/2014-5 од 02.07. 2014. године и II-04-06-16/2015-16
од 21.10.2015. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. 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 12.
октобра 2016. године, донела је

12. Oктобар 2016. године

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «МИРОСЛАВ
АНТИЋ – МИКА » ПАНЧЕВО
I
ГОСПАВА
ПЕЈЧИЋ,
представник
Наставничког већа Основне школе «Мирослав Антић Мика» Панчево, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе «Мирослав Антић Мика» Панчево, на лични захтев.
II
АНИЦА ГУДЛИН ГРУЈИЋ, именује се за
члана Школског одбора Основне школе «Мирослав
Антић - Мика» Панчево, као представник
Наставничког већа Основне школе «Мирослав Антић Мика» Панчево.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
чланова Школског одбора Основне школе «Мирослав
Антић - Мика» Панчево број: II-04-06-17/2014-5 од 02.
јула 2014. године, Решењем број II-04-06-16/2015-18
од 28. децембра 2015. године и Решењем број II-04-063/2016-1 од 12. фебруара 2016. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. 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, 68/15
и 62/16- Одлука УС) и члана 39. Статута града
Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12. октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ
«ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО
I
ЈОВО ТРКУЉА, разрешава се дужности
члана Школског одбора Машинске школе „Панчево“
Панчево, представник Савета родитеља.
II
СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ, именује се за
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члана Школског одбора Машинске школе „Панчево“
Панчево, као представник Савета родитеља.
III
Лице из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Машинске школе „Панчево“ Панчево број: II-04-0617/2014-5 од 2.07.2014. године и број II-04-06-21/20163 од 17. јуна 2016. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. 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 12.
октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН
БАНДУР» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Музичке школе «Јован Бандур» Панчево, као
представници Савета родитеља, и то:
СВЕТЛАНА ЖДЕРО, представник Савета
родитеља
ДРАГАНА НИКОЛИЋ, представник Савета
родитеља
II
За чланове Школског одбора Музичке школе
«Јован Бандур» Панчево, као представници Савета
родитеља, именују се:
БРАНКО МИЋИЋ, представник Савета
родитеља и
ИВАНА ШИЉКОВИЋ, представник Савета
родитеља
III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Музичке школе «Јован Бандур» Панчево, број: II-0406-17/2014-5 од 02.07.2014. године, број II-04-0616/2015-4 од 09.04.2015. године и број II-04-06-

12. Oктобар 2016. године

21/2016-3 од 17. јуна 2016. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. 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, 68/15
и 62/16-Одлука УС) и члана 39. Статута града Панчева
("Сл. лист града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 12. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ» ОМОЉИЦА
I
ВЛАДИМИР ШТРБАН, разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне школе
«Доситеј Обрадовић» Омољица, представник Савета
родитеља.
II
САША ЈОВАНОВИЋ, именује се за члана
Школског одбора Основне школе «Доситеј
Обрадовић» Омољица, представник Савета родитеља.
III
Лице из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчевa број: II-04-06-17/2014-5 од 02. јула 2014.
године и Решењем број II-04-06-21/2016-3 од 17. јуна
2016. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Сл. листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12.10.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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