СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 35. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 16 Децембар 2016. ГОДИНЕ

Градоначелник града Панчева, дана 06.12.
2016. године, разматрао је Предлог Решења о
образовању Тима за реализацију Програма обнове и
унапређења објеката јавне намене у јавној својини у
области образовања, здравства и социјалне заштите, па
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланова 54. и 98. став. 2. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст и 12/16) донео следеће

РEШЕЊЕ
о образовању Тима за реализацију
Програма обнове и унапређења објеката
јавне намене у јавној својини у области
образовања, здравства и социјалне
заштите
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Тим за реализацију Програма
обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној
својини у области образовања, здравства и социјалне
заштите (у даљем тексту: Тим) у следећем саставу:
- Славе Бојаџиевски,секретар Секретаријата за
урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града
Панчева, координатор;
- Татјана Медић, представник Секретаријата за
привреду и економски развој, члан;
- Биљана
Миладиновић,
представник
Секретаријата за привреду и економски
развој, члан;
- Драгана Дачић, представник Секретаријата за
јавне службе и социјална питања, члан;
- Оливера Драгаш, представник ЈП“Дирекција
за
изградњу
и
уређење
Панчева“
Панчево,члан.
II
Задатак Тима је спровођење активности на

Аконтација претплате 10.738,00

реализацији Програма обнове и унапређења објеката
јавне намене у јавној својини у области образовања,
здравства и социјалне заштите.
Рок за остварење задатка Тима је 25.децембар
2016.године.
III
Стручне и административно-техниче послове
за потребе Тима обавља Секретаријат за јавне службе
и социјална питања, Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове и Секретаријат за привреду и
економски развој Градске управе града Панчева.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-9/2016-813
Панчево, 06.12.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
07.12.2016. године, разматрао је Предлог решења о
изменама решења о образовању Комисије за попис
незаконито изграђених објеката на територији града
Панчева, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донео
следеће
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Решењу о образовању комисије за попис
незаконито изграђених објеката на територији града
Панчева бр. II-06-020-2/2016-106 од 24.02.2016.
године, бр. II-06-020-2/2016-281 од 18.04.2016. године
и бр. II-06-020-2/2016-329 од 25.04.2016. године члан 1.
мења се и гласи:
„Члан 1.
Образује се Комисија за за попис незаконито
изграђених објеката на територији града Панчева, (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Слободан
Кундаковић,
представник
Секретаријата за инспекцијске послове
Градске управе града Панчева, председник
2. Драгица Бачик, представник Секретаријата за
инспекцијске послове Градске управе града
Панчева, заменик председника
3. Снежана Котрља, представник Секретаријата
за инспекцијске послове Градске управе града
Панчева, члан
4. Мирослав
Радуловић,
представник
Секретаријата за инспекцијске послове
Градске управе града Панчева, члан
5. Ђура Влајић, представник Секретаријата за
инспекцијске послове Градске управе града
Панчева, члан
6. Бокун Бранко, представник Секретаријата за
инспекцијске послове Градске управе града
Панчева, члан
7. Зорица Марков, представник ЈКП „Младост“
Панчево, члан
8. Ненад Арсић, представник ЈКП „Младост“
Панчево, члан
9. Дејан Живановић, представник ЈКП
„Младост“ Панчево, члан
10. Александар Вучковић, представник ЈКП
„Грејање“ Панчево, члан
11. Милутин Милин, представник ЈКП „Грејање“
Панчево, члан
12. Ђуро Кусовац, представник ЈКП „Грејање“
Панчево, члан
13. Драган Остојин, представник ЈП „ГСА“
Панчево, члан
14. Игор Курељушић, представник ЈП „ГСА“
Панчево, члан
15. Мирослав Гогић, представник ЈП „ГСА“
Панчево, члан
16. Золтан Керекеш, представник ЈП „Дирекција“
Панчево, члан
17. Гоце Пејчов, представник ЈП „Дирекција“
Панчево, члан
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18. Дејан Трајановски, представник ЈКП
„Зеленило“ Панчево, члан
19. Предраг Станимировић, представник ЈКП
„Зеленило“ Панчево, члан
20. Миодраг Станковић, представник ЈКП
„Зеленило“ Панчево, члан
21. Предраг Адамовић, представник ЈКП
„Хигијена“ Панчево, члан
22. Горан Спасић, представник ЈКП „Хигијена“
Панчево, члан
23. Аца Димитрић, представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево, члан
24. Добривоје Пантовић, представник ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево, члан
25. Миладин Карличић, представник ЈКП „АТП“
Панчево, члан
26. Миленко Чабрило, представник ЈКП „АТП“
Панчево, члан
27. Дејан Панић, представник ЈКП „АТП“
Панчево, члан
Председник Комисије сазива састанке,
организује рад Комисије и контролише рад чланова
комисије на терену“.
Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:
“Члан 3.
Председник, заменик председника и чланови
Комисије, обављаће послове из члана 2. овог решења у
току радног времена, а по потреби и ван радног
времена, за које време су ослобођени редовних
послова и обавеза које имају као запослени у Градској
управи, односно предузећу.
Председник, заменик председника и чланови
Комисије, приликом вршења пописа незаконито
изграђених објеката на територији града Панчева,
дужни су да носе службене односно легитимације
пописивача.
Мандат председника, заменика председника и
чланова комисије траје до окончања поступка пописа
незаконито изграђених објеката на територији града
Панчева“.
Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:II-06-020-9/2016-815
ПАНЧЕВО,07.12.2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
13.12.2016. године, разматрао је Правилник
о

25. Април 2016. године
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организацији и систематизацији послова ЈКП
„Старчевац“ Старчево од 10.10.2016.године, па је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
('"Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и
чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), донеo је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
ЈКП „Старчевац“ Старчево од
10.10.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова ЈКП
„Старчевац“ Старчево од 10.10.2016.године,
с
обзиром да је исти урађен у складу са Законом о
начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр. 68/15 и 81/06УС), Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.гласник РС“ број 101/15,114/15,
10/16, 22/16 и 45/16) и Одлуком о спровођењу Одлуке
о максималном броју запослених на неодређено време
у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 38/15, 4/16 и 22/16).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Старчевац“ Старчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15 и 99/16) и друге прописе, којима је прописано
да корисници јавних средстава не могу заснивати
радни однос са новим лицима ради попуњавања
слободних, односно упражњених радних места до
рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, преко омладинске и студентске задруге и
лица ангажованих по другим основама, код корисника
јавних средстава не може бити већи од 10% од
укупног броја запослених.
Изузетно, од претходног става број
запослених на одређено време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
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привременим и повременим пословима,
преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних средстава,
може бити већи од 10% од укупног броја запослених,
уз сагласност тела Владе на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног органа, уз
претходно прибављено мишљење Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-9/2016-840
Панчево, 13.12.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
13.12.2016. године, разматрао је Правилник о
организацији и систематизацији послова, радних
задатака и услова за њихово обављање Јавно
комуналног предузећа „Долови“ Долово од
22.11.2016.године па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 54. став 1.
тачка 4. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), донеo је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији
послова, радних задатака и услова за
њихово обављање Јавно комуналног
предузећа „Долови“ Долово од
22.11.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова, радних
задатака и услова за њихово обављање Јавно
комуналног предузећа „Долови“ Долово од
22.11.2016.године, с обзиром да је исти урађен у
складу са Законом о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“
бр. 68/15 и 81/06-УС), Одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.гласник РС“ број 101/15,114/15,
10/16, 22/16 и 45/16) и Одлуком о спровођењу Одлуке
о максималном броју запослених на неодређено време
у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.лист града
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Панчева“ број 38/15, 4/16 и 22/16).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Долови“ Долово да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15 и 99/16) и друге прописе, којима је прописано
да корисници јавних средстава не могу заснивати
радни однос са новим лицима ради попуњавања
слободних, односно упражњених радних места до
рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, преко омладинске и студентске задруге и
лица ангажованих по другим основама, код корисника
јавних средстава не може бити већи од 10% од
укупног броја запослених.
Изузетно, од претходног става број
запослених на одређено време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима,
преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних средстава,
може бити већи од 10% од укупног броја запослених,
уз сагласност тела Владе на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног органа, уз
претходно прибављено мишљење Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-9/2016-841
Панчево, 13.12.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 82. Закона о буџетском
систему («Службени гласник Републике Србије» број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13исправка,108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15 и 99/16),
Правилника о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким
упутствима за поступање и извештавање интерне
ревизије у јавном сектору («Сл.гласник РС», број 99/11
и 106/13), чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије''
број 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 54. став 1. тачка
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5) Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Градоначелник града Панчева дана 16.12. 2016 донео
је

ОДЛУКУ
о оснивању Службе интерне ревизије
града Панчева
Члан 1.

Овом Одлуком оснива се Служба интерне
ревизије града Панчева (у даљем тексту: Служба).
Члан 2.

Служба се оснива као посебна служба града
Панчева, која је независна организациона јединица ван
Градске управе града Панчева, а у свом раду је
одговорна непосредно Градоначелнику.
Члан 3.

Служба обавља послове из делокруга у
складу законом којим се уређује буџетски систем,
Правилником о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким
упутствима за поступање и извештавање интерне
ревизије у јавном сектору и Међународним
стандардима интерне ревизије.
Члан 4.

Запослени у Служби дужни су да се у свом
раду придржавају повеље интерне ревизије и других
прописа предвиђених Правилником о заједничким
критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавном сектору.
Члан 5.

Рад Службе је доступан јавности на начин
утврђен законом.
Члан 6.

Служба се успоставља као функционално
независна организациона јединица интерне ревизије за
град Панчево, која
директно извештава
Градоначелника града Панчева.
Члан 7.

Стратешки план одобрава руководилац
корисника јавних средстава односно Градоначелник.
Члан 8.

Годишњи план интерне ревизије одобрава
Градоначелник на предлог руководиоца Службе.
Члан 9.

Руководилац Службе доставља Годишњи
извештај о раду интерне ревизије Градоначелнику до
15. марта текуће године за претходну годину.
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Члан 10.

Интерна ревизија помаже кориснику јавних
средстава у постизању његових циљева примењујући
систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању
система финансијског управљања и контроле у односу
на:
1. идентификовање ризика, процену ризика и
управљање ризиком од стране руководиоца корисника
јавних средстава;
2. усклађеност пословања са законима,
интерним актима и уговорима;
3. поузданост и потпуност финансијских и
других информација;
4. ефикасност, ефективност и економичност
пословања;
5. заштиту информација;
6. извршавање задатака и постизање циљева.
Члан 11.

Радом Службе руководи шеф Службе интерне
ревизије, који за свој рад и рад Службе одговара
Градоначелнику.
Шеф Службе, поред услова прописаних
законом и актом о систематизацији радних места, мора
да има најмање седам година радног искуства на
пословима ревизије, интерне контроле, финансијске
контроле
или
рачуноводствено-финансијским
пословима.
Члан 12.

Шеф Службе је одговоран за активности
јединице интерне ревизије укључујући:
1) припрему и подношење на одобравање
градоначелнику Нацрта повеље
интерне ревизије стратешки и годишњи план
интерне ревизије;
2) организовање, координацију и расподелу
радних задатака интерним ревизорима у сагласности
са њиховим знањем и вештинама;
3)
одобравањем
планова
обављања
појединачне ревизије;
4) надгледање спровођења годишњег плана
интерне ревизије и примену методологије интерне
ревизије у јавном сектору од стране јединице којом
управља;
5) припрему и подношење на одобрење
градоначелнику Плана
за професионалну обуку и професионални
развој интерних
ревизора;
6) развој посебне методологије где је то
потребно за активности
јединице за интерну ревизију;
7) процену система за финансијско
управљање и контролних система.
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Члан 13.

У вршењу функције, запослени у Служби су
обавезни да чувају тајност службених и пословних
података.
Члан 14.

У погледу права, обавеза и одговорности
запослених лица у Служби, примењују се одредбе
закона и подзаконских аката који се односе на
запослене у јединицама локалне самоуправе, а о
правима, обавезама и одговорностима из радног
односа запослених у Служби одлучује начелник
Градске управе.
Члан 15.

Послове интерног ревизора може да обавља
лице које поред услова прописаних законом и актом о
систематизацији радних места, мора да има најмање
три године радног искуства на пословима ревизије,
интерне контроле, финансијске контроле или
рачуноводствено-финансијским пословима.
Члан 16.

Правилник о систематизацији радних места
Службе интерне ревизије града Панчева, који је део
Обједињеног Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи,
Градској служби за буџетску инспекцију, Служби
интерне ревизије града Панчева, Градском
правобранилаштву и Стручној служби Заштитника
грађана града Панчева, доноси Градско веће града
Панчева на предлог начелника Градске управе.
Члан 17.

Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у «Службеном листу града Панчева».
Одлуку доставити: начелнику Градске управе
града Панчева, Служби за заједничке послове,
Секретријату за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа и Секретаријату за
финансије Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-9/2016-867
Панчево,16.12.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА

ПРЕДМЕТ: Исправка грешке
По сравњењу са изворним текстом, утврђено
је да се у наслову Решења Скупштине града Панчева,
број: II-04-06-21/2016-9 од 29.11.2016. године, о
давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево, број 01-3590-2/2016 од 18.11.2016.
године, о усвајању ценовника послова ЈП „Дирекција“
Панчево за децембар месец 2016. године без ПДВ,
поткрала грешка па се, на основу члана 7. Одлуке о
објављивању аката у „Службеном листу града
панчева“ („Службени лист општине Панчево“, број
16/15 и „Службени лист града Панчева“, број 13/09 и
25/09), даје
ИСПРАВКА НАСЛОВА
Решења Скупштине града Панчева, број: II04-06-21/2016-9 од 29.11.2016. године,
о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево,
број 01-3590-2/2016 од 18.11.2016. године,
о усвајању ценовника послова ЈП
„Дирекција“ Панчево за децембар месец
2016. године без ПДВ
У наслову Решења Скупштине града
Панчева, број: II-04-06-21/2016-9 од 29.11.2016.
године, о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, број 01-3590-2/2016 од
18.11.2016. године, о усвајању ценовника послова ЈП
„Дирекција“ Панчево за децембар месец 2016. године
без ПДВ, уместо речи „усвајању“ треба да стоји реч
„утврђивању“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: IV-Сл./2016
Панчево, 01.12.2016. године
СЕКРЕТАР
Ениса Аговић Хоти

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА

ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке
У Одлуци о Изради Плана

детаљне
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регулације дела блока 87 (комунална зона) у
насељеном месту Банатско Ново Село ("Сл. лист
града Панчева" бр. 30/16), у члану 2. ставу 3.
подтачки 1. и у члану 6. алинеја 1. дошло је до
грешке, која се овим путем исправља и члан 2.став.3.
подтачка 1. и члан 6. алинеја 1. гласе: „ Изградња
трансфер станице за комунални отпад по европским
стандардима.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: V-15-350-123/2016
Панчево, 06.12.2016.године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски,дипл.инж.грађ.
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