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На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14-др.
закон), чланова 13. и 16. Одлуке о признањима града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 4/11 и 24/13) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 04.11. 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ЗАСЛУЖНИ
ГРАЂАНИН ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Звање ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ГРАДА
ПАНЧЕВА додељује се ЕНЕСУ ТАСУ, генералмајору Војске Југославије, у пензији.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-8
Панчево, 04.11.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14),
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон),
чланова 59. и 98.став 3. Статута града Панчева („Сл.
Лист града Панчева“, бр.25/15-пречишћен текст и
12/16), члана 18. Одлуке о грађевинском земљишту
града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр.7/16 и

22/16 ) и Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
бр.01-3407-1/2016 од 25.10.2016. године, Градско веће
града Панчева на седници одржаној дана 18.11.2016.
године, донело је:

ОДЛУКУ
о покретању поступка за отуђење
неизграђеног грађевинског земљишта
Члан 1.

Градско веће града Панчева покреће поступак
за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини града Панчева путем расписивања
јавног огласа, јавним надметањем и то:
1 парцеле бр. 2269/3 КО Панчево која је у
јавној својини града Панчева, површине 03а 50м²,
уписане у Лист непокретности број 11756 К.О.
Панчево која се у природи налази у ул.Војвођанска у
Панчеву, ради изградње стамбеног или објекта
компатибилне намене, спратности П до П+2+ПК (Пс),
све према Плану генералне регулације проширена
Миса са гробљем ( целина 3 ) у Панчеву ( „Сл.лист
града Панчева“ бр.25/14, 07/15-исправка и 36/15исправка ), путем јавног надметања, по почетној
тржишној цени у износу 5155,21 динар по 1 м2,
односно укупној цени од 1.804.323,50 динара,
утврђеној од стране Министарства финансија-Пореска
управа, Филијала Панчево, висина гарантног износа
360.864,75 динара.
2. парцеле бр. 2269/4 КО Панчево која је у
јавној својини града Панчева, површине 03а 46м²,
уписане у Лист непокретности број 11756 К.О.
Панчево која се у природи налази у ул.Војвођанска у
Панчеву, ради изградње стамбеног или објекта
компатибилне намене, спратности П до П+2+ПК (Пс),
све према Плану генералне регулације проширена
Миса са гробљем ( целина 3 ) у Панчеву ( „Сл.лист
града Панчева“ бр.25/14, 07/15- исправка и 36/15 –
исправка ), путем јавног надметања, по почетној
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тржишној цени у износу 5155,21 динар по 1 м2,
односно укупној цени од 1.783.702,60 динара,
утврђеној од стране Министарства финансија-Пореска
управа, Филијала Панчево, висина гарантног износа
356.740,52 динара.
3 парцеле бр.6742/237 КО Панчево која је у
јавној својини града Панчева, површине 11а 77м²,
уписане у Лист непокретности број 14057 К.О.
Панчево која се у природи налази на углу улица
Прешернова и Радивоја Кораћа у Панчеву, ради
изградње стамбеног објекта , спратности П до
П+4+ПК (Пс), све према Плану генералне регулације
Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са
Тополом у насељеном месту Панчево ( „Сл.лист града
Панчева“ бр.20/12, 34/12-исправка, 01/13-исправка,
03/13-исправка и 16/16 ), путем јавног надметања, по
почетној тржишној цени у износу од 6177,13 динар по
1 м2, односно укупној цени од 7.270.482,00 динара,
утврђеној од стране Министарства финансија,
Пореска управа, Филијала Панчево, висина гарантног
износа 1.454.096,40 динара.
4. парцеле бр.44/3 КО Банатско Ново Село
која је у јавној својини града Панчева, површине 6а
18 м², уписане у Лист непокретности број 22 К.О.
Банатско Ново Село, која се у природи налази у улици
Вука Караџића у Банатском Новом Селу, ради
изградње стамбеног или
објекта компатибилне
намене, спратности П до П+2+ПК (Пс), према Плану
генералне регулације насељеног места Банатско Ново
Село („Сл.лист града Панчева“ бр.17/14 и 24/15исправка), путем јавног надметања, по почетној
тржишној цени у износу од 521,00 динар по 1 м2,
односно укупној цени од 321.978,00 динара, утврђеној
од стране Министарства финансија, Пореска управа,
Филијала Панчево, висина гарантног износа 64.395,60
динара.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:II-05-06-24/2016-42
Панчево,18.11.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКO ВЕЋЕ
Број:
Панчево, ____________2016. године

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 21.11.2016. године, разматрало
је Предлог измена Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине града Панчева за 2016. годину, па је на основу чланова 46. и 66.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/14-др. закон), чланa 59. и
98. ст. 3. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/2015-пречишћен текст и
12/2016), члана 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање
животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011,
8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015) и члана 2. став 3 Одлуке о оснивању буџетског
фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и
''Службени лист града Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и 7/2014) донело:

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града
Панчева за 2016. годину ("Сл. лист града Панчева бр. 4/2016, 10/2016 и 24/2016),
мења се тако да гласи:
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"I УВОДНИ ДЕО
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2016.
годину планира се коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине основаног Одлуком о
оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и ''Службени
лист града Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и 7/2014).
Програмом распореда средстава Буџетског фонда за 2016. годину предвиђен је наставак реализације програма
и пројеката започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних активности заштите животне средине
и стварања услова за решавање и других активности у наведеном периоду.
Планирана финансијска средства Буџетског фонда усмерена су на реализацију активности предвиђених
локалним еколошким акционим планом општине Панчево (ЛЕАП), усвојеним на редовном заседању Скупштине
општине Панчево 07.05.2004. године као и на друге приоритетне активности које се реализују у јавним
комуналним предузећима, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево и месним заједницама
насељених места.
Чланом 100. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон,
72/2009-др. закон, 43/2011-Одлука УС и 14/2016) прописано је:
„Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе отварају буџетски фонд у складу са законом којим се
уређује буџетски систем.
Буџетски фонд из става 1. овог члана се финансира из прихода остварених на територији аутономне покрајине,
а за јединице локалне самоуправе по основу чл. 85, 85а и 87. овог закона и других извора, у складу са законом.
Средства буџетског
фонда користе се за финансирање заштите и унапређивање животне средине, на основу утврђеног програма
коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе у складу са акционим и санационим плановима из члана 68. овог закона, по претходно
прибављеној сагласности Министарства о намени коришћења средстава.
Извештај о коришћењу
средстава буџетског фонда, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе достављају Министарству
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, односно на захтев Министарства.
Министар прописује образац програма
коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, начин и рокове
њиховог достављања“.
Чланом 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града
Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015)
прописано је да Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева
доноси Градско веће града Панчева, крајем текуће или почетком наредне године, по претходној сагласности
министарства надлежног за заштиту животне средине, у складу са законом.
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Финансијска средства Буџетског фонда
реализацију следећих програма:
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за заштиту животне средине за 2016. годину планирана су за

I Програми који се реализују у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе Панчево
II Распоред салда из 2015. (Реализација преосталих обавеза из 2015. године)
III Сузбијање амброзије
IV Унапређење шумског фонда
V Пројекат: "Банатско сунце за све" - програм прекограничне сарадње IPA CBC Румунија - Србија

VI Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, према
Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину, приоритетима из ЛЕАП-а и другим програмима који се
реализују преко јавних, јавно-комуналних и других предузећа, установа, институција и насељених места.
VII ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
VIII Средства из текуће буџетске резерве града Панчева

II – АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

1.
1.1.

ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Контрола квалитета ваздуха
Проширење и замена старе опреме у систему за континуално мерење квалитета
ваздуха
носилац активности: Градска управа у сарадњи са Агенцијом
за заштиту животне средине Републике Србије
средства за финансирање

1.1.1

Набавка анализатора-БТХ

5,500,000.00

1.1.2

Набавка софтвера

1,500,000.00

1.2.

Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

0.00

1.2.1. Набавка техничких гасова
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

362,214.00

1.3.

Додатна мерења квалитeта ваздуха
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

2,229,021.00

1.4

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна
башта и на другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног
аерозагађења
носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних институција

2,799,003.00
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за праћење квалитета ваздуха
средства за финансирање
2.

3.
3.1.

Систематско мерења буке, са аутоматским бројањем саобраћаја
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Контрола квалитета воде
Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево),

4,000,000.00

1,523,100.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
3.2.

4.

Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са
ревитализацијом пијезометара по потреби
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Програм систематског праћења квалитета земљишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање -Распоред салда 2015

3,000,000.00

3,000,000.00

5.
5.1.

Заштићена природна добра
Парк природе Поњавица
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске
управе
средства за суфинансирање

5.2.

Споменик природе ”Два стабла белог јасена код Долова”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Долови”, Долово
средства за суфинансирање

350,000.00

5.3.

Споменик природе ”Кестен Ћурчина у Панчеву”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање

173,000.00

5.4.

Споменик природе ”Ивановачка ада”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈП ”Војводинашуме”, ШГ "Банат" Панчево
средства за суфинансирање

250,000.00

5.5

Споменик природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање

6.

Програм озелењавања
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за финансирање

7.

Доловачка шума - уређење зелене површине (постављање едук. табли, постав.
рампе, уређење пешачке стазе и др..)

5,000,000.00

77,000.00

1,500,000.00

200,000.00
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носилац активности: надлежно ЈКП
средства за финансирање -Распоред салда 2015
8.

Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине- по
конкурсу
Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање/финансирање

1,500,000.00

9.

Манифестације из области заштите животне средине- по конкурсу
Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање/финансирање

1,000,000.00

10.

Подршка пројектима коришћења алтернативних извора енергије и енергетске
ефикасности

726,900.00

носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне
заједнице, установе, преко овлашћених организација
средства за суфинансирање
11.

Посете заштићеним природним добрима
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање

12.

Мониторинг полена (мерење, извештавање и одржавање опреме)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

13.

Обележавање значајних датума из области
заштите животне средине
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање

14

Пројекти санације и рекултивације сметлишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање

14.1

Пројекти санације и рекултивације сметлишта у Глогоњу- распоред салда из
2015. године

0.00

1,750,000.00

300,000.00

4,000,000.00

1,800,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
15.

Набавка стручне литературе
средства за финансирање

0.00

16.

Непредвиђени трошкови у реализацији Програма Фонда
Ванредне анализе вода, ваздуха, земљишта, буке, ванредна набавка стручне
литературе, консултантске услуге, мањи послови и пројекти за потребе
функционисања градског мониторинга, услуге шпедиције набављене опреме и сл.
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

0.00

17.

Уградња система потрошње течног нафтног гаса у аутобусима ЈКП ”АТП
Панчево” (на 4 аутобуса)

0.00

носилац активности: Градска управа у сарадњи са ЈКП "АТП" и стручним
организацијама
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средства за финансирање
18.

Пројекти сарадње са удружењима грађана за реализацију пројеката на основу
конкурса националних и других фондова за пројекте из области заштите
животне средине
носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана
Средства за суфинансирање

0.00

19.

Едукација предшколске и школске деце и одраслих
Одржавање радионица и израда едукативног материјала
носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана,
предшколским и школским установама

300,000.00

средства за финансирање
20.

Издавање часописа ЕКОПЕДИЈА (2 броја годишње)
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање

21.

Пројекти из области заштите животне средине по конкурсима Министарства
надлежног за заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата
надлежног за заштиту животне средине, европских и др. фондова, и израда по
потреби документације која се захтева уз пријаву (потребни истражни радови,
инвестициони програм, идејни и други пројекти), претходни радови и сл.

500,000.00

0.00

носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне
заједнице, преко овлашћених организација
средства за финансирање
22.

Израда пројектне документације и опремање Центра за комунални отпад који
није дозвољено одлагати у контејнере (кабасти и други отпад)
0.00
носилац активности: ЈКП ”Хигијена” Панчево у сарадњи са стручним
организацијама
средства за финансирање

23.

Израда пројектно - техничке документације за постројење за селекцију
комуналног отпада на регионалном нивоу

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
24.

Израда пројектно - техничке документације за постројење за третман
биоразградивог отпада на регионалном нивоу

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
25.

Израда пројектно - техничке документације за одлагалиште са мобилним
постројењем за третман грађевинског отпада

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
26.

Подршка пројектима енергетске ефикасности у граду Панчеву ( 1.150.000,00)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација (јавна и јавно
комунална предузећа – 650.000,00 динара и школе– 500.000,00 динара)

650,000.00
500,000.00
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Средства за суфинансирање
27.

"Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели,
ветрогенератори и пуњачи возила и бицикала на електропогон и
електроаутомобила)

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
28.

Израда пројектне документације (типски пројекат) за 9 насељених места за
бетонске платое за постављање контејнера за сакупљање комуналног отпада
који није могуће одложити у контејнере, у свим насељеним местима, са
извођењем

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за финансирање
29.

Израдa програма и плана енергетске ефикасности
носилац активности: Градска управа
средства за финансирање

30.

Израда техничког пројекта којим се обезбеђује уштеда електричне енергије у
систему јавне расвете

2,200,000.00

0.00

носилац активности: Градска управа
средства за финансирање
31.

Израда програма енергетских уштеда и енерг. пасоша за јавне објекате за град
Панчево

0.00

носилац активности: Градска управа и установе чији је оснивач Град Панчево
средства за финансирање
32.

Студија - пројекат о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у
Омољици

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
33.

Обезбеђење подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента

3,000,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за суфинансирање
34.

Санација градске локације услед пожара након ког је настали отпад
окарактерисан као опасан, са циљем његовог збрињавања у складу са
препоруком стручне куће а у циљу спречавања даљег загађивања животне
средине

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених оператера
средства за финансирање

35.

Пројектно техничка документација измене пројекта I А фазе и интеграције са
I Bфазом уз пратеће неопходне садржаје који чине функциомалну целину
носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање

9,000,000.00
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Пројектно тех. документација за постављање мобилне опреме и њена
уградња на локацији старе градске депоније
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0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
37.

Изградња платоа са инфраструктуром за комплекс Центра за сакупљање и
разврставање рециклабилних материјала у Власинској

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање
38.

Набавка посуда за ком. отпад за домаћинства за насељена места на територији
града Панчева

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање

УКУПНО I

II
II.1
II.2
II.3
II.4

II.1

1.
2.
3.
4.

58,690,238.00

РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. (РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ИЗ
2015. ГОДИНЕ)
5,930,550.00
14,881,022.00
2,587,138.00
4,634,400.00

Реализација уговора из претходних година
Покренуте јавне набавке крајем 2015. године
Унапређење шумског фонда-распоред салда из 2015. године
Остале нереализоване активности

Реализација уговора из претходних година
Набавка техничких гасова XI-13-404-118/2015 од 06.08.2015.
Пројекти санације и рекултивације сметлишта XI-13-404-103/2014 од 05.08.2014.
(Качарево и Омољица)
Додатна мерење квалитета ваздуха XI-13-404-104/2015 од 08.07.2015. - обавезе из
2015. године
Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна
башта и на другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног
аерозагађења XI-13-404-119/2015 од 06.08.2015. - обавезе из 2015. године

391,216.00
1,008,000.00
239,393.00
256,342.00

5.

Програм систематског мерења буке са аутоматским бројањем аутомобила XI-13404-116/2015 од 26.08.2015.

6.

Уговор о купопродаји специјализованог контејнера за контролу квалитета ваздуха са
монтажом уређаја и пуштање у редован режим рада за потребе система за
континуални мониторинг квалитета ваздуха града Панчева, бр. XI-13-404-106/2012
од 28.12.2012.

239,999.00

Укупно II.1

5,930,550.00

II.2

1.
2.

Покренуте јавне набавке крајем 2015. године
Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха
Чишћење котларница ЈКП "Грејање" Панчево (просторија и резервоара)од стране
оператера који имају дозволу у складу са законом о управљању отпадом а у циљу
спречавања ризика и смањења негативних утицаја на животну средину, Градска
управа у сарадњи са ЈКП „Грејање“ преко овлашћених оператера

3,795,600.00

6,200,000.00
5,000,000.00
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3.

Санација градске локације услед пожара након ког је настали отпад окарактерисан
као опасан, са циљем његовог збрињавања у складу са препоруком стручне куће а у
циљу спречавања даљег загађивања животне средине

4.

Измуљивање дна реке Тамиш у приобалној зони ради постављања амфитеатра, где
по геоморфологији тла долази до застоја воде услед гомилања муља и плутајућег
отпада, чиме се успорава проток воде и угрожава речна фауна и укупан еколошки
статус реке Тамиш, на основу елабората стручне куће ''Хидроископ''доо Панчево

Укупно II.2

II.3

Унапређење шумског фонда – распоред салда из 2015. године
Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева
"Војловица" и "Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАПАкциони план за област Зеленило, Техн.-техн. активности бр. 3. и 4. Подизање
заштитног појаса Топола и Војловица, носилац активности: ЈКП ”Зеленило”
Панчево
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3,081,022.00

600,000.00

14,881,022.00

2,587,138.00

Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу
пошумљавања слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк природе
Поњавица” носилац активности: Управљач уз сагласност Градске управе, средства
за финансирање

Укупно II.3
II.4
1.

Остале нереализоване активности
Суфинансирање трошкова Пројекта санације и рeкултивације сметлишта у Б.
Брестовцу - средства АП Војводине

2,587,138.00

800,000.00

2.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – опрема

3.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – услуге пројектовања

200,000.00

4.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – извођење радова

960,000.00

5.

ЈКП Хигијена – консултантске услуге за израду потребне документације за
постројење за исходовање интегрисане дозволе за регионалну депонију

878,280.00

ЈКП "Хигијена" - Набавка канти за индивидуална домаћинства и система за
идентификацију корисника услуга и уређајем за очитавање

0.00

Укупно II.4

4,634,400.00

УКУПНО II

28,033,110.00

6.

III

1,796,120.00

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
41,411.00
200,000.00
3,018,000.00

Сузбијање амброзије
Сузбијање амброзије МЗ Иваново– распоред салда из 2015. године
Сузбијање амброзије ЈКП– распоред салда из 2015. године
УКУПНО III
IV

УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМСКОГ ФОНДА

3,259,411.00
1,000,000.00
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Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева
"Војловица" и "Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАПАкциони план за област Зеленило, Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4.
Подизање заштитног појаса Топола и Војловица
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево

IV.2

Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу
пошумљавања слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк природе
Поњавица”
носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске
управе
средства за финансирање

V

УКУПНО IV

1,000,000.00

Пројекат: "Банатско сунце за све" - програм прекограничне сарадње IPA CBC
Румунија - Србија

77,231,000.00

Пројекат је одобрен за финансирање у оквиру Програма ИПА прекограничне
сарадње Румунија – Србија. У питању је пилот пројекат за промоцију и коришћење
сунчеве енергије за загревање воде. Средства се обезбеђују за предфинансирање
пројекта након чега иста подлежу рефундацији од стране донатора.
Овим пројектом ће се значајно смањити загађење ваздуха у граду Панчеву, с
обзиром на замену енергента, природног гаса, сунчевом енергијом. Смањиће се
емисија гасова са ефектом стаклене баште, око 200 t/god. CO2. Реализацијa овог
пројекта доприноси одрживој производњи и потрошњи енергије, и подизању
свести грађана о значају обновљивих извора енергије.
Топлотна енергија добијена од алтернативног извора енергије користиће се за
припрему санитарне топле воде у колективном насељу Котеж II у Панчеву.

УКУПНО V
VI

77,231,000.00

Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре, према Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину,
приоритетима из ЛЕАП-а и другим програмима који се реализују преко
јавних, јавно-комуналних и других предузећа, установа, институција и
насељених места.
МЗ Омољица - Изградња фекалне канализације преко ЈП "Дирекција" - распоред
салда из 2015. године

1,072,617.00

ЈКП "Хигијена" Панчево - Заштита јавних површина у циљу смањења
концентрација прашкастих материја

99,875,565.00

ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење активности заштите животне средине са
циљем подизања и одржавања јавних зелених површина у граду (специјализоване
услуге)

64,200,000.00

ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење активности заштите животне средине са
циљем подизања и одржавања јавних зелених површина у граду (специјализоване
услуге)распоред салда из 2015. године

8,000,000.00

МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и
Змај Јовина , у циљу смањења концентрација прашкастих материја и лакшем
приступу Парку природе Поњавица преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015.
године

40,323.00

МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л. Рибара у циљу смањења
концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015.
године

13,441.00

28. Новембар 2016. године
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Појачано одржавање дела улице Ђуре Јакшића у МЗ Банатски Брестовац у циљу
смањења концетрације прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе
Поњавица - распоред салда из 2015. године

1,000,000.00

МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од
улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје), у циљу смањења концентрација
прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године

13,441.00

МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе, у циљу смањења концентрација
прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године

13,441.00

МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла, у циљу смањења
концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015.
године

13,441.00

МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице, у циљу смањења концентрација
прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године
МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице, у циљу смањења концентрација
прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године
УКУПНО VI
VII
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1,596,783.00

13,441.00

175,852,493.00

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
9,055,000.00
Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција
из области заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом,
а финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са
Годишњим програмима за 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. годину. Узети кредити
су се односили на реализацију капиталних инвестиција - којима се утицало на
заштиту и побољшање животне средине у Панчеву и насељеним местима Града и то
за:
- Ојачање коловоза у МЗ Иваново у улицама: Војвођанска, Гробљанска, 7. јула, 29.
новембра, И.Л. Рибара и Петефи Шандора у циљу смањења загађења ваздуха
прашкастим материјама,
- Изградња Потамишког колектора фекалне канализације,
- Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног отпада,
- Енергетску ефикасност
- Набавку нових аутобуса ради замене старог возног парка а у циљу смањења
аерозагађења
- Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу
смањења загађења подземних и површионских вода
- Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у циљу смањења загађења
подземних и површионских вода
- Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу повећања зелених површина у
граду
- Реконструкцију Кајмакчаланске улице у циљу смањења загађења амбијенталног
ваздуха прашкастим материјама
- Реконструкција и доградња улица- Лава Толстоја и Милке Марковић у циљу
смањења загађења прашкастим материјама
- Изградња фекалне канализације за насење Кудељарски насип

Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција
из области заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом,
а финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са
Годишњим програмима - распоред салда из 2015. године

5,010,758.00
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110,000,000.00
Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање
капиталних инвестиција из области заштите животне средине, односно активности
предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда за заштиту животне
средине у складу са Годишњим програмима за 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015.
годину. Узети кредити су се односили на реализацију капиталних инвестиција којима се утицало на заштиту и побољшање животне средине у Панчеву и
насељеним местима Града и то за:
- Ојачање коловоза у МЗ
Иваново у улицама: Војвођанска, Гробљанска, 7. јула, 29. новембра, И.Л. Рибара и
Петефи Шандора у циљу смањења загађења ваздуха прашкастим материјама,
- Изградња Потамишког колектора фекалне канализације,
- Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног отпада,
- Енергетску ефикасност
- Набавку нових аутобуса ради замене старог возног парка а у циљу смањења
аерозагађења
- Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу
смањења загађења подземних и површионских вода
- Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у циљу смањења загађења
подземних и површионских вода
- Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу повећања зелених површина у
граду
- Реконструкцију Кајмакчаланске улице у циљу смањења загађења амбијенталног
ваздуха прашкастим материјама
- Реконструкција и доградња улица- Лава Толстоја и Милке Марковић у циљу
смањења загађења прашкастим материјама
- Изградња фекалне канализације за насење Кудељарски насип

Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање
капиталних инвестиција из области заштите животне средине, односно активности
предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда за заштиту животне
средине у складу са Годишњим програмима - распоред салда из 2015. године

УКУПНО VII
VIII
1.

СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Узорковање и испитивање седимената реке Тамиш XI-13-404-105/2016
УКУПНО VIII

22,000,000.00

146,065,758.00

70,200.00
70,200.00

УКУПНО I-VIII 490,202,210.00
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На основу члана 16. Закона о обележавању
дана жалости на територији Републике Србије
(«Службени гласник РС» број 101/05 и 30/10) и
чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15 пречишћен текст и 12/16), Градско веће града Панчева,
на седници одржаној 30. октобра 2016. године, донело
је

ОДЛУКУ
о проглашењу Дана жалости на
територији града Панчева
1. Проглашава се 31. октобар 2016. године
(понедељак) за Дан жалости на територији града
Панчева, поводом пожара који се догодио 29. октобра
2016. године у раним јутарњим сатима у Панчеву, у
улици Светог Саве број 60, у коме су три лица смртно
страдала, а 11 лица је повређено.
2. Градско веће града Панчева упућује
најискреније саучешће породицама настрадалих.
3. Градско веће града Панчева позива све
органе, организације, јавна предузећа, установе и
службе на територији града Панчева, као и све
организаторе јавних манифестација и грађане, да
поступе у складу са Законом о обележавању дана
жалости на територији Републике Србије и да своје
активности прилагоде Дану жалости.
4. Ову одлуку објавити у средствима јавног
информисања, «Службеном листу града Панчева» и на
званичном сајту града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-24/2016-38
Панчево, 30. октобра 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева на седници
одржаној дана 25.11. 2016. године, разматрао је
Предлог решења о измени Решења о образовању
Радне групе за израду Нацрта одлуке о уређењу и
коришћењу обала и водене површине реке Тамиш , те
је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15– пречишћен текст и 12/16), донело следеће
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РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Радне
групе за израду Нацрта одлуке о
уређењу и коришћењу обала и водене
површине реке Тамиш
I
У Решењу о образовању Радне групе за
израду Нацрта одлуке о уређењу и коришћењу обала и
водене површине реке Тамиш („Службени лист града
Панчева“ број 23/15 и 20/16) тачка I мења се и гласи:
„I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за израду Нацрта
одлуке о уређењу и коришћењу обала и водене
површине реке Тамиш (у даљем тексту: Радна група) у
следећем саставу:
1.
Петар
Комненић,
помоћник
Градоначелника града Панчева у области урбанизма,
координатор;
2. Александар Стевановић, члан Градског
већа задужен за подручје стамбено-комуналних
послова и саобраћај, члан;
3. Катарина Бањаи, члан Градског већа
задужена за подручје заштите животне средине и
одрживог развоја, члан;
4. Зорица Репац, члан Градског већа задужена
за подручје пољопривреде, села и руралног
развоја,члан;
5. Петар Петровић, представник ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,
члан;
6. Александар Радуловић, представник
ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево, члан;
7. Зоран Гвозденовић, капетан Лучке
капетаније Београд - Испостава Панчево, члан;
8.
Славе
Бојаџиевски,
представник
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове, члан;
9. Анђелија Борзановић, представник
Секретаријата за привреду и економски развој, члан;
10.
Милован
Ћировић,
представник
Секретаријата за инспекцијске послове, члан;
11.
Милан
Глумац,
представник
Секретаријата за заштиту животне средине, члан;
12.
Биљана
Ђордан,
представник
Секретаријата за заштиту животне средине, члан;
13. Мартин Бајза, представник Секретаријата
за привреду и економски развој, члан;
14. Владимир Сантрач, представник
Секретаријата за пољопривреду, село и рурални
развој, члан.
За секретара Радне групе одређује се
Јасминка Павловић, запослена у Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева.“
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II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити:
 лицима из тачке I овог решења;
 Секретаријату
за
скупштинске
послове,послове градоначелника и Градског
већа
 Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове
 Секретаријату за инспекцијске послове
 Секретаријату за заштиту животне средине
 Секретаријату за привреду и економски развој
 Секретаријату за пољопривреду, село и
рурални развој
 Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и
уређење Панчева» Панчево
 Јавном комуналном предузећу “Водовод и
канализација” Панчево
 Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Лучкој капетанији Београд,
Испостави Панчево , ул. Доситеја
Обрадовића бр.13 Панчево
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-24/2016-45
Панчево,25.11.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07 и
83/14-др. Закон), чланова 59. и 98. став 3. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева”, број
25/15-пречишћен текст и 12/16) и члана 13. Одлуке о
такси превозу путника на територији града Панчева
(“Службени лист града Панчева” број 7/16), Градско
веће града Панчева, на седници одржаној дана 10.11.
2016. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИВАЊУ
ПОГОДНОСТИ ТАКСИ ВОЗИЛА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и
поступак испитивања погодности путничког возила за
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обављање такси превоза (у даљем тексту: испитивање
погодности возила) на територији града Панчева (у
даљем тексту: Град).
Члан 2.
Такси превоз на територији Града обавља се
путничким возилом које је намењено и погодно за
обављање такси превоза, односно путничким возилом
које поред општих услова прописаних Законом којим
се уређује превоз путника у друмском саобраћају,
испуњава услове прописане чланом 12. Одлуке о такси
превозу путника на територији града Панчева
(“Службени лист града Панчева” број 7/16) ( у даљем
тексту: Одлука ) и услове прописане овим
правилником.
Испитивањем погодности возила утврђује се
испуњеност услова из претходног става.
Члан 3.
Испитивање погодности возила врши
Комисија за испитивање погодности такси возила за
обављање такси превоза (у даљем тексту: Комисија).
Градско веће Града на предлог организационе
јединице Градске управе Града надлежне за послове
саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) образује
Комисију, на период од две године.
Комисија се састоји од: председника и два
члана који имају заменике.
Председнику, члановима Комисије и њиховим
заменицима припада накнада за рад у Комисији.
Висина накнаде из става 4. овог члана
одређује се решењем о образовању Комисије.
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије, обавља
Агенција.
II НАЧИН И ПОСТУПАК
ПОГОДНОСТИ ВОЗИЛА

ИСПИТИВАЊА

Члан 4.

Агенција, по пријему захтева превозника за
продужење рока важења такси дозволе или захтева за
испитивање погодности возила одређује место, датум
и време обављања испитивања погодности возила,
издаје Упут за испитивање погодности путничког
возила за обављање такси превоза (у даљем тексту:
Упут) превознику за Комисију, која ће извршити
преглед возила.
Члан 5.
Испитивање погодности возила Комисија
обавља на основу Упута , који издаје Агенција.
Агенција издаје Упут за редован преглед
возила који се врши једном годишње , као и када се
врши замена возила за обављање такси превоза.
Агенција издаје Упут:

28. Новембар 2016. године

Страна 17 - Број 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

1. правном лицу, односно предузетнику које
обавља такси превоз, које је дужно да се за издавање
Упута обрати Агенцији, најкасније у року од три дана
пре истека важења потврде о погодности такси возила
за обављање такси превоза (у даљем тексту: редован
преглед возила).
2. правном лицу, односно предузетнику које
обавља такси превоз , када врши замену возила за које
има важећу потврду о погодности такси возила за
обављање такси превоза (у даљем тексту : замена
возила ) у року од три дана , од дана пријаве промене.
Агенција , уз Упут издаје образац за
идентификацију возила, у којем податке попуњава
превозник.
Члан 6.
О раду Комисије води се записник, који
садржи:
1. датум

и место испитивања погодности

возила;
2. имена присутних чланова Комисије;
3. податке о власнику возила, односно
кориснику
возила
по
основу
уговора
о лизингу;
4. податке о идентификацији и прегледу
возила чија се подобност испитује;
5. напомену, односно, примедбе Комисије о
утврђеним недостацима приликом испитивања
погодности возила и рок за њихово отклањање
Записник потписују чланови Комисије и
власник, односно корисник возила.
Примерак записника у којем су констатоване
неправилности, односно недостаци у којем је одређен
рок за њихово отклањање уручује се власнику,
односно, кориснику возила.
Члан 7.
Испитивању погодности возила поред
чланова Комисије, присуствује овлашћено лице у
правном лицу, односно предузетник или физичко лице
коме је Агенција издала Упут.
Пре почетка испитивања погодности возила,
лице из става 1. овог члана дужно је да Комисији
преда Упут, документа набројана у упуту и читко
попуњен образац за идентификацију возила.
Уколико лице из става 1. овог члана не
приложи тражена документа, односно доказе,
Комисија неће извршити испитивање погодности
возила, већ ће сачинити записник са напоменом,
односно примедбама о утврђеним недостацима и
одредиће рок за њихово отклањање.
Члан 8.
Испитивање погодности возила обухвата:
1. поступак идентификације возила;
2. визуелни преглед возила;
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3. функционални преглед возила.
Члан 9.
Комисија обавља идентификацију возила, на
основу увида у саобраћајну дозволу возила и возило,
при чему се проверавају подаци који су унети у
образац за идентификацију возила.
О евентуалним недостацима утврђеним током
поступка идентификације возила, Комисија сачињава
записник са примедбама и одређује рок за отклањање
недостатака.
Члан 10.
Након завршеног поступка идентификације
возила, Комисија обавља визуелни преглед возила.
Визуелним прегледом возила, Комисија
утврђује испуњеност следећих услова:
1. да је возило без спољашњих оштећења ( на
лимарији, браницима, стаклима, фаровима);
2. да је унутрашњост возила ( седишта,
оплате врата и крова, подне облоге, облоге простора за
смештај пртљага, рукохвати, ручице за отварање врата,
ручице за отварање прозора и слично) без оштећења;
3. да је возило чисто;
4. да возило има највише пет седишта,
рачунајући и седиште возача;
5. да су седишта у возилу правилно
постављена и причвршћена, тако да путник гледа у
правцу кретања возила, а да задњи део седишта
обезбеђује довољну сигурност путника;
6. да возило има најмање четворо врата;
7. да возило на крову има кровну ознаку
“ТАХI”;која је са обе стране истог изгледа и да је
опремљено инсталацијом за осветљење кровне ознаке;
8. да возило има таксиметар који мора бити
исправан, баждарен на важећу тарифу, пломбиран
,постављен тако да износ који откуцава буде видљив
корисницима превоза и да се укључењем истог, светло
на кровној ознаци “ТАХI”искључује;
9. да је кровна ознака “ТАХI” повезана са
системом за напајање електричном енергијом возила
помоћу одговарајућег прикључка који омогућује да се
осветљавајући део кровне ознаке аутоматски пали,
односно гаси преко таксиметра;.
10. да возило има противпожарни апарат,
сервисиран у складу са Законом;
11. да се у возилу на видном месту налази
истакнут идентификациони картон такси возача;
12. да возило има исправан систем за грејање
и хлађење ( клима уређај);
13. да возило испуњава услове у погледу
границе издувне емисије;
14. да је под возила прекривен подлогом која
је издржљива, спречава клизање и стварање прашине;
15. ако је висина пода возила од тла већа од
410 мм, мора постојати степеник обложен подлогом
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која се не клиза;
16. да је покривка унутрашњости возила и
крова правилно израђена и постављена;
17. да је свако седиште у возилу опремљено
сигурносним
појасевима
према
декларацији
произвођача, без видљивих оштећења и нечистоћа у
возилу.
Члан 11.
Након завршеног визуелног прегледа возила,
Комисија обавља функционални преглед возила.
Функционалним прегледом возила, Комисија
врши проверу исправности рада следећих уређаја и
опреме:
1. светлосно-сигналних делова и уређаја на
возилу (сијалице, фарови, мигавци, кровна ознака и
слично);
2. помоћних уређаја на возилу (брисачи
ветробранских стакала, брисачи фарова ако постоје,
вентилација возила, електричне команде за отварање
прозора, подешавање наслона седишта, померање
седишта, клима уређаја и слично);
3. таксиметра, који мора бити исправан,
баждарен на важећу тарифу, пломбиран и постављен
тако да износ који откуцава буде видљив корисницима
превоза и да се укључењем истог, светло на кровној
ознаци “ТАХI”, искључује;
4. унутрашњег осветљења које осветљава
простор за путнике;
5. врата возила која се са спољне и
унутрашње стране отварају без помоћи возача и да се
прозори правилно отварају и затварају.
6. инсталације за осветљење кровне ознаке
повезане на прикључак на возилу преко таксиметра,
тако да се аутоматски пали или гаси сијалица која
осветљава натпис “ТАХI”на кровној ознаци.
Ако Комисија у поступку визуелног и
функционалног прегледа возила утврди да возило не
испуњава услове прописане одредбама чланa 10. и 11.
овог правилника, обуставиће поступак испитивања
погодности возила, сачиниће записник са примедбама
и одредиће рок за отклањање уочених недостатака.
Члан12.
Након спроведеног поступка испитивања
погодности возила, Комисија доставља Агенцији
записник о испитивању погодности возила за
обављање такси превоза.
Члан 13.
Агенција, на основу достављеног записника
Комисије, издаје потврду о погодности такси возила
за обављање такси превоза, са роком важења од годину
дана, од дана издавања потврде.

28. Новембар 2016. године

28 Новембар 2016.године
Члан 14.

Ако Комисија у поступку испитивања
погодности возила за обављање такси превоза утврди
недостатке на возилу правног лица, предузетника,
односно физичког лица, сачиниће записник са
примедбама и одредиће рок за отклањање уочених
недостатака.
Агенција ће одбити захтев за издавање
одобрења за обављање такси превоза на територији
Града, ако правно лице, предузетник, односно физичко
лице упућено на испитивање погодности возила, на
основу захтева за издавање одобрења за обављање
такси превоза, не отклони недостатке на возилу
утврђене записником Комисије, у остављеном року.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о испитивању погодности возила
за обављање ауто-такси превоза (“Службени лист
града Панчева” број 31/12).
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ :
II-05-06-24/2016-40
Панчево,10.11.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
21.10.2016. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07 и
83/14-др.закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) и чланова 2. и 3. Одлуке о
награди града Панчева „Полицајац месеца“
(„Службени лист града Панчева“ број 13/15) донео

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

Награда града Панчева „Полицајац месеца“
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додељује се АВРАМОВИЋ ДРАГАНУ, полицијском
службенику Полицијске испоставе „Север“ Панчево,
за месец август 2016. године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
Одлуку доставити: лицу из члана 1. одлуке и
Секретаријату за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016-675
Панчево,21..10.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
21.10.2016. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07 и
83/14-др.закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) и чланова 2. и 3. Одлуке о
награди града Панчева „Полицајац месеца“
(„Службени лист града Панчева“ број 13/15) донео

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

Награда града Панчева „Полицајац месеца“
за месец септембар 2016. године додељује се:
САВИЋ ДРАГАНУ, полицијском службенику
Полицијске испоставе „Север“ и
ШАВИЈА
ДРАГАНУ,
полицијском
службенику Полицијске испоставе „Север“ .
Члан 2.
Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
Одлуку доставити: лицу из члана 1. одлуке и
Секретаријату за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-06-020-9/2016-676
Панчево,21..10.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 10.11.2016. године, разматрало је Предлог
Решења о образовању Савета за културу града
Панчева, те је на основу чланова 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи ( «Службени гласник Републике
Србије» број 129/07 и 83/14-др закон) и чланова 59. и
98. став 3. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
донело следећe

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Образује се Савет за културу града Панчева
(у даљем тексту: Савет), као сaветодавно тело у циљу
пружања сталне стручне подршке Градском већу
града Панчева у унапређењу културе у граду Панчеву,
у следећем саставу:
1. Дејан Трифуновић, кореограф
2. Зоран Јовановић Јус, академски сликар
3. Вера Царина , музички извођач, певач и
диригент
4. Слободан Бубњевић, новинар
5. Јасна Јованов, археолог
6. Владан Ђурковић, позоришни и радио
редитељ
7. Влада Протић, продуцент
За секретара Савета oдређује се Невенка
Кљајић, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Савет на конститутивној седници, већином
гласова од укупног броја чланова, бира координатора и
заменика координатора Савета.
Седницама Савета присуствује члан Градског
већа града Панчева задужен за подручје културе и
омладине.
III
Задаци Савета су:
 да учествује у подстицању и стварању услова
за унапређење културе и уметности;
 даје сугестије у креирању културне политике,
 ради на оснаживању и повезивању Града
Панчева и осталих актера/ки у култури;
 подстиче развој међународне сарадње и
повезивање организатора манифестација;
 учествује у активности реализације мера
Стратегије развоја културе у граду Панчеву
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2016-2020. године и активностима за израду
новог стратешког документа у граду Панчеву;
 учествује у креирању годишњих планова и
извештаја у Граду Панчеву, оцењујући
културне и уметничке вредности;
 учествује у спречавању негативних појава у
култури, очувању вредности и унапређењу
стандарда;
 учествује у едукацији, информисању и
саветовању грађана;
 учествује у изради планова за рационално и
наменско коришћење објеката у култури;
 учествује у систему доделе награда и
признања за постигнуте резултате и допринос
развоју културе;
 пружа стручну и саветодавну подршку
Комисији за вредновање пројеката и програма
у области културе, Тиму за имплементацију
Стратегије развоја културе у граду Панчеву
2016-2020. године и Одсеку за културу,
информисање, спорт, бригу о младима и
цивилни сектор града Панчева,
 даје мишљење у вези израде Правилника о
условима и начину финансирања потреба у
области културе и годишњих акционих
планова Стратегије развоја културе у граду
Панчеву 2016-2020. године.
IV
За обављање појединих задатака из тачке III
овог решења, Савет може ангажовати и друга лица са
потребним знањем и искуством.
Савет може формирати радне групе за
поједине области рада.
V
Лицима наведеним у тачки I овог Решења,
осим секретару, припада бруто накнада од 2.000,00
динара за сваки одржани састанак Савета.
VI
Савет доноси годишњи План рада у складу са
приоритетима у области културе и Стратегијом
развоја културе у граду Панчеву 2016-2020. године.
VII
Савет подноси годишњи извештај о раду и
постигнутим резултатима и проблемима у области
културе Градском већу града Панчева.
VIII
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Савета обављаће
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа и Секретаријат за
јавне службе и социјална питања Градске управе града
Панчева.
IХ
Ово решење ступа на снагу даном доношења
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и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
II-05-06-24/2016-40
Панчево,10.11.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 4.11.2016.
године, разматрао је Правилник о изменама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа
„Водовод
и
канализација“
Панчево
од
8.09.2016.године, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 54. став 1.
тачка 4. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа
„Водoвод и канализација“
Панчево од 8.09.2016. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа
„Водовод
и
канализација“
Панчево
од
8.09.2016.године, с обзиром да је исти урађен у складу
са Законом о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.
68/15), Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.гласник РС“ број 101/15 и 114/15) и
Одлуком о спровођењу Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.лист града Панчева“ број 38/15, 4/16
и 22/16).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Водовод и канализација“ Панчево да поштује одредбе
Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
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62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15др.закон и 103/15) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, преко омладинске и студентске задруге и
лица ангажованих по другим основама, код корисника
јавних средстава не може бити већи од 10% од
укупног броја запослених.
Изузетно, од претходног става број
запослених на одређено време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима,
преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних средстава,
може бити већи од 10% од укупног броја запослених,
уз сагласност тела Владе на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног органа, уз
претходно прибављено мишљење Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити:
Јавном комуналном
предузећу „Водовод и канализација“ Панчево,
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове и Секретаријату за финансије
Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-734
Панчево,04.11.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града
Панчева дана
10.11.2016. године, разматрао је Предлог Решења о
образовању Tима за спортску инфраструктуру у грaду
Панчеву за период од 2016 - 2018. године па је на
основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
( ''Службени гласник РС'' број 129/07 и 83/14-др.
закон), чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева
( ''Службени лист града Панчева'' број 21/15 –
пречишћен текст и 12/16) ,донеo следећe
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РЕШЕЊЕ
о обрaзовању Tима за спортску
инфраструктуру у граду Панчеву за
период од 2016. - 2018. године
I
Образује се Tим за спортску инфраструктуру
у циљу решавања имовинско-правних проблема
спортске инфраструктуре али и квалитетнијег
планирања спортске инфраструктуре спорта у граду
Панчеву за период од 2016. - 2018. године(у даљем
тексту: Тим) у следећем саставу:
1.
Александар
Фаркаш
помоћник
Градоначелника града Панчева задужен за економски
развој-Градски менаџер
2. Љиљана Керкез, заменик Градског
правобранилаштва града Панчева
3. Бранка Марић, заменик Руководиоца
Сектора за инвестиције и одржавање објеката у
високоградњи у ЈП“ Дирекцији за градњу и уређење
града Панчева“ Панчево
4.
Мирослав
Маринковић,самостални
стручни сарадник за послове из области имовинскоправних послова у Агенцији за имовину Градске
управе града Панчева
5. Бранко Крсмановић, самостални стручни
сарадник за послове спорта у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања Градске управе града
Панчева
6. Драгољуб Ивановић , представник Јавно
комуналног предузећа „Младост“ Панчево
7. Биљана Миоч, помоћник секретара у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева,
За Секретара тима одређује се Гордана
Крстић самостални стручни сарадник за послове
спорта у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања Градске управе Панчева
II
Тим на првој седници већином гласова од
укупног броја чланова бира координатора и заменика
координатора Тима.
III
Задаци Тима су- Координира активностима и
радњама у циљу решавања имовинско-правних
проблема спортске инфраструктуре али
и
квалитетнијег планирања спортске инфраструктуре,
- утврђује активности и мере у циљу
реализације предложених приоритета и циљева,
- утврђује временски оквир за реализацију
планиране активности као и појединце и организације
које су одговорне за спровођење активности,
- дефинише индикаторе који ће указати на то
да ли је наведена мера спроведена.
IV
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За обављање појединих задатака из тачке III
овог решења, Тим може ангажовати и друга лица са
потребним знањем и искуством.
V
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Тима обављаће Секретаријат за
јавне службе и социјална питања и Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити:
- лицима из тачке I путем Секретаријата за
јавне службе и социјална питања
- Секетаријату за јавне службе и социјална
питања
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-751
Панчево,10.11.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВО
Саша Павлов

На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона о
локалној самоуправи (”Службени гласник РС ” број
129/07 и 83/14 - др. закон), чланова 71. став 2. и 98.
став 2. Статута града Панчева (”Службени лист града
Панчева” број 25/15 - пречишћен текст и 12/16) и
члана 28. Одлуке о Градској управи града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 13/14–
пречишћен текст и 12/16), Градоначелник града
Панчева, дана 27.10.2016. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника
Градоначелника
града Панчева за село и рурални развој
I.
КАРОЉ РАНЦ, поставља се за помоћника
Градоначелника за село и рурални развој, почев од
28.10.2016. године.
II.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-691
Панчево,27.10.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВО
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 26.10.
2016. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Радне групе за решавање питања
трансформације Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево и Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево, 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“ бр.
25/15-пречишћен текст и 12/16) донео следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за решавање
питања трансформације Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево и Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“
Панчево
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за решавање
питања трансформације Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево и Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево, (у
даљем тексту: Радна група) у следећем саставу:
 Александар Стевановић, члан Градског већа
града Панчева задужен за подручје стамбенокомуналних
послова
и
саобраћаја,
координатор;
 Александар
Фаркаш,помоћник
Градоначелника града Панчева за економски
развој – градски менаџер, члан;
 Марија
Ђукановић,
помоћник
Градоначелника града Панчева за област
јавних набавки, члан;
 Петар Комненић, помоћник Градоначелника
града Панчева у области урбанизма, члан;
 Мартин Бајза, представник Секретаријата за
привреду и економски развој Градске управе
града Панчева, члан;
 Ениса Аговић – Хоти, представник
Секретаријата за финансије Градске управе
града Панчева, члан;
 Јасминка
Павловић,
представник
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове Градске управе
града Панчева, члан;
 Јелена Анкић, представник Агенције за
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имовину Градске управе града Панчева, члан;
Дејан Јовановић, представник Агенције за
имовину Градске управе града Панчева, члан;
 Драгана Максимовић, представник Службе за
заједничке послове Градске управе града
Панчева, члан;
 Маја Витман, представник Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево, члан;
 Росана Ђурић, представник Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево, члан;
 Милан Балчин, представник Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево, члан;
 Ђурица Ресановић, представник Јавног
предузећа «Дирекција за изградњу и уређење
Панчева» Панчево, члан;
 Зденка Јокић представник Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Панчево, члан;
 Јован Кузманов, представник
Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“
Панчево, члан.
II
Задатак Радне групе је решавање питања
трансформације Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево и Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево, у
складу са Законом о јавним предузећима, Законом о
привредним друштвима, Законом о буџетском
систему, као и другим прописима којима се регулише
поступак трансфорамције.


III
Обавезују се основне организационе јединице
Градске управе града Панчева да пруже стручну и
другу помоћ у поступку реализације задатка из тачке II
овог решења.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Радне групе обављаће
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, Секретаријат за привреду и економски
развој, Секретаријат за финансије, Агенција за
имовину и Служба за заједничке послове Градске
управе града Панчева, у сарадњи са Јавним
предузећем „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево и Јавним предузећем „Градска
стамбена агенција“ Панчево.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
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Решење доставити:
Лицима из тачке I овог решења;
Секретаријату
за
скупштинске
послове,послове градоначелника и Градског већа
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове
Секретаријату за привреду и економски развој
Секретаријату за финансије
Агенцији за имовину
Служби за заједничке послове
Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево
Јавном предузећу “Градска стамбена
агенција” Панчево
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-687
Панчево,26.10.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 25.10.
2016. године, разматрао је Предлог Решења о
образовању Радне групе за праћење реализације
пројекта «Изградња Северне индустријске зоне у
Панчеву»,те је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15– пречишћен текст и 12/16), донео
следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за праћење
реализације пројекта «Изградња
Северне индустријске зоне у Панчеву“
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за праћење
реализације пројекта «Изградња Северне индустријске
зоне у Панчеву» (у даљем тексту: Радна група) у
следећем саставу:
1. Александар Стевановић, члан Градског
већа за подручје стамбено-комуналних послова и
саобраћаја, координатор;
2.
Славе
Бојаџиевски,
представник
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове, члан;
3.
Јасминка
Павловић,
представник
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове, члан;
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4. Оливера Суботић.
представник
Секретаријата за привреду и економски развој, члан
5. Ђурица Ресановић, представник Јавног
предузећа «Дирекција за изградњу и уређење
Панчева» Панчево, члан;
6. Бранка Марић, представник Јавног
предузећа «Дирекција за изградњу и уређење
Панчева» Панчево, члан;
7. Драшко Стојић, представник Јавног
комуналног предузећа «Водовод и канализација»
Панчево, члан.
II
Задатак Радне групе је да прати реализацију
пројекта „Изградња Северне индустријске зоне у
Панчеву», а који пројекат обухвата инфраструктурно
опремање Северне индустријске зоне (изградња
атмосферске и фекалне канализације, изградња
саобраћајнице са пратећом инфраструктуром,
изградња електроенергетских објеката и сл.).
Ради
праћења
реализације
пројекта
„Изградња Северне индустријске зоне у Панчеву“
обавезују се Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево и Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“ Панчево, да
једном недељно, почетком радне недеље, за претходну
недељу, достављају извештаје о извршеним радовима
на градилишту, координатору Радне групе, како би
исти били прослеђени Градоначелнику града Панчева.
III
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Радне групе обавља Секретаријат
за скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа, Секретаријат за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне 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-06-020-9/2016-683
Панчево,25.10.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
11.10.2016. године, разматрао је Правилник о измени
и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево од 4.10.2016.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
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чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
измени и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево од 4.10.2016.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
измени и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево од 4.10.2016.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), Одлуком о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.гласник РС“
број 101/15 и 114/15) и Одлуком о спровођењу Одлуке
о максималном броју запослених на неодређено време
у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 38/15, 4/16 и 22/16).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Зеленило“ Панчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон и
103/15) и друге прописе, којима је прописано да
корисници јавних средстава не могу заснивати радни
однос са новим лицима ради попуњавања слободних,
односно упражњених радних места до рока утврђеног
законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, преко омладинске и студентске задруге и
лица ангажованих по другим основама, код корисника
јавних средстава не може бити већи од 10% од
укупног броја запослених.
Изузетно, од претходног става број
запослених на одређено време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
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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“.
Решење доставити:
Јавном комуналном
предузећу „Зеленило“ Панчево, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове и Секретаријату за финансије Градске управе
града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-645
Панчево,11.10.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

ПРЕДМЕТ: Исправка грешке
По сравњењу са изворним текстом, утврђено
је да се у Одлуци Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево о
утвђивању цена за отпадну воду, број: 34/15 од
18.02.2016. године („Службени лист града Панчева“,
број 14/15) 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
Одлуке Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Старчевац“
Старчево о утвђивању цена за отпадну
воду, број: 34/15 од 18.02.2015. године
У Одлуци Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево о
утвђивању цена за отпадну воду, број: 34/15 од
18.02.2015. године („Службени лист града Панчева“,
број 14/15), у члану 1., тачки 2. Одвођење отпадних
вода за привредне и друге организације, грађевинска
предузећа, код градње, власнике пословног простора,
за јавну потрошњу и приватне предузетнике, уместо
износа од „85,3 дин/м3“ треба да стоји износ од „85,80
дин/м3“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: IV-Сл./2016
Панчево, 26.10.2016. године
СЕКРЕТАР
Ениса Аговић Хоти
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