СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 02. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 17. Март 2017. ГОДИНЕ

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон),члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14), Генералног урбанистичкoг
плана Панчева („Службени лист града Панчева“ број
23/12), члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника
Градоначелника града Панчева у области урбанизма и
помоћника Градоначелника града Панчева за економски
развој за покретање иницијатива за израду планских
докумената и њихових измена и допуна за град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 32/12) и чланова 39.
и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), уз
прибављено Мишљење Комисије за планове од
8.02.2017.године, Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 17.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 1 – ШИРИ ЦЕНТАР
(КРУГ ОБИЛАЗНИЦЕ) У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ ПАНЧЕВО
Члан 1.

У Одлуци о изменама и допунама Плана
генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг
обилазнице) у насељеном месту Панчево („Сл.лист града
Панчева“ бр. 5/16) у члану 2. после подтачке 6. додају се
подтачке 7., 8. и 9. које гласе:
„
измене правила уређења и грађења које се односе
на објекте и просторе јавне намене, као и могућност
промене из јавног у остало земљиште;
измене правила уређења и грађења које се односе
на највећи дозвољени индекс заузетости - Из (максимално
под објектима и под зеленим површинама);
промена намене блока 35 у делу који се односи
на спортско рекреативну зону и један део блока који је
намењен за даљу разраду ПДР-ом, у становање са
компатибилним наменама. „

Аконтација претплате 11.038,66

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. тачка 15. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14др. закон и 101/16 – др. закон), чланoва 33.,34.,36. и 37.
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“,број 61/05,
107/09, 78/11 и 68/15) члана 29.Одлуке о буџету града
Панчева за 2017.годину („Службени лист града
Панчева“број 37/16) и чланова 39. и 98.став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева”,број
25/2015-пречишћен текст и 12/2016), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 17.03.2017.године, доноси

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

Овом одлуком одобрава се дугорочно
задуживање града Панчева на домаћем финансијском
тржишту путем кредита у износу до 273.250.000,00
динара, ради финансирања капиталних инвестиционих
расхода, сагласно Одлуци о буџету града Панчева за 2017.
годину.
Задуживање из претходног ставa врши се у
складу са прибављеним Мишљењем Министарства
финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг Број:
401-110/2017-001 од 30. јануара 2017. године.
Висина задужења из става 1. ове одлуке је у
оквирима који су прописани одредбама члана 36. Закона о
јавном дугу („Службени гасник Републике Србије“ ,број
61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).
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Члан 2.

Реализација
капиталних
инвестиција
планирана је Одлуком о буџету града Панчева за 2017.
годину из кредитних средстава, код следећих
корисника буџетских средстава:
Градска управа града Панчева
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Панчево
Средства из члана 1. ове одлуке планирана су
за финансирање капиталних инвестиција у оквиру
следећих програма:
Програм 2- Комуналне делатности
1. Наставак изградње фекалне канализационе
мреже у Омољици у износу до 10.000.000,00 динара са
ПДВ
2. Изградња фекалне канализационе мреже у
ул.Марка Краљевића у износу до 5.000.000,00 динара
без ПДВ
3. Изградња градског фекалног колектора од
Луке Дунав до Северне индустријске зоне са
реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза
у износу до 234.000.000,00 динара без ПДВ
Програм 7- Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

4. Изградња аутобуског стајалишта у МЗ
Качареву у Фискултурној улици у износу до
1.000.000,00 динара са ПДВ
Програм 9 - Основно образовање и
васпитање:
5.ОШ
„Мика
Антић“
Панчево
инвестиционо одржавање пода у фискултурној сали у
износу до 6.000.000,00 динара са ПДВ
6. ОШ „Гоце Делчев“ Јабука - инвестиционо
одржавање санитарних чворова у износу до
1.800.000,00 динара са ПДВ
7.ОШ „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново
Село - инвестиционо одржавање котларнице у износу
до 2.500.000,00 динара са ПДВ
8.ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије
у износу до 2.200.000,00 динара са ПДВ
9.ОШ „4.октобар“ Глогоњ - инвестиционо
одржавање подова у старој и новој школи у износу до
2.700.000,00 динара са ПДВ
Програм 10 - Средње образовање и
васпитање
10.Економско-трговинска
школа
„Паја
Маргановић“ Панчево - изградња противпожарног
степеништа, у износу до 1.050.000,00 динара са ПДВ
11.Медицинска школа „Стевица Јовановић“
Панчево - израда техничке документације,извођење
радова на санацији рукометног терена и изградња
панелне ограде око терена у износу до 3.500.000,00
динара са ПДВ
Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе

17. Март 2017. године

12.Инвестиционо одржавање крова на згради
у ул.Масарикова 1а Панчево, у износу до 3.500.000,00
динара са ПДВ
Члан 3.

Овом одлуком одобрава се задуживање Града
Панчева на домаћем финансијском тржишту путем
кредита у износу до 273.250.000,00 динара ради
финансирања капиталних инвестиционих расхода, са
следећим условима задуживања:
- Јавни позив за прикупљање писмених понуда
за задуживање града Панчева на домаћем
финансијском тржишту путем кредита
објавити у „Службеном Гласнику Републике
Србије“ и на званичној интернет страници
града Панчева;
- Рок коришћења кредита (рок отплате) је 60
месеци од истека периода почека (грејс
периода);
- Динамика отплате кредита је на 60 месечних
рата након истека периода почека (грејс
периода);
- Период почека (грејс период) је 12 месеци;
- Камата се плаћа у периоду почека (грејс
периоду) на повучена средства кредита.
Током периода отплате кредита, камата се
обрачунава и доспева за плаћање месечно у
роковима који су по датуму и месецу
усклађени са роковима отплате главнице
кредита;
- Период расположивости средстава кредита за
финансирање капиталних инвестиционих
расхода је до 12 (дванаест) месеци од
закључења уговора о кредитном задужењу,
односно до реализације капиталних пројекта
и повлачења средстава по окончаним
инвестицијама из чл. 2 ове одлуке;
- Повлачење средстава из кредитног задужења
вршиће се на основу захтева корисника
буџетских средстава, одређених Одлуком о
буџету града Панчева за 2017.годину, за
реализацију капиталних пројеката уз
одговарајућу документацију неопходну за
реализацију пројекта (уговор, ситуација,
спецификација радова и друга одговарајућа
документација, управни акт, решење о
грађевинској
дозволи,
техничка
документација и др.).
Члан 4.

За извршење ове одлуке задужује се
Градоначелник града Панчева.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II- 04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
( “Службени гласник РС” број 16/02, 115/05 и 107/09),
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС “ број 129/07, 83/14- др. закон
и 101/16- др. закон) и чланова 39. и 98. став 1.Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева” број
25/15-пречишћен текст и 12/16 ), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 17.03.2017.
године, донела је

ОДЛУКУ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА РАДНУ 2017/18. ГОДИНУ
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се право на накнаду
дела трошкова, услови и начин остваривања овог
права за боравак деце у предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физичко лице, у складу са
законом, на територији града Панчева (у даљем тексту:
приватна предшколска установа) и која поседује
решење о верификацији издато од стране надлежног
министарства, а са којом ће град Панчево потписати
меморандум о сарадњи.
Члан 2.

Средства за остваривање права из члана 1. ове
одлуке обезбеђују се у буџету града Панчева за
тридесеторо деце са коначних листа чекања, по
завршеном упису у Предшколску установу``Дечја
радост``Панчево или у једну од основних школа које
обављају делатност предшколског васпитања и
образовања на територији града Панчева, у радној
2017/18 години.
Члан 3.

Право из члана 1. ове одлуке, може да оствари
родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ у радној
2017/18 години, под условом :
- да је држављанин Републике Србије који
има пребивалиште на територији града Панчева,
страни држављанин са боравиштем на територији
града Панчева или избегло, односно интерно расељено
лице са боравиштем на територији града Панчева
- да је поднео захтев за упис детета у
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Предшколску установу``Дечја радост``Панчево или у
једну од основних школа које обављају делатност
предшколског васпитања и образовања на територији
града Панчева, али да због недовољног капацитета
дете није могло да се упише
- да приватна предшколска установа према
расположивим капацитетима може уписати дете.
Право из члана 1. ове одлуке оствариће
највише тридесеторо деце са коначних листа чекања
из члана 2. ове одлуке, према броју и датуму
подношења захтева у писарници Услужног центра
Градске управе града Панчева.
Члан 4.

Захтев за остваривање права утврђеног
чланом 1. ове одлуке подноси се у писарници
Услужног центра Градске управе града Панчева, на
јединственом обрасцу који се преузима на званичној
интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs
или у Услужном центру Градске управе града Панчева.
Уз захтев, лице из члана 3. ове одлуке
прилаже:
- потврду Предшколске установе``Дечја
радост``Панчево или једне од основних школа које
обављају делатност предшколског васпитања и
образовања на територији града Панчева, да је дете на
листи чекања и да није уписано због недовољних
капацитета ове установе
- потврду приватне предшколске установе да
се дете може уписати у ову установу према њеним
расположивим капацитетима
- фотокопију личне карте (извод из читача)
или фотокопију пасоша са доказом о боравишту за
страног држављанина или избегличке легитимације,
односно легитимације расељеног лица са потврдом
боравишта
- извод из матичне књиге рођених за дете
- решење надлежног центра за социјални рад
о статусу старатеља, усвојитеља или хранитеља.
Члан 5.

Поступак остваривања права спроводи се по
прописима о општем управном поступку.
Право из члан 1. ове одлуке у форми потврде,
утврђује Секретаријат за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева и признаје се од
1. септембра 2017. године, односно од дана почетка
коришћења услуга до 31. августа 2018. године.
Члан 6.

Приватна предшколска установа је дужна да
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
достави уговор закључен са лицем из члана 3. ове
одлуке, поводом уписа детета у установу, након
издавања потврде из члана 5. ове одлуке.
Месечни износ који се признаје као основ за
обрачун дела трошкова боравка деце у приватној
предшколској установи може да буде највише до
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месечне економске цене по детету која је утврђена
Решењем о утврђивању цена услуга у установама које
обављају делатност предшколског васпитања и
образовања Скупштине града Панчева од 29.11.2016.
године, према врстама услуга, а највише 28.265
динара месечно по детету.
Месечни износ накнаде дела трошкова
боравка деце у приватној предшколској установи који
се плаћа подносиоцу захтева износи 80% економске
цене из става 2. овог члана, према врстама услуга, а
највише 22.615 динара месечно по детету.
Обавезно учешће подносиоца захтева износи
20% економске цене која је утврђена Решењем о
утврђивању цена услуга у установама које обављају
делатност предшколског васпитања и образовања
Скупштине града Панчева од 29.11.2016. године,
према врстама услуга, односно највише 5.650 динара.
Дневни износ боравка детета утврђује се
дељењем месечног износа који се признаје као основ
за обрачун дела трошкова боравка деце, са 21 радним
даном у месецу. Уколико је уговорена цена боравка
деце у приватној предшколској установи нижа од
економске цене из става 2. овог члана, дневни износ се
утврђује дељењем уговорене месечне цене приватне
предшколске установе са 21 радним даном у месецу.
За дане одсуства детета, признаје се 50% од
дневног износа.
Приликом обрачуна накнаде дела трошкова
боравка деце у приватној предшколској установи,
узима се укупан износ за накнаду дела трошкова
боравка деце у приватној предшколској установи, који
се утврђује сабирањем следећих износа:
- износ за дане присуства детета (добија се
множењем дневног износа са бројем дана присуства
детета у приватној предшколској установи) и
- износ за дане одсуства детета (добија се
множењем половине дневног износа са бројем дана
одсуства детета у приватној предшколској установи).
Од тако добијеног износа за накнаду дела
трошкова боравка деце у приватној предшколској
установи одузима се учешће подносиоца захтева.
Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у
приватној предшколској установи, врши се из
средстава буџета града Панчева, на основу потврде из
члана 5. ове одлуке и месечног извештаја о
присутности детета приватне предшколске установе
заједно са обрачуном, који приватна предшколска
установа доставља Секретаријату за јавне службе и
социјална питања до 5. у месецу за претходни месец.
Секретаријат за јавне службе и социјална
питања, по добијању месечног извештаја и обрачуна
из претходног става овог члана, врши уплату накнаде
на наменски текући рачун који отвара град Панчево, за
лица из члана 3. ове одлуке за ову намену.
Члан 7.

Лице из члана 3. ове одлуке које је остварило
право из члана 1. ове одлуке, дужно је да пријави сваку
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промену која је од утицаја на остваривање права
најкасније у року од осам дана од дана настале
промене, а уколико то не учини или је пак остварило
право из члана 1. ове одлуке, на основу неистинитих
или нетачних података, дужно је да накнади штету
граду Панчеву, у складу са законом.
Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II04-06-33/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту
(«Службени гласник РС» број 10/16) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева (``Службени лист
града Панчева`` број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
17.03.2017. године донела је

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА
ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ФИНАНСИРАЊА ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

Одлука о условима и начину финансирања
потреба у области спорта на територији града Пaнчева
(``Службени лист града Панчева`` број 34/12 )
престаје да важи даном ступања на снагу Правилника
о ближим условима, начину и поступку финансирања
потреба у области спорта на територији града Панчева
(``Службени лист града Панчева`` број 1/17 ), oдносно
28.02.2017. године.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 76. Закона о култури
(``Службени гласник РС`` број 72/09, 13/16 и 30/16исправка ), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07,
83/14- други закон и 101/16- други закон ), Уредбе о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне самоуправе (``Службени
гласник РС`` број 105/16 ) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева (``Службени лист града
Панчева`` број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
17.03.2017. године донела је

ОДЛУКУ О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У
КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређују начин,
мерила и критеријуми за избор пројеката у култури
који се финансирају или суфинансирају ( у даљем
тексту: су/финансирање ) из буџета града Панчева.
Члан 2.

Су/финансирање пројеката у култури, као и
пројеката уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури (у даљем тексту: пројекат)
врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту:
конкурс) који за град Панчево расписује
градоначелник града Панчева.
Реализација пројекта из става 1. овог члана
мора бити предвиђена у години за коју се конкурс
расписује.
Члан 3.

Конкурс се објављује на званичној интернет
презентацији града Панчева www.pancevo.rs, као и у
најмање једном дневном или недељном штампаном
медију који излази на територији града Панчева.
Рок за подношење пријава на конкурс из става
1. овог члана не може бити краћи од 30 дана од дана
објављивања у штампаном медију из става 1. овог
члана.
Конкурс се расписује за сваку буџетску
годину, најмање једном годишње.
Члан 4.

Право учешћа на конкурсу имају установе,
уметничка и друга удружења регистрована за
обављање делатности културе, као и други субјекти у
култури, осим установа културе чији је оснивач град
Панчево и које се финансирају сходно закону, те не
могу учествовати у расписаном конкурсу, с тим да се
пројекат реализује на територији града Панчева.
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Члан 5.

О избору пројеката по расписаном конкурсу
одлучује стручна комисија за избор пројеката коју
образује градоначелник града Панчева посебним
актом којим се одређује и лице које обавља стручне и
административно-техничке послове за потребе
комисије ( у даљем тексту: комисија ).
Комисију из става 1. овог члана, чини пет
чланова који се бирају из реда угледних и
афирмисаних уметника и стручњака у култури
посебно за сваку област културне делатности која је
предмет конкурса, односно на основу заједничких
потреба у оквиру више културних делатности.
Комисија на првој седници бира председника
комисије који координира радом комисије и води
седнице.
Члан 6.

О раду комисије води се записник.
Комисија пуноважно ради и одлучује ако
седници присуствује више од половине укупног броја
чланова.
Комисија доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова комисије.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
Члан 7.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати
пројекти пријављени на конкурс су:
1) усклађеност пројеката са општим
интересом у култури и циљевима и приоритетима
конкурса
2)
квалитет и садржајна иновативност
пројекта
3) капацитети потребни за реализацију
пројекта и то:
(1) стручни, односно уметнички капацитети
(2) неопходни ресурси
4)
финансијски
план-разрађеност,
усклађеност са планом активности пројекта,
економичност и укљученост више извора
финансирања
5) степен утицаја пројекта на квалитет
културног живота заједнице
6) усклађеност са важећом стратегијом у
области културе града Панчева.
Критеријуми из става 1. овог члана
примењују се на појединачне области културне
делатности уз поштовање специфичности тих области.
Члан 8.

Комисија врши оцену сваког пројекта на
основу вредновања критеријума утврђених у члану 7.
ове одлуке.
Оцењивање пројеката на основу критеријума
из члана 7. ове одлуке врши посебно сваки члан
комисије, за сваки пројекат појединачно.
Комисија је обавезна да за сваки пројекат који
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се разматра сачини писмено образложење у коме се
наводе разлози за прихватање или не прихватање
пројекта.
Комисија доноси одлуку која садржи списак
изабраних пројеката и износе финансијских средстава.
Члан 9.

Резултати конкурса објављују се на званичној
интернет презентацији града Панчева, најкасније 60
дана од дана завршетка подношења пријава.
Члан 10.

Са аутором изабраног пројекта градоначелник
града Панчева закључује уговор о су/финансирању
пројекта.
Градоначелник града Панчева посебним
решењем одобрава пренос средстава, након
потписивања уговора из става 1. овог члана.
Члан 11.

Градоначелник града Панчева
може
закључити уговор о су/финансирању пројеката у
култури и без конкурса, ако се ради о изузетно
значајном пројекту који није било могуће унапред
планирати и уколико тај пројекат испуњава најмање
три критеријума утврђена у члану 7. ове одлуке, у
складу са законом.
Члан 12.

Учесници конкурса који су добили средства,
као и лица којима су одобрена средства на основу
појединачног давања, извештај о реализацији пројекта
достављају
градоначелнику
града
Панчева
посредством секретаријата Градске управе града
Панчева надлежног за послове у области културе, у
складу са Законом о култури и закљученим уговором о
су/финансирању пројекта.
Извештај из става 1. овог члана мора бити
потписан од стране овлашћеног лица и оверен
печатом.
Члан 13.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном
пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне
документације, а који се објављује на званичној
интернет презентацији града Панчева.
Под потпуном пријавом подразумева се:
1) уредно попуњен и оверен образац пријаве
2) детаљан опис пројекта
3) детаљно разрађен буџет пројекта
4) подаци о стручним, односно уметничким
капацитетима подносиоца, односно реализатора
пројекта
5) као и други документи наведени у тексту
конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
пријаве које нису у складу са условима конкурса не
разматрају се.
Пројекти који су већ подржани на неком од
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других конкурса града Панчева у текућој години, неће
бити разматрани.
Члан 14.

У случају да корисник средстава не достави у
року извештај о реализацији пројекта, као и у другим
случајевима предвиђеним уговором о су/финансирању
пројекта, градоначелник града Панчева ће једнострано
раскинути уговор и упутити захтев за повраћај
средстава.
Повраћај средстава из става 1. овог члана
врши се у року који је предвиђен закљученим
уговором о су/финансирању пројекта.
Информација о корисницима средстава који
нису доставили извештај о реализацији пројекта,
односно који нису извршили повраћај средстава,
објављује се на званичној интернет презентацији
града Панчева.
Члан 15.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Правилник
о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката и програма у
култури који се суфинансирају и финансирају из
буџета града Панчева (``Службени лист града
Панчева`` број 3/11 и 1/16 ).
Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНE
Тигран Киш

На основу чланова 19, 21. и 27. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС” бр.72/11, 88/13 , 105/14,
104/16-др.закон и 108/16), чланова 20, 23, 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”,
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чланова
39. и 98. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева”, бр.25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
17.03.2017. године, донела је
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Одлуку о усвајању Предлога текста
уговора о одређивању Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево и Регионалне
развојне агенције Јужни Банат доо
Панчево за кориснике непокретности у
јавној својини града Панчева – Зграда
пословних услуга - УРБАНИЗАМ, на кат.
парцели бр.4312 К.О.Панчево, у
Немањиној улици у Панчеву
I
Усваја се Предлог текста уговора о
одређивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
и уређење Панчева“ Панчево и Регионалне развојне
агенције Јужни Банат доо Панчево за кориснике
непокретности у јавној својини града Панчева –
Зграда пословних услуга - УРБАНИЗАМ, на кат.
парцели бр.4312 К.О. Панчево, у Немањиној улици у
Панчеву.
II
Уговор из тачке I ове одлуке биће закључен
између града Панчева, са једне стране и Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево и Регионалне развојне агенције
Јужни Банат доо Панчево, са друге стране и њиме ће
се регулисати услови и начин коришћења предметне
непокретности, као и сва права и обавезе које из тога
проистекну.
III
Уговор из тачке I ове одлуке, у име Града,
потписаће Градоначелник града Панчева.
IV
Уговор из тачке I ове одлуке, чини њен
саставни део.
V
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о поверавању ЈП „Дирекција за изградњу
и уређење Панчева“ Панчево, функције управљања
непокретношћу у државној својини РС, са правом
коришћења града Панчева, зграда пословних услуга –
урбанизам, у ул. Немањина бб у Панчеву бр.II-04-0616/2015-4 од 09.04.2015.године.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 21. Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС” бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-
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др.закон и 108/16) и Одлуке Скупштине града Панчева
_______ у Панчеву дана _______ 2017., закључује се

УГОВОР
O одређивању Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево и Регионалне
развојне агенције Јужни Банат доо
Панчево за кориснике непокретности у
јавној својини града Панчева – Зграда
пословних услуга - УРБАНИЗАМ на кат.
парцели бр.4312 К.О. Панчево, у
Немањиној улици у Панчеву
између:
Града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4,
ПИБ:101049012, матични број:08331537, којег заступа
Саша Павлов, градоначелник града Панчева (у даљем
тексту: Град), са једне стране и
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јове
Јовановића
бр.6,
ПИБ:101051396,
матични
број:08484015, којег заступа Mаја Витман, в.д.
директора (у даљем тексту: Корисник 1) и
Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо
Панчево, ул. Карађорђева бр.4, ПИБ:109898548,
матични број:21263001, коју заступа Игор Кнежевић,
директор (у даљем тексту: Корисник 2), са друге
стране.
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је
Град основао Корисника 1 Одлуком о усклађивању
Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над
Јавним предузећем „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево које је настало спајањем ЈП
„Урбанизам”
Панчево,
Друштвеног
фонда
грађевинског земљишта и путева општине Панчево и
ЈП „Стан” Панчево са Законом о јавним предузећима
((„Сл. гласник РС” бр.15/16) и (“Сл. лист града
Панчева” бр.32/16))
Уговорне стране сагласно констатују да је
Град основао Корисника 2 Уговором о оснивању
Регионалне развојне агенције „Јужни Банат“ доо
Панчево закљученим дана 20.01.2017. године између
Града Панчева, Града Вршца, Општине Ковин,
Општине Ковачица, Општине Алибунар, Општине
Бела Црква, Општине Пландиште, Општине Опово,
Građevinskog preduzećе FINNET-inženjering doo
Pančevo и HITEAM društvа sa ograničenom
odgovornošću za usluge Vršac.
Члан 2.

Предмет овог уговора је давање Кориснику 1
и Кориснику 2 на коришћење објекта – Зграда
пословних услуга - УРБАНИЗАМ, зграда бр.1,
површине 5а 79 m², спратности ПР+1, на кат. парцели
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бр.4312 К.О. Панчево, уписана у ЛН бр.16129 к.о.
Панчево, која се у природи налази у Немањиној улици
у Панчеву (у даљем тексту: Објекат), која су и парцела
и објекат у јавној својини града Панчева, као и
регулисање међусобних права и обавеза Града,
Корисника 1 и Корисника 2 које из овлашћења
коришћења проистекну.
Члан 3.

Објекат ће се користити на следећи начин у
складу са Скицом Урбанизам – основа приземља (у
даљем тексту Скица):
Корисник 1 самостално ће користити све
просторије на првом спрату Објекта као и просторије у
приземљу Објекта означене бројевима 7, 9, 10, 19 и 20
у Скици.
Корисник 2 самостално ће користити
просторије у приземљу Објекта означене бројевима 4,
5, 6 и 18 у Скици.
Корисник 1 и Корисник 2 заједнички ће
користити просторије у приземљу Објекта означене
бројевима 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, и 17 у Скици.
Скица чини саставни део овог Уговора.
Члан 4.

Корисник 1 и Корисник 2 су у обавези да
одржавају Објекат који им се даје на коришћење, као и
да извршавају законске и друге обавезе у вези са тиме.
Корисник 1 и Корисник 2 су у обавези да
уредно намирују трошкове текућег одржавања, да
уредно намирују трошкове утрошене електричне
енергије, грејања, воде, одношења смећа и друге
трошкове везане за коришћење Објекта, као и да
уредно намирују обавезе на име јавних прихода.
Корисник 1 и Корисник 2 су у обавези да
Објекат употребљавају у складу са његовим
својствима, односно природом и наменом Објекта.
Корисник 1 и Корисник 2 немају права да
мењају битна својства Објекта без сагласности Града,
нити да располажу Објектом.
Корисник 1 и Корисник 2 су у обавези да, у
складу са важећим прописима, воде књиговодствену
евиденцију Објекта, као и да сносе трошкове
уобичајених облика осигурања Објекта (поплава,
пожар, елементарне непогоде и др.) и накнаде
евентуалну штету причињену Објекту у границама
закона, укључујући и штету према трећим лицима
насталу употребом Објекта.
Члан 5.

Корисник 1 и Корисник 2 су дужни да своје
међусобне односе у смислу заједничког коришћења
просторија, заједничког испуњавања обавеза из
претходног члана и решавања других питања,
поштујући начело савесности и поштења, уреде
посебним споразумом који ће закључити у својству
две споразумне стране.
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Члан 6.

Овај уговор се закључује на неодређено
време.
Члан 7.

Овај уговор не представља основ за упис
права коришћења у јавни регистар о непокретностима
и стварним правима на њима.
Члан 8.

Овај уговор се може раскинути у случају
неиспуњења уговорних обавеза, наступања околности
које отежавају испуњење обавеза или онемогућавају
остваривање сврхе уговора, као и у другим
оправданим случајевима прописаним законом који
уређује материју облигационих односа, на
иницијативу једне или друге уговорне стране, али увек
на основу одлуке Скупштине Града.
Члан 9.

У случају настанка евентуалног спора,
уговорне стране ће избегавати његово решавање пред
надлежним судом, јер ће настојати да спорове
решавају усаглашавањем, посредовањем или на други
миран начин.
Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних
примерака од којих сваки потписник уговора
задржава по 2 (два) примерка.
за град Панчево
Градоначелник

Саша Павлов

за ЈП Дирекцију
Панчево
в.д. директор

Маја Витман

за Регионалну развојну
агенцију Јужни Банат

доо Панчево
директор

Игор Кнежевић

На основу члана 26. Закона о финансијској
подршци породици са децом (``Службени гласник
РС`` број 16/02, 115/05, 107/09 и 104/14- одлука УС ),
Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику (``Службени
гласник РС`` број 63/10), Правилника о условима,
поступку и начину остваривања права на одсуство са
рада ради посебне неге детета (``Службени гласник
РС`` број 1/02 ), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07,
83/14- други закон и 101/16- други закон ) и чланова
39. и 98. став 1. Статута града Панчева (``Службени
лист града Панчева`` број 25/15-пречишћен текст и
12/16 ), Скупштина града Панчева, дана 17.03.2017.
године, донела је
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ОДЛУКУ О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ
КОМИСИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Oвом одлуком ближе се уређује начин рада
Интерресорне комисије града Панчева (у даљем
тексту: Комисија), као и висина финансијских
средстава
неопходних за додатну образовну,
здравствену и социјалну подршку.
Члан 2.

Комисија има три стална и два повремена
члана.
Стални чланови Комисије су:
-педијатар
-школски психолог
-стручни радник на пословима социјалног
рада.
Повремени чланови Комисије могу да буду:
-изабрани лекар или лекар специјалиста
-васпитач, наставник разредне наставе,
одељенски старешина, предметни наставник или
стручни сарадник запослен у образовној установи коју
дете похађа
-стручни радник из установе социјалне
заштите, водитељ случаја, представник установе
социјалне заштите у којој је дете смештено и др.
Комисија има координатора, који учествује у
њеном раду, без права одлучивања.
Члан 3.

Чланови Комисије имају право на накнаду за
свој рад.
Нето накнада за рад из става 1. овог члана
износи:
-за председника Комисије 1.000 динара, а за
остале чланове 800 динара (пружање додатне
образовне, здравствене и социјалне подшке детету и
ученику, као и утврђивање права на одсуство са рада
ради посебне неге детета), по обрађеном предмету, у
случају када се захтев подноси први пут
-у случају контролних предмета, односно
евалуације која се води у складу са Правилником о
додатној образовној, здрвственој и социјалној
подршци детету и ученику и у случају продужавања
права на одсуство са рада ради посебне неге детета у
складу са Правилником о условима, поступку и
начину остваривања права на одсуство са рада ради
посебне неге детета, накнада се утврђује у износу од
600 динара за председника и 500 динара за сталне и
повремене чланове Комисије, по обрађеном предмету.
Обрачун и исплата накнаде за рад
председника, сталних и повремених чланова Комисије
врши се месечно, што се регулише посебним
решењем градоначелника града Панчева.
Члан 4.

Комисија ће седнице одржавати у зависности
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од броја поднетих захтева, а најмање једном недељно.
Члан 5.

Комисија даје стручно мишљење и процењује
потребу за додатном подршком у области образовања,
здравства и социјалне заштите детету и ученику.
Комисија одлучује о висини финансијских
средстава за предложену подршку из буџета града
Панчева, осим случајева код којих се финансирање
врши из других извора средстава и по другим
прописима.
Чланови Комисије стручну процену врше у
складу са специjализованим знањима и стандардима
из својих области, а имајући у виду социјалноматеријални положај породице и расположива
средства у буџету града Панчева.
Извештај о расположивим средствима у
буџету града Панчева, за сваку седницу, члановима
Комисије доставља координатор Комисије.
Члан 6.

Финансијска средства Комисија опредељује
за:
1. накнаду путних трошкова од места
становања до образовне установе и обрнуто, како
следи:
-деца и ученици, као и њихови пратиоци
имају право на накнаду путних трошкова коју
остварују у новчаном износу, у висини цене месечне
превозне карте у јавном саобраћају, према броју дана
када је дете похађало наставу, односно одлазило на
додатну подршку, а на основу потврде школе
-деца и ученици који похађају образовне
установе у Панчеву, односно у Београду и њихови
пратиоци који добијају месечну превозну карту
посредством удружења чији је члан дете, не могу
остварити право на накнаду путних трошкова из
буџета града Панчева по овом основу, већ пратилац
има право само на накнаду путних трошкова за
долазак и одлазак, када није са дететом, на начин из
алинеје 1. овог члана
-деца и ученици који имају организовани
превоз од стране установе коју похађају ( комби у
Београду и сл. ), не могу остварити право на накнаду
путних трошкова из буџета града Панчева, за ту
релацију
2. једнократну новчану помоћ највише до
троструког нето износа просечне зараде у Републици
Србији према последњем објављеном податку у
месецу када се врши исплата, за набавку прилагођених
наставних средстава, асистивне технологије и
помагала у области образовања, здравства и социјалне
заштите ради унапређења преосталих способности
детета и ученика, с тим што стручни радник на
пословима социјалног рада (стални члан Комисије),
води поступак исплате једнократне новчане помоћи
путем Центра за социјални рад “Солидарност”
Панчево, имајући у виду социјално-материјални
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положај породице, а родитељ/старатељ детета је дужан
да Центру достави рачуне о наменски утрошеним
средствима
3. једнократну новчану помоћ највише до
троструког нето износа просечне зараде у Републици
Србији према последњем објављеном податку у
месецу када се врши исплата, за набавку прилагођених
наставних средстава и асистивне технологије
образовним установама, с тим што се исплата врши
путем образовне установе, а oбразовна установа
требује финансијска средства из буџета града Панчева
за ове намене, у складу са законом.
Члан 7.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Правилник о раду Интерресорне комисије града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 14/15 ).

17. Март 2017. године

17.02.2017.године.
II
Саставни део овог решења је Статут Јавног
предузећа «Дирекција за изградњу и уређење
Панчева» Панчево од 17.02.2017.године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чланова 69. тачка 1.
и 79.став 2. Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник
РС” број 15/16), чланова 29.тачка 1 и 67. Одлуке о
усклађивању Одлуке о задржавању права и обавеза
оснивача над Јавним предузећем „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево које је настало
спајањем ЈП „Урбанизам“ Панчево, Друштвеног
фонда грађевинског земљишта и путева општине
Панчево и ЈП „Стан“ Панчево са Законом о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16) («Службени
лист града Панчева» број 32/16) и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
17.03. 2017. године, донела је

Решење о давању сагласности на Статут
Јавног предузећа «Дирекција за
изградњу и уређење Панчева» Панчево
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Статут Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и
уређење Панчева» Панчево, који је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и
уређење Панчева» Панчево на седници одржаној дана

На основу чланова 22. став 1. тачка 7. и 79.
став 2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ број 15/2016), чланова 41. став 1. тачка 7.
и 67. Одлуке о усклађивању Одлуке о задржавању
права и обавеза оснивача над Јавним предузећем
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
које је настало спајањем ЈП „Урбанизам“ Панчево,
Друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева
општине Панчево и ЈП „Стан“ Панчево са Законом о
јавним предузећима ("Сл.гласник РС" број 15/16),
(“Службени лист града Панчева” број 32/16) Надзорни
одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево на седници одржаној
17.02.2017.године, донео је

СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Статутом Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево (у даљем
тексту: Предузеће), уређују се питања која се односе
на:
• Податке о Оснивачу;
• Податке о Предузећу;
• Печат, штамбиљ, факсимил и знак;
• Овлашћења и одговорности Предузећа у
правном промету;
• Заступање и представљање Предузећа;
• Претежна делатност Предузећа;
• Основни капитал и имовина Предузећа;
• Цене услуга;
• Планове и Програме Предузећа;
• Права, обавезе и одговорности Оснивача
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према Предузећу и Предузећа према
Оснивачу;
• Пословање под тржишним условима;
• Унутрашњу организацију;
• Органе Предузећа;
• Права и обавезе запослених;
• Заштита животне средине;
• Јавност у раду Предузећа;
• Статут и друге опште акте;
• Право на штрајк;
• Пословну тајну;
• Друга питања која су од значаја за несметано
обављање делатности за коју је основано
Предузеће.
Права и обавезе Оснивача према Предузећу
утврђена су Оснивачким актом Предузећа и овим
Статутом.
Члан 2.

Предузеће је настало Одлуком о спајању
Јавног предузећа за урбанистичке послове
„Урбанизам“
Панчево,
Друштвеног
фонда
грађевинског земљишта и путева општине Панчево и
Јавног предузећа за стамбене услуге „Стан“ Панчево у
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево на коју је Скупштина општине дала
сагласност Решењем број 06-27/93-1-01 од 18.03.1993.
године.
Предузеће је уписано у Судски регистар код
Привредног суда у Панчеву под бројем Фи.2368/93.
Решењем Агенције за привредне регистре
број БД 43036/2005 од 01.07.2005. године
регистровано је превођење Предузећа у регистар
привредних субјеката.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 3.

Оснивач Јавног предузећа је град Панчево (у
даљем тексту: Оснивач).
Права Оснивача остварује Скупштина града
Панчева (у даљем тексту: Скупштина града).
Седиште Оснивача је у Панчеву, улица Трг
краља Петра I број 2-4,матични број 08331537.
III ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. Пословно име и седиште Предузећа
Члан 4.

Предузеће послује под пословним именом
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево.
Скраћени назив Предузећа гласи: ЈП
„Дирекција“ Панчево.
Седиште Предузећа је у Панчеву, улица Змај
Јовина број 6.
Предузеће има матични број 08484015 и
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Порески идентификациони број – ПИБ 101051396 под
којима се води у евиденцији код надлежних државних
органа.
Члан 5.

Пословно име Предузећа се исписује на
српском језику, ћириличним писмом.
О промени пословног имена и седишта
одлучује Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност
Оснивача.
IV ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ, ФАКСИМИЛ И ЗНАК

1.Печат
Члан 6.

Предузеће има свој печат са текстом
исписаним на српском језику, ћириличним писмом,
садржине: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево.
Печат Предузећа је округлог облика, пречника
30 mm.
2. Штамбиљ и факсимил
Члан 7.

Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика
на коме пише: Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево, са празним
местом за број и датум.
Предузеће има факсимил, који је четвртастог
облика, димензија 45х15 мм, који садржи отисак
својеручног потписа директора.
3. Знак
Члан 8.

Предузеће има свој знак, чији се изглед ближе
утврђује Одлуком Надзорног одбора Предузећа.
4. Начин употребе, чувања и руковања
печатом, факсимилом и штамбиљом
Члан 9.

Број печата по организационим јединицама,
начин употребе, чувања и руковања печатом,
факсимилом и штамбиљом ближе
се одређује
посебним Правилником.
V ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ
ПРЕДУЗЕЋА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ
Члан 10.

Предузеће има статус правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Предузеће у правном промету са трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за
свој рачун и одговара за обавезе целокупном својом
имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа
осим у случајевима предвиђеним законом.
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Члан 11.

Предузеће има право да у правном промету
закључује уговоре и предузима друге правне радње
као и да обавља друге послове у оквиру своје правне
способности.
VI ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 12.

Предузеће заступа и представља директор.
Директор је овлашћен да потписује акта
Предузећа, закључује све уговоре и да предузима све
правне радње, у име и за рачун Предузећа као и да
заступа Предузеће пред надлежним органима.
Директор се као овлашћени заступник
Предузећа уписује у регистар Агенције за привредне
регистре.
Члан 13.

Директор Предузећa може посебном Одлуком
у оквиру својих овлашћења овластити друго лице да
предузима радње из његове надлежности, нарочито да
може заступати Предузеће пред свим надлежним
органима, у складу са законом.
Члан 14.

Директор, као заступник Предузећа може
дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање
одређених врста уговора, као и за предузимање
правних радњи пред судовима и другим државним
органима.
Директор Предузећа може генералним и
специјалним пуномоћјем пренети појединачна
овлашћења за заступање на друге запослене као и на
лица изван Предузећа.
Директор Предузећа је дужан да приликом
давања пуномоћја одреди његов садржај, обим и време
трајања пуномоћја.
Генерално пуномоћје за заступање Предузећа
и писмено пуномоћје за закључивање одређених врста
уговора може се дати само ако је претходно на такво
пуномоћје дата сагласност Надзорног одбора.
VII ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 15.

Претежна делатност Предузећа, ради
обављања делатности од општег интереса, уписана у
Агенцији за привредне регистре jе :
- 71.11 архитектонска делатност;
Осим наведене претежне делатности,
Предузеће може обављати и друге делатности од
општег интереса и то:
Управљање јавним путевима на територији
града Панчева (општинским путевима и улицама у
насељеном месту Панчево и насељеним местима на
територији града Панчева);
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Обезбеђивање јавног осветљења.
Предузеће може обављати и друге поверене
делатности, које се утврђују овим Статутом и
уговором закљученим са градом Панчевом.
Предузеће може без уписа у регистар да врши
и друге делатности које служе обављању делатности
од општег интереса, уколико за те делатности
испуњава услове предвиђене законом, и то:
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко
саветовање;
- 68.32 Управљање
некретнинама
за
накнаду;
- 55.20 Одмаралишта и слични објекти за
краћи боравак;
- друге делатности које су му поверене
посебним одлукама Оснивача.
Предузеће може обављати и друге
делатности, у складу са законом и то:
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката;
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених
зграда;
- 42.11 Изградња путева и аутопутева;
- 42.13 Изградња мостова и тунела;
- 42.21 Изградња цевовода;
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката;
- 42.99 Изградња осталих непоменутих
грађевина;
- 43.11 Рушење објеката;
- 43.12 Припремна градилишта;
- 43.13 Испитивање терена бушењем и
сондирањем;
- 43.21 Постављање
електричних
инсталација;
- 43.22 Постављање
водоводних,
канализационих, грејних и климатизационих система;
- 43.29 Остали инсталациони радови у
грађевинарству;
- 43.31 Малтерисање;
- 43.32 Уградња столарије;
- 43.33 Постављање подних и зидних
облога;
- 43.34 Бојење и застакљивање;
- 43.39 Остали завршни радови;
- 43.91 Кровни радови;
- 43.99 Остали непоменути специфични
грађевински радови;
- 55.10 Хотели и сличан смештај;
- 55.90 Остали смештај;
- 56.10 Делатности ресторана и покретних
угоститељских објеката;
- 56.29 Остале услуге припремања и
послуживања хране;
- 56.30 Услуге припремања и послуживања
пића;
- 79.11 Делатност путничких агенција;
- 81.29 Услуге осталог чишћења;
као и друге делатности које нису законом
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забрањене, независно од тога да ли су одређене
Оснивачким актом, односно Статутом, осим
делатности за које се посебним законом може
условити регистрација или обављање одређене
делатности издавањем претходног одобрења,
сагласности или другог акта надлежног органа.
За делатност коју Предузеће обавља поред
оне која му је поверена, обавезно је да у свом
рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе
који су везани за обављање поверене комуналне
делатности.
Члан 16.

Предузеће може да промени своју делатност
(допуни, прошири или смањи) ако се за то испуне
услови предвиђени законом и Оснивачким актом.
О промени делатности Предузећа, као и
обављању других делатности које служе обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност Оснивача, у складу са законом.
Члан 17.

Предузеће може, уз претходну сагласност
Оснивача, основати друштво капитала за обављање
делатности од општег интереса из члана 15. овог
Статута, као и друштво капитала за обављање
делатности која није делатност од општег интереса, у
складу са Законом о привредним друштвима.
Предузеће може улагати капитал у већ
основана друштва капитала, уз претходну сагласност
Оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1 и 2
овог члана, претходну сагласност даје Оснивач.
VIII ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.

Износ уписаног и уплаћеног основног
капитала Предузећа чине новчана средства у укупном
износу од 1.000,00 динара.
Укупан уписани новчани део основног
капитала Предузећа износи 1.000,00 динара.
Укупан уплаћени новчани део основног
капитала Предузећа износи 1.000,00 динара на дан
23.05.2013.године.
Удео Оснивача у основном капиталу је 100%
учешћа као јединог члана.
Члан 19.

На одлуку Надзорног одбора Предузећа о
повећању или смањењу основног капитала, претходну
сагласност даје Оснивач, односно Скупштина града
Панчева, у складу са законом.
Члан 20.

Имовину Предузећа чини право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга
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имовинска права која се могу пренети у својину
Предузећа, укључујући и право коришћења на
стварима у јавној својини.
Предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом,
одлуком Оснивача и посебним уговором којим се
регулишу међусобни односи, права и обавезе
Предузећа са једне, и Оснивача, са друге стране.
Члан 21.

Упис права својине Предузећа на
непокретностима које ће у складу са законом бити
имовина Предузећа не може се извршити, без
сагласности Оснивача.
Предузеће не може да изврши упис права
својине на:
1. природним богатствима;
2. добрима у општој употреби;
3. мрежама у јавној својини;
4. непокретностима која је оснивач поверио
предузећу ради давања у закуп, односно на
коришћење;
5. непокретностима које користе органи и
организације носиоца права јавне својине;
6.
пољопривредном
и
грађевинском
земљишту и другим непокретностима које нису
уложене нити се могу уложити у капитал предузећа,
односно које може бити искључиво у јавној својини.
Предузеће не може отуђити имовину из става
2 овог члана.
Члан 22.

Предузеће обезбеђује средства за обављање и
развој делатности из:
- прихода од продаје услуга;
- буџета Оснивача и
- других извора у складу са законом.
Члан 23.

Предузеће је дужно да део остварене добити
уплати у буџет Града по завршном рачуну за
претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1 овог
члана утврђује се у складу са Одлуком о буџету Града
за наредну годину.
Члан 24.

Добит Предузећа у складу са законом, може
се распоредити за покриће губитка пренесених из
ранијих година и за резерве;
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Члан 25.

Одлуку о начину покрића губитка доноси
Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Оснивача.
Предузеће се задужује у складу са законом.
Одлуку о задуживању доноси Надзорни
одбор Предузећа, уз сагласност Оснивача.
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IX ЦЕНЕ УСЛУГА
Члан 26.

Цене услуга за обављање делатности
Предузећа одређују се у складу са законом.
X ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 27.

Унапређење рада и развоја Предузећа заснива
се на дугорочном и средњорочном плану рада и
развоја.
За сваку календарску годину Предузеће је
дужно да донесе годишњи Програм пословања.
Плановима и Програмом рада из става 1 и 2
овог члана, утврђује се пословна политика и развој
Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују
средства и мере за њихово извршавање.
Планови и Програми рада Предузећа морају
се заснивати на законима којима се уређују одређени
односи у делатностима којима се бави Предузеће,
законом и општим актима.
Члан 28.

Планови и Програми Предузећа су:
Годишњи Програм пословања,
Средњорочни план пословне стратегије и
развоја Предузећа,
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја
Предузећа,
- Финансијски планови и
- Други планови и програми (посебни
програми за коришћење субвенције,
гаранције или других средстава).
Годишњи програм пословања доставља се
Скупштини града у складу са законом.
Планови и програми се сматрају донетим
када на њих сагласност да Оснивач, односно
Скупштина града Панчева.
-

Члан 29.

Годишњи, односно трогодишњи Програм
пословања Предузећа садржи нарочито:
- Планиране изворе прихода и позиције
расхода по наменама;
- Планиране набавке;
- План инвестиција;
- Планирани начин расподеле добити, односно
планирани начин покрића губитка;
- Елементе за целовито сагледавање цена
производа и услуга;
- План зарада и запошљавања;
- Критеријуме за коришћење средстава за
помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег Програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или
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уколико се битно промене околности у којима
Предузеће послује.
Члан 30.

Предузеће је дужно да за средства из буџета
које користи или ће користити, предложи Посебан
програм (у даљем тексту: Посебан програм).
Посебан Програм садржи намену и динамику
коришћења средстава и сматра се донетим кад на њега
сагласност да Оснивач, односно Скупштина града
Панчева.
Члан 31.

Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка
календарске године не донесе годишњи, односно
трогодишњи Програм пословања, до доношења тог
Програма пословања зараде запосленима се
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима
утврђеним годишњим, односно трогодишњим
Програмом пословања за претходну годину.
Члан 32.

Предузеће је дужно да Оснивачу, односно
Скупштини града Панчева доставља тромесечне
извештаје о реализацији годишњег, односно
трогодишњег Програма пословања.
Извештај из става 1 овог члана доставља се у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
Члан 33.

Финансијски извештај са извештајем
овлашћеног ревизора Предузеће доставља Оснивачу,
односно
Скупштини
града
Панчева,
ради
информисања.
Члан 34.

Предузеће је у обавези да, у складу са
законом и прописима донетим на основу закона,
подноси извештаје надлежним органима.
Ако у току реализације Програма пословања,
на који је Оснивач дао сагласност, наступе околности
које изискују измене или допуне Програма, директор
Предузећа ће Надзорном одбору доставити
образложени предлог измена и допуна Програма
пословања које одговарају новонасталим околностима.
Усвојене измене и допуне Програма
пословања из става 3 овог члана достављају се
Оснивачу на сагласност.
XI ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И
ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 35.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса
у Предузећу, Оснивач, односно Скупштина града
Панчева даје сагласност на:
• Статут;
• Давање гаранција, авала, јемстава, залога и
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других средстава обезбеђења за послове који
нису из оквира делатности од општег
интереса;
Тарифу (одлуку о ценама, Тарифни систем и
др.) осим ако другим законом није
предвиђено да ту сагласност даје други
државни орган;
Акт о општим условима за испоруку
производа и услуга;
Акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на
Програм
и
Одлуку
о
својинској
трансформацији;
Дугорочне и Средњорочне планове пословне
стратегије и развоја;
Годишњи, односно трогодишњи Програм
пословања
Предузећа,
усклађен
са
дугорочним и средњорочним планом
пословне стратегије и развоја из тачке 6 овог
члана;
Посебан програм за коришћење средстава из
буџета;
Одлуку о расподели добити, односно о
начину покрића губитка;
Одлуку о оглашавању (када Предузеће нема
конкуренцију у делатности од општег
интереса који су наведени у овом Статуту);
Одлуку о исплати стимулације директора и
извршног директора;
Друге одлуке, у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег
интереса и Оснивачким актом.
Члан 36.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса
у Предузећу, Оснивач, односно Скупштина града
Панчева, даје претходну сагласност на:
• Улагање капитала Предузећа;
• Статусне промене Предузећа;
• Одлуку о оснивању других правних
субјеката;
• Располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у
својину Предузећа велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања претежне
делатности, утврђене Оснивачким актом.
Члан 37.

Предузеће је дужно да делатност за коју је
основано обавља на начин и под условима
прописаним посебном одлуком Скупштине града и да
обезбеди стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајним корисницима.
Предузеће је дужно да делатности које нису
делатности из члана 15. став 2. овог Статута, обавља
на начин којим се обезбеђује несметано обављање
делатности од општег интереса.
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Члан 38.

У случају поремећаја у пословању Предузећа
Оснивач, односно
Скупштина града
Панчева
предузима мере којима ће обезбедити услове за
несметан рад и пословање Предузећа у складу са
законом, а нарочито :
- Промену унутрашње организације;
- Разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привремених органа;
- Ограничење у погледу права располагања у
појединим средствима у јавној својини;
- Друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса и овом Одлуком;
За време ратног стања или непосредне ратне
опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина
града може у Предузећу утврдити организацију за
извршавање послова од стратешког значаја за
Републику Србију, аутономну покрајину или град
Панчево.
XII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ
УСЛОВИМА
Члан 39.

Предузеће послује по тржишним условима,
ради стицања добити, у складу са законом.
Члан 40.

У обављању своје претежне делатности,
Предузеће своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима са
територије других општина и градова, под условом да
се ни на који начин не угрожава редовно,
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих
корисника са територије града Панчева.
Испоруку производа и пружање услуга из
става 1 овог члана Предузеће обавља у складу са
посебно закљученим уговорима.
XIII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 41.

Организација Предузећа је таква да се кроз
јединствен процес рада и пословања обезбеђује
потпуно, квалитетно, благовремено и рационално
обављање послова из делатности Предузећа.
Члан 42.

Обављање делатности Предузећа заснива се
на рационалној подели рада, како по унутрашњим
организационим јединицама, тако и по пословима и
радним задацима које обављају поједини запослени.
Члан 43.

Унутрашња организација у Предузећу и
обављање послова у оквиру организационих целина,
детаљније су уређени Правилником о унутрашњој
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органзацији и систематизацији послова Јавног
предузећа "Дирекција за изградњу и уређење
Панчева" Панчево.
Актом директора Предузећа из претходног
става овог члана, уређује се унутрашња организација и
систематизација послова, који се доставља на
сагласност Оснивачу.
XIV ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 44.

-

Органи Јавног предузећа су:
Надзорни одбор;
Директор;

1. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 45.

Надзорни одбор има председника и два члана
које именује Скупштина града на период од четири
године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом, Оснивачким актом и овим
Статутом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда мање заступљеног пола.
Члан 46.

За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1. Да је пунолетно и пословно способно;
2. Да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3. Да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
става 1 тачке 2 овог члана;
4. Да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. Да познаје област корпоративног
управљања или област финансија;
6. Да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
7. Да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- Обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- Обавезно психијатријско лечење на слободи;
- Обавезно лечење наркомана;
- Обавезно лечење алкохоличара;
- Забрана вршења позива, делатности и
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дужности.
Председник и чланови Надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања, у складу са Програмом за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.
Члан 47.

Представник запослених у Надзорном одбору
поред услова из претходног члана овог Статута, мора
испуњавати и следеће услове:
1. Да није био ангажован у вршењу ревизије
финансијских извештаја Предузећа у последњих пет
година и
2. Да није члан политичке странке.
Поступак избора члана Надзорног одбора из
реда запослених
Члан 48.

Поступак избора члана Надзорног одбора из
реда запослених спроводи комисија која има
председника и два члана, од којих једног члана
предлаже репрезентативни синдикат.
Одлуку о именовању комисије из претходног
става доноси директор Предузећа.
Задатак комисије је да утврди списак
запослених који испуњавају услове за члана
Надзорног одбора предвиђене законом, оснивачким
актом и Статутом Предузећа, који објављује на
огласној табли Предузећа. На објављени списак,
запослени имају право приговора у року од три дана
од дана објављивања списка. Комисија је дужна да у
року од 24 сата одлучи по приговорима запослених.
Одлука комисије по приговорима је коначна.
Коначан списак запослених који испуњавају
услове за члана Надзорног одбора из реда запослених
комисија је дужна да истакне на огласној табли
Предузећа, без одлагања. Уз коначни списак
запослених који испуњавају услове за члана
Надзорног одбора из реда запослених, комисија ће
истовремено на огласној табли Предузећа објавити и
позив запосленима са списка да у року од три дана
доставе комисији своју писмену сагласност да буду
бирани за члана Надзорног одбора из реда запослених.
Након истека рока из претходног става,
задатак комисије је да сачини листу кандидата за члана
Надзорног одбора из реда запослених.
Поступак избора спроводи се тајним
гласањем, заокруживањем редног броја испред имена
и презимена кандидата на гласачком листићу.
Право гласа имају сви запослени у Предузећу.
Исправним гласачким листићима сматраће се
листићи на којима је заокружен само један редни број
испред имена и презимена кандидата.
Неважећим листићима сматраће се листићи
на којима није заокружен ни један редни број испред
имена и презимена кандидата, листићи на којима је
заокружено више редних бројева испред имена и
презимена кандидата, листићи који су прецртани и

Страна 17 - Број 02

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

листићи на којима је исписан додатни садржај.
За члана Надзорног одбора из реда
запослених биће предложен кандидат који је освојио
више од половине гласова запослених који су изашли
на гласање.
Уколико у првом кругу гласања ни један
кандидат не добије више од половине гласова укупног
броја запослених који су гласали, поступак гласања ће
се поновити наредног радног дана, гласањем за једног
од два кандидата са освојеним највећим бројем гласова
у првом кругу гласања.
Након спроведеног гласања и обраде
гласачког материјала, комисија објављује резултате
гласања и утврђује предлог члана Надзорног одбора из
реда запослених који доставља Скупштини града
Панчева.
Члан 49.

Надзорни одбор, директор и извршни
директор не могу предлагати представника запослених
у Надзорном одбору.
Члан 50.

Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем, у складу са
законом.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора,
односно именовања новог председника или члана
Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Члан 51.

-

-

Надзорни одбор:
Доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је
за њихово спровођење;
Доноси годишњи, односно трогодишњи
Програм пословања Предузећа, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом
пословне стратегије и развоја из тачке 1 овог
члана;
Усваја извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег Програма
пословања;
Усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих
активности;
Усваја финансијске извештаје;
Надзире рад директора;
Доноси Статут;
Одлучује о статусним променама, оснивању
других правних субјеката и улагању у
капитал;
Доноси одлуку о расподели добити, односно
о начину покрића губитка;
Закључује уговоре о раду са директором, у
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складу са законом којим се уређују радни
односи;
- Успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје
и политику управљања ризицима;
- Доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину Предузећа велике
вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса,
утврђене овим Статутом и Оснивачким актом;
- Доноси Одлуку о висини цена услуга;
- Доноси Одлуку о исплати стимулације
директора и извршног директора;
- Доноси посебан Програм коришћења
средстава из буџета;
- Доноси Одлуку о оглашавању;
- Врши друге послове у складу са
законом,Оснивачким актом и овим Статутом.
Одлуке из става 1. тачке 1, 2, 7, 9, 13 и 14. овог
члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача,
односно Скупштине града Панчева.
Одлуке из става 1. тачке 8 и 12 овог члана
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Оснивача, односно Скупштине града Панчева.
Финансијски извештај из става 1 тачке 5 овог
члана са Извештајем овлашћеног ревизора доставља
се Оснивачу, односно Скупштини града Панчева ради
информисања.
Члан 52.

Надзорни одбор одлучује већином гласова
својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Члан 53.

Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1 овог члана,
утврђује се у складу са подзаконским актима.
2. ДИРЕКТОР
Члан 54.

Директора Предузећа именује Оснивач,
односно Скупштина града Панчева на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор Предузећа је функционер који
обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
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Члан 55.

За директора Предузећа може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1. Да је пунолетно и пословно способно;
2. Да има стечено високо образовање из
научне области у образовно научном пољу техничкотехнолошких наука или друштвено-хуманистичких
наука на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама
или специјалистичиким струковним студијама;
3. Да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2 овог члана;
4. Да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5.Да
познаје
област
корпоративног
управљања;
6. Да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
7. Да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8. Да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9. Да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- Обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- Обавезно психијатријско лечење на слободи;
- Обавезно лечење наркомана;
- Обавезно лечење алкохоличара;
-Забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, за
директора Предузећа може бити именовано лице које
је држављанин Републике Србије, што се доказује
уверењем о држављанству.
Члан 56.

-

Директор Предузећа:
Представља и заступа Предузеће;
Организује и руководи процесом рада;
Води пословање Предузећа;
Одговара за законитост рада Предузећа;
Предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је
за његово спровођење;
Предлаже годишњи, односно трогодишњи
Програм пословања Предузећа и одговоран
је за његово спровођење;
Предлаже финансијске извештаје;
Извршава одлуке Надзорног одбора;

-
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Бира извршне директоре;
Бира представнике Предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник
Предузеће;
Предлаже доношење посебног Програма
коришћења средстава из буџета;
Закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
Предлаже Надзорном одбору доношење
одлуке о исплати стимулације извршним
директорима;
Доноси
Правилник
о
унутрашњој
органзацији и систематизацији послова у
Предузећу ;
Врши друге послове одређене законом,
Оснивачким актом и Статутом Предузећа.
Члан 57.

Директор Предузећа именује се након
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом,
подзаконским актима, овим Статутом, Оснивачким
актом којим се прописује начин и поступак именовања
директора.
Члан 58.

Мандат директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се
шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке
или разрешења.
Члан 59.

Оставка се у писаној форми подноси
Оснивачу, односно Скупштини града Панчева.
Члан 60.

Предлог за разрешење директора Предузећа
подноси Градско веће града Панчева, у складу са
законом.
Предлог за разрешење директора може
поднети и Надзорни одбор Предузећа преко Градског
већа града Панчева.
Предлог за разрешење директора мора бити
образложен, у складу са законом и доставља се
директору који има право да се у року од 20 дана
изјасни о разлозима због којих се предлаже
разрешење.
Након истека рока из става 3 овог члана и
утврђивања потребних чињеница Градско веће
предлаже Оснивачу, односно Скупштини града
Панчева доношење одговарајућег решења.
Члан 61.

Оснивач, односно Скупштина града Панчева
разрешава или може разрешити директора Предузећа
под условима предвиђеним законом.
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Члан 62.

Уколико у току трајања мандата против
директора буде потврђена оптужница, Оснивач,
односно Скупштина града Панчева доноси решење о
суспензији директора Предузећа, у складу са законом
и решење о именовању вршиоца дужности директора.
Члан 63.

Оснивач, односно Скупштина града Панчева
може именовати вршиоца дужности директора, у
складу са законом.
Вршилац дужности директора именује се на
период који није дужи од једне године и исто лице не
може бити два пута именовано за вршиоца дужности
директора.
Услови за именовање директора, као и сва
права, обавезе и овлашћења које има директор
Предузећа, односе се и на вршиоца дужности
директора.
Члан 64.

Директор може бирати извршне директоре за
вођење послова из одређених области од значаја за
успешно функционисање Предузећа.
Предузеће може имати три
извршна
директора.
Предузеће може имати извршног директора
за финансијске послове, извршног директора за
техничке послове и послове урбанизма и извршног
директора за правне, опште послове, послове јавних
набавки и одмаралишта на Дивчибарама;
Извршни директор за финансијске послове
обавља следеће послове:
-Одговоран је за законит рад Сектора за
финансије;
-Координира и усклађује процес рада у
Сектору за финансије;
-Предлаже мере за унапређивање рада
Сектора за финансије;
-Одговоран је за рад свих сектора у делу
финансијских послова;
-Даје објашњења и пружа стручну помоћ у
обављању послова из области финансија;
-Спроводи пословну политику Предузећа;
-Учествује у припреми материјала за орган
управљања Предузећа и друге надлежне органе;
-Заједно са руководиоцима сектора извршава
одлуке и закључке органа управљања и Оснивача;
-Учествује у изради Финансијског плана
Предузећа;
-Учествује у изради Програма пословања
Предузећа, Програма уређивања грађевинског
земљишта и других програма Предузећа;
-Учествује у изради извештаја о реализацији
Финансијског плана Предузећа;
-Координира рад и односе Предузећа са
екстерним органима и одржава пословне контакте по
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питањима из домена финансијских послова;
-Спроводи пословну политику Предузећу
врши друге послове који су утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова;
Извршни директор за техничке послове и
послове урбанизма обавља следеће послове:
-Oдговоран је за законит рад Сектора за
инвестиције и одржавање објеката у нискоградњи и
високоградњи и Сектора за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање и за примену законских
прописа и подзаконских аката који регулишу области
из делокруга рада наведених сектора;
-Kоординира и одговоран је за рад у свим
секторима и службама из домена техничких и
урбанистичких послова;
-Усклађује процес рада у свим секторима и
службама из домена техничких и урбанистичких
послова;
-Kоординира рад и односе Предузећа са
екстерним органима у пословним контактима по
питањима из области урбанизма и инвестиција из
делатности Предузећа;
-Спроводи пословну политику Предузећу
врши друге послове који су утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова;
Извршни директор за правне, опште послове,
послове јавних набавки
и
одмаралишта на
Дивчибарама обавља послове у оквиру овлашћења
које му одреди директор, и то:
-Одговоран је за законит рад Сектора за
правне,опште послове, послове јавних набавки и
одмаралишта на Дивчибарама у Предузећу;
-Координира и усклађује процес рада у
Сектору за правне,опште послове, послове јавних
набавки и одмаралишта на Дивчибарама;
-Даје објашњења и пружа стручну помоћ у
обављању послова из свог делокруга рада;
-Координира и одговоран је за рад свих
сектора и служби у предузећу у делу правних послова
и послова јавних набавки;
-Спроводи пословну политику Предузећу и
врши друге послове који су утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији послова;
Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном
односу у Предузећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру
овлашћења које му одреди директор, у складу са
Оснивачким актом и овим Статутом.
Члан 65.

За извршног директора Предузећа бира се
лице које испуњава услове:
1. Да је пунолетно и пословно способно;
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2. Да има стечено високо образовање из
научне области у образовно - научном пољу техничкотехнолошких наука или друштвено-хуманистичких
наука, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама
или специјалистичиким струковним студијама;
3. Да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2 овог члана;
4. Да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
5. Да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
6. Да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
-забрана вршења позива, делатности и
дужности.
7. Да има три године радног искуства на
пословима за које ће бити задужен у Предузећу.
Члан 66.

Директор и извршни директор имају право на
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу
са подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и
извршног директора доноси Надзорни одбор
Предузећа, уз сагласност Оснивача, односно
Скупштине града Панчева.
Одлуку о исплати стимулације извршног
директора доноси Надзорни одбор на предлог
директора.
XV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 67.

Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се у складу са законом и другим
прописима који регулишу ову област.
Члан 68.

Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују општим актима Предузећа.
Члан 69.

У случају да у Предузећу нису обезбеђени
услови за остваривање редовног процеса рада услед
више силе, Скупштина града, ако оцени да могу
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наступити штетне последице за живот и здравље људи
или њихову безбедност и безбедност имовине или
друге штетне неотклоњиве последице, поступа у
складу са законом.
XVI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 70.

Предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и
унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне и
радом створене вредности човекове средине.
Запослени у Предузећу обезбеђују услове за
здравију животну средину и спречавају узроке и
отклањају штетне последице које угрожавају природне
и радом створене вредности и доводе у опасност
живот и здравље људи.
Организовање заштите и унапређење
животне средине у Предузећу и његовим
организационим целинама може се ближе уредити
другим општим актима.
XVII ЈАВНОСТ У РАДУ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 71.

Предузеће дужно је да на својој интернет
страници објави:
- Радне биографије чланова Надзорног одбора,
директора и извршних директора;
- Организациону структуру;
- Годишњи, односно трогодишњи Програм
пословања, као и све његове измене и допуне,
односно извод из тог Програма ако Предузеће
има конкуренцију на тржишту;
- Тромесечне извештаје о реализацији
годишњег, односно трогодишњег Програма
пословања;
- Годишњи
финансијски
извештај
са
мишљењем овлашћеног ревизора;
- Друге информације од значаја за јавност.
Члан 72.

Доступност информација од јавног значаја
Предузеће врши у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама
од јавног значаја.
Члан 73.

Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци који су као такви утврђени законом и другим
прописима, односно актима органа Предузећа, а чије
би саопштавање неовлашћеним лицима било
противно пословању Предузећа и штетило пословном
угледу и интересима Предузећа.
Поједини подаци који представљају пословну
тајну могу се учинити доступним само на начин
прописан законом.

Страна 21 - Број 02

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Чланови Надзорног одбора, директор,
извршни директори и запослени у Предузећу обавезни
су да податке који представљају пословну тајну чувају
за време трајања њихове функције односно радног
односа.

XX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 78.

Општи акти Предузећа морају
усаглашени са одредбама овог Статута.

Општи акти Предузећа су Оснивачки акт,
Статут и други општи акти утврђени законом и као
такви не смеју бити у супротности са одредбама
Закона о јавним предузећима.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти (Правилници, Одлуке
којима се на општи начин уређују одређена питања),
морају бити у сагласности са овим Статутом.
Појединачни акти које доноси директор
Предузећа, морају бити у сагласности са
одговарајућим општим актима Предузећа.
Члан 75.

Општи акти којима се уређују одређене
области у Предузећу, доноси Надзорни одбор на
предлог директора Предузећа и то:
- Стамбене потребе;
- Безбедност и здравље на раду;
- Права и дужности запослених;
- Стваралаштво;
- Информисање;
- Друге опште акте на основу законских
прописа и указаних потреба.
Члан 76.

Сви општи акти се објављују на огласним
таблама Предузећа и ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања а могу да ступе на снагу и раније
ако за то постоје оправдани разлози утврђени
приликом њиховог доношења, осим акта из члана 43
овог Статута, који ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања сагласности Оснивача.
XIX ПРАВО НА ШТРАЈК
Члан 77.

У Предузећу право на штрајк остварује се у
складу са законом којим се уређују услови за
организовање штрајка, колективним уговором и
другим актима.
У случају штрајка запослених у Предузећу,
мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком
утврђује Скупштина града, у складу са законом.
Уколико се не обезбеди минимум процеса
рада на начин утврђен претходним ставом,
остваривање минимума процеса рада обезбедиће се на
начин и у поступку који је предвиђен законом.

бити

Члан 79.

XVIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 74.
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Предузеће је дужно да изврши процену
вредности основног капитала, у складу са прописима
којима се уређује правни положај привредних
друштава, у року од годину дана од дана ступања на
снагу Оснивачког акта.
Предузеће је дужно да након извршене
процене из става 1 овог члана, изврши регистрацију
процењене вредности основног капитала у складу са
законом којим се уређује поступак регистрације
привредних друштава.
Члан 80.

Надзорни одбор ће донети дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја у
року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16)
односно до 4. марта 2017. године.
Члан 81.

Председник и чланови Надзорног одбора
Јавног предузећа разрешавају се пре истека периода
на који су именовани уколико Надзорни одбор не
донесе дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја у року од годину дана од дана
ступања на снагу Закона о јавним предузећима,
односно најкасније до 4. марта 2017. године.
Члан 82.

Даном ступања на снагу овог Статута
престаје да важи Статут Јавног предузећа “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” Панчево (“Службени
лист града Панчева” број 9/13 и 23/15).
Члан 83.

Тумачење одредаба
Надзорни одбор Предузећа.

овог

Статута

даје

Члан 84.

Поступак који важи за доношење Статута и
других општих аката, важи и приликом доношења
њихових измена и допуна.
Члан 85.

Предузеће ће своју организацију и општа акта
ускладити са одредбама овог Статута најкасније у
року од 90 дана од дана ступања на снагу.
Члан 86.

Директор мора обезбедити да сви општи акти
буду доступни сваком запосленом.
Члан 87.

Органи

предузећа,

Надзорни

одбор

и
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директор Предузећа, обављаће послове и функцију у
складу са законом, до избора органа Предузећа на
начин и по поступку прописаним законом,
Оснивачким актом и овим Статутом.
Члан 88.

Овај Статут, по добијању сагласности од
стране Оснивача објављује се у Службеном листу
града Панчева и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миленко Крајновић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 69. тачка 1.
Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС” број
15/16), члана 30. тачка 1. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању ДП „Младост“ Панчево у
Јавно комунално предузеће за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“ Панчево са
Законом јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.
15/16) («Службени лист града Панчева» број 29/16) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 17.03. 2017. године, донела је

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Статута Јавног
комуналног предузећа за уређење и
одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ Панчево
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку о измени Статута Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских терена и
објеката „Младост“ Панчево који је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа за уређење и
одржавање спортских терена и објеката „Младост“
Панчево на седници одржаној дана 27.01.2017.године.
II
Саставни део овог решења је Одлука о
измени Статута Јавног комуналног предузећа за
уређење и одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ Панчево.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

17. Март 2017. године
Тигран Киш

На основу члана 22. став 1. тачка 7) Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) и
члана 50. став 1. тачка 7.Статута Јавно комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских терена и
објеката „Младост“ Панчево („Сл. лист града
Панчева“, бр. 39/16), Надзорни одбор предузећа је на
својој 62. Седници, одржаној 27.01.2017. године,
једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
1. Доноси се измена статута Јавно комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских
терена и објеката „Младост“ Панчево
2. Обавезује се служба општих, стручних и
финансијских послова да статут јавно
комуналног предузећа за уређење и
одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ Панчево достави Скупштини
града Панчева на сагласност
3. Саставни део ове одлуке је документ „Измена
статута Јавно комуналног предузећа за
уређење и одржавање спортских терена и
објеката „Младост“ Панчево“, заведен под
бројем 162 од 27.01.2017. године.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ОБЈЕКАТА
„МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 163
Дана: 27.01.2017. године
Панчево
Председник надзорног одбора
Александар Добрић

На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 42. став 1. тачка 7.
Одлуке о
усклађивању
одлуке
о
организовању
ДП
“МЛАДОСТ“ Панчево у јавно комунално предузеће
за уређење и одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ Панчево са Законом о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС” бр. 15/16)(“Службени лист града
Панчева” број 29/16), Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“ Панчево, на
62. седници одржаној 27.01.2017. године, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ
ТЕРЕНА И ОБЈЕКАТА „МЛАДОСТ“
ПАНЧЕВО
Члан 1.

У Статуту Јавног комуналног предузећа за
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уређење и одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ Панчево („Службени лист града Панчева“
бр.39/16) члан 5. став 1. мења се и гласи:
Предузеће послује под пословним именом:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА
И ОБЈЕКАТА „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО.
Члан 2.

Ова Одлука, по добијању сагласности од
Скупштине града Панчева, објављује се у „Службеном
листу града Панчева“ и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ОБЈЕКАТА „МЛАДОСТ“
ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 162
Дана: 27.01.2017. год.
Панчево
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Младост“ Панчево
Александар Добрић

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и
члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 17. март 2017. године, донела је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“
ПАНЧЕВО
Члан 1.

Доноси се Одлука о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
са седиштем у Панчеву, улица Змај Јовина број 6.
Члан 2.

Оглас о јавном конкурсу за именовање
директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, објављује се у
„Службеном
гласнику
Републике
Србије“,
„Службеном листу града Панчева“, дневним новинама
“Данас” и на званичној интернет презентацији града
Панчева, у року од 8 дана од доношења Одлуке о
спровођењу јавног конкурса.
Члан 3.

Јавни конкурс за именовање директора
предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс) спроводи

17. Март 2017. године

Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач
град Панчево (у даљем тексту: Комисија).
Члан 4.

Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 5.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији, препорученом пошиљком путем
поште или лично преко Градског услужног центра
града Панчева, у затвореној коверти на адресу:
Скупштина града Панчева
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији
је оснивач град Панчево
са назнаком: Пријава на конкурс – НЕ
ОТВАРАЈ.
Трг Краља Петра I број 2-4
26 000 Панчево
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања, већ ће бити
одбачене закључком, против којег није допуштена
посебна жалба.
Члан 6.

Стручна оспособљеност, знање и вештине
кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у
податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на
јавном конкурсу и усменом провером у складу са
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласник РС“ број 65/16).
Члан 7.

Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је секретар Комисије.
Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17. март 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора Јавног
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предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево број II-04-06-3/2017-1 од 17. марта
2017. године,
Скупштина града Панчева
oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево
Подаци о Јавном предузећу: Јавно
предузеће „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево, улица Змај Јовина број 6.
Радно место:Директор Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,
на период од четири године. Директор Предузећа
заснива радни однос на одређено време.
Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице
и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада
и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове

17. Март 2017. године

утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних и
јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или
лично преко Градског услужног центра града Панчева,
у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра I број
2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
– НЕ ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
- извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
- уверење о пословној способности (оригинал
или оверена фотокопија)
- уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија)
- доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
- доказ о радном искуству на пословима за које
се захтева високо образовање (оригинал или
оверена фотокопија уверења /потврде
послодавца)
- доказ о радном искуству на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа,
организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија уверења /
потврде послодавца)
- изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке
- уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци;
- доказ да му није изречена мера безбедности
(издат од стране надлежног органа) у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања.
Лице задужено за давање информација о
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спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић,
секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
17.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ О ФИНАСИРАЊУ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА
ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО,
НЕОПХОДНЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ГРАЂАНА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се начин и поступак
финансирања набавке медицинске и друге опреме за
потребе Опште болнице Панчево неопходне за лечење
грађана са територије града Панчева.
Члан 2.

Средства за набавку медицинске и друге
опреме из члана 1. ове одлуке, у износу од 2.000.000
динара, планирана су Одлуком о буџету града Панчева
за 2017. годину у оквиру раздела 4-Градска управа,
глава 4.1-Градска управа, шифра програма 1801,
Програм 12 – Здравствена заштита, шифра програмске
активности 1801-0001, Програмска активност:
Функционисање установа примарне здравствене
заштите, функција 760 Здравство некласификовано на
другом месту, позиција 402, економска класификација
4642 - Oпрема за здравствене установе.
Опрема која се набави средствима буџета
Града за Дом здравља Панчево може се уступити
Општој болници Панчево на бесплатно коришћење.
Члан 3.

Општа болница Панчево средства из члана 2.
став 1. ове одлуке може повлачити сукцесивно, током
2017. године, према приоритетним потребама, а на
основу образложеног захтева.
Члан 4.

17. Март 2017. године

На основу чланова 6. и 7. и 11. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“
бр. 62/06, 47/11 и 93/12, 99/13-усклађени динарски
износи, 125/14-усклађени динарски износи, 95/15усклађени динарски износи, 83/16, 91/16 -усклађени
динарски износи и 104/16-др. закон ), члана 32. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон)), Закона о
буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09,
73/10,
101/10,
101/11,93/12,62/13
и
63/13исправка,108/13, 142/14, 68/15 -други закон, 103/15 и
99/16), члана 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 17.03. 2017. године, донела је

Одлуку о измени одлуке о локалним
комуналним таксама
Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Сл. лист града Панчева бр. 2/14 - пречишћен текст,
6/14 , 29/14 , 4/15 , 38/15 , 14/16 и 32/16 „) члан 16.
мења се и гласи:
“Члан 16.
Ако обвезник комуналне таксе не поднесе
пријаву, односно захтев за коришћење права, предмета
или услуга, не изврши плаћање паркинга, раскопавања
посебних паркиралишта ради извођења грађевинских
радова, полагања подземне инфраструктуре и слично
и за заузеће грађевинским материјалом надлежној
организационој јединици Градске управе града
Панчева и субјектима према којима град Панчево
врши права оснивача, за чије коришћење је прописано
плаћање локалне комуналне таксе, казниће се за
прекршај и то:
- правно лице новчаном казном у износу од
150.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 динара;
- предузетник новчаном казном у износу од
75.000 динара;
- физичко лице новчаном казном у износу од
25.000 динара“.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 20. и члана 32. Закона о
локалној самоуправи ( “Сл. гласник РС” бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 6. тачка 10. и
члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе
(“Сл. гласник РС” бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13усклађени динарски износи, 125/14- усклађени
дин.износи, 95/15- усклађени дин.износи, 83/16, 91/16усклађени дин.износи и 104/16-др.закон), Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13,
142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), Закона о јавној
својини (Сл. гласник РС“ бр.72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др.закон и 108/16), Закона о облигационим
односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89,
„Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ бр 1/03Уставна повеља“) и члана 39.и 98.став 1. Статута града
Панчева ( „Сл. лист града Панчева“ бр. 25/15
-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 17.03. 2017.године донела је

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

У Одлуци о пословном, магацинском
простору и гаражама града Панчева (''Службени лист
града Панчева'' бр. 15/14, 29/14, 11/15, 28/15, 22/16 и
38/16), у члану 26. додаје се тачка 14. која гласи:
„14. када закључење уговора о закупу гараже
тражи корисник који редовно измирује закупнину
према испостављеним фактурама од стране ЈП
“Дирекција“ Панчево.“
Члан 2.

После члана 76. додаје се нови члан „76 а.“
који гласи:
„Члан 76 а.
Корисник гараже из члана 26. тачка 14.
Одлуке, може закључити Уговор о закупу гараже за
период од наредних 5 (пет) година, под условом да
нема дуговања по испостављеним фактурама од
стране ЈП “Дирекција“ Панчево.
Захтев за закључење Уговора о закупу из
става 1. овог члана, потребно је доставити најкасније
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.“
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО

17. Март 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-1
ПАНЧЕВО, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 27. став 10. и члана 51.
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр.72/11,
88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16), чланова 20,
23, 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон) и чланова 39. и 98. Статута града Панчева
(„Сл. лист града Панчева”, бр.25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 17.03.2017. године, донела је

Одлуку о усвајању Предлога текста
уговора о давању на коришћење Заводу
за јавно здравље Панчево,
непокретности у јавној својини града
Панчева – Зграда здравства„Железничка амбуланта“, површине 1а
74 м2, на кат. парцели бр.4094 К.О.
Панчево, у улици Вука Караџића бр.6-8, у
Панчеву
I
Усваја се Предлог текста уговора о давању на
коришћење Заводу за јавно здравље Панчево,
непокретности у јавној својини града Панчева –
Зграда здравства- „Железничка амбуланта“, површине
1а 74 м2, на кат. парцели бр.4094 К.О. Панчево, у
улици Вука Караџића бр.6-8, у Панчеву.
II
Непокретност из тачке I ове одлуке даје се на
коришћење Заводу за јавно здравље Панчево до
исходовања употребне дозволе за цео објекат или за
одређену техничко – технолошку целину објекта –
нове зграде на кат.парцели бр.5189/4 К.О. Панчево која
је у јавној својини АП Војводине, са правом
коришћења Завода за јавно здравље Панчево, а која се
тренутно налази у фази изградње, али најкасније до
завршетка радова на реконструкцији Интерног
одељења Опште болнице Панчево.
III
Уговор из тачке I ове одлуке биће закључен
између града Панчева и Завода за јавно здравље
Панчево и њиме ће се регулисати услови и начин
коришћења предметне непокретности, као и сва права
и обавезе које из тога проистекну.
IV
Уговор из тачке I ове одлуке, у име Града,
потписаће Градоначелник града Панчева.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. став 2. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланова 32.
и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана
27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“,
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и
108/2016), чланова 39. тачка 23) и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној дана 17.03. 2017. године, донела
је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о грађевинском земљишту града
Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр.07/16 и 22/16),
члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
Комисија за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта (у даљем тексту: Комисија)
врши оцену испуњености услова за располагање
грађевинским земљиштем и сачињава предлог одлуке
за доношење решења из члана 11. ове одлуке.
Комисију из става 1. овог члана образује
Скупштина.
Комисију чине председник и шест чланова.
Решењем о образовању Комисије дефинисаће
се њени задаци, дужина мандата и уредити питање
начина рада, начина одлучивања Комисије, накнаде за
рад члановима Комисије, али и друга питања од
значаја за рад Комисије.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће Секретаријат
за скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа, Агенција за имовину, Секретаријат за
привреду и економски развој, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове и Секретаријат за финансије Градске управе
града Панчева.“.
Члан 2.

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

даном

17. Март 2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чланова 5., 6. и 79.
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ број 15/16), чланова 2. и 3. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“
број 88/11 и 104/16) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 17.03.2017. године, донела
је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О
ЗАДРЖАВАЊУ ПРАВА И ОБАВЕЗА
ОСНИВАЧА НАД ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА СУ НАСТАЛА
ПОДЕЛОМ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “СТАНДАРД” ПАНЧЕВО СА
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
(„СЛ.ГЛАСНИК РС“ БР.15/16)
Члан 1.

У
Одлуци о усклађивању Одлуке о
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним
комуналним предузећима која су настала поделом
Јавног комуналног предузећа “Стандард” Панчево са
Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.
15/16) (“Службени лист града Панчева” број 29/16)
члан 6 мења се и гласи:
„Члан 6.
Пословна имена Јавних предузећа су:
1. Јавно комунално предузеће “Водовод и
канализација” Панчево.
Скраћено пословно име Јавног предузећа је:
ЈКП “Водовод и канализација” Панчево.
Седиште Јавног предузећа је у Панчеву, улица
Ослобођења број 15.
2. Јавно комунално предузеће “Хигијена”
Панчево.
Скраћено пословно име Јавног предузећа је:
ЈКП “Хигијена” Панчево.
Седиште Јавног предузећа је у Панчеву, улица
Цара Лазара број 57.
3.Јавно комунално предузеће “Грејање”
Панчево.
Скраћено пословно име Јавног предузећа је:
ЈКП “Грејање” Панчево.
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Седиште Јавног предузећа је у Панчеву, улица
Цара Душана број 7.
4. Јавно комунално предузеће “Зеленило”
Панчево.
Скраћено пословно име Јавног предузећа
је:ЈКП “Зеленило” Панчево.
Седиште Јавног предузећа је у Панчеву, улица
Димитрија Туцовића број 7а.
О промени пословног имена и седишта
одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз
сагласност оснивача.“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
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Члан 2.

У Одлуци члан 3. мења се и гласи:
„ Уз захтев за плаћање доспелих, а
неизмирених дуговања на рате, закупци су у обавези
да доставе доказ да су измирили све трошкове
комуналне потрошње (вода, отпадна вода, грејање,
изношење смећа, димничарске обавезе и слично),
накнаду за коришћење заједничких уређаја у згради
која није урачуната у закупнину, трошкове електричне
енергије и припадајући порез и накнаде установљене
посебним прописима – потврде о измиреном дуговању
у целости, односно споразуме и вансудска поравнања
којима је уговорен начин измиривања доспелих
обавеза по основу коришћења пословног простора.“
Члан 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон), и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“, број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
а у вези са Предлогом одлуке о изменама и допунама
одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, број: 01465-5/2017 од 02.03.2017. године, Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 17.03.2017.године,
донела је

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

У Одлуци о плаћању доспелих а неизмирених
закупнина за пословни простор којим управља ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,
на рате („Сл. лист града Панчева“, број 30/16; у даљем
тексту: Одлука), члан 2. мења се и гласи:
„ Закупци пословног простора који право
закупа остварују на основу уговора о закупу
пословног простора закључених са ЈП “Дирекција“
Панчево, а чија доспела, а неизмирена дуговања нису
утужена нити су предмет принудног извршења, могу
поднети ЈП „Дирекција“ Панчево захтев за плаћање
дуговања, у највише 24 једнаке месечне рате.“

У Одлуци члан 4. мења се и гласи:
„Рок за подношење Захтева за плаћање
доспелих а неизмирених обавеза на рате је 45 дана од
дана ступања на снагу Одлуке о изменама Одлуке о
плаћању доспелих а неизмирених закупнина за
пословни простор којим управља ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево, на рате.“
Члан 4.

У Одлуци члан 7. мења се и гласи:
„ Дуговање по основу закупнине за пословни
простор према Споразуму, исплатиће се уплатом у
највише 24 једнаке месечне рате, с тим да прва рата
доспева за наплату у року од 15 дана од дана
закључења Споразума, а рок доспећа преосталих рата,
утврдиће се Споразумом.“
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 7. 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), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС`` број 129/07,
83/14- други закон и 101/16- други закон) и чланова 39.
и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
17.03. 2017. године донела је
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ОДЛУКУ О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ СЕ
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређују начин,
мерила и критеријуми за избор пројеката као и
пројеката-манифестација у области заштите животне
средине (у даљем тексту: пројекти) које реализују
удружења грађана у области заштите животне средине
и који се суфинансирају из буџета града Панчева.
Члан 2.

Суфинансирање пројеката у области заштите
животне средине врши се на основу јавног конкурса (у
даљем тексту: конкурс) који за град Панчево расписује
Градоначелник града Панчева.
Реализација пројеката из става 1. овог члана
мора бити предвиђена у години за коју се конкурс
расписује.
Члан 3.

Конкурс се објављује на званичној интернет
презентацији града Панчева www.pancevo.rs, као и у
најмање једном дневном или недељном штампаном
медију који излази на територији града Панчева.
Рок за подношење пријава на конкурс из става
1. овог члана не може бити краћи од 20 дана од дана
објављивања у штампаном медију из става 1. овог
члана.
Конкурс се расписује за сваку буџетску
годину, најмање једном годишње.
Члан 4.

Право учешћа на конкурсу имају
регистрована удружења грађана са територије Града
Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у
свом Статуту баве питањима заштите животне
средине.
Право учешћа на конкурсу имају и
регистрована удружења грађана ван територије Града
Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у
свом Статуту баве питањима заштите животне
средине, уколико се пројекат реализује на територији
града Панчева.
Члан 5.

О избору пројеката по расписаном конкурсу
одлучује комисија за избор пројеката коју образује
Градоначелник града Панчева посебним актом ( у
даљем тексту: комисија ).
Комисију из става 1. овог члана, чини пет
чланова.
Комисија
на
првој
седници
бира
координатора комисије који координира радом
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комисије и води седнице.
Члан 6.

О раду комисије води се записник.
Комисија пуноважно ради и одлучује ако
седници присуствује више од половине укупног броја
чланова.
Комисија доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова комисије.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
Члан 7.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати
пројекти пријављени на конкурс су:
1) нова и креативна решења проблема у
области заштите животне средине од значаја за град
Панчево;
2) дугорочни утицај и одрживост након
завршетка финансијске подршке;
3) број корисника пројекта са територије
града Панчева;
4) висина сопственог учешћа односно
средстава из других извора;
5) медијски публицитет (телевизијски и
радио-преноси или снимци, извештавање штампе и
други начини презентације);
Члан 8.

Комисија врши оцену сваког пројекта на
основу вредновања критеријума утврђених у члану 7.
ове одлуке.
Оцењивање пројеката на основу критеријума
из члана 7. ове одлуке врши посебно сваки члан
комисије, за сваки пројекат појединачно.
Комисија је обавезна да за сваки пројекат који
се разматра сачини писмено образложење у коме се
наводе разлози за прихватање или неприхватање
пројекта.
Комисија доноси одлуку која садржи списак
изабраних пројеката и износе финансијских средстава.
Члан 9.

Резултати конкурса објављују се на званичној
интернет презентацији града Панчева, најкасније 60
дана од дана завршетка подношења пријава.
Члан 10.

Са удружењем чији се пројекат суфинансира
Градоначелник града Панчева закључује уговор о
суфинансирању пројекта којим се обавезно утврђује:
назив и седиште носиоца пројекта; врста и обим
пројекта; време реализације пројекта; обим и врста
додељених средстава; временски план употребе
средстава; начин надзора над наменским коришћењем
средстава и одвијањем реализације пројекта и рок за
доставу извештаја о наменском утрошку средстава.
Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом
обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.
Градоначелник града Панчева посебним
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решењем одобрава пренос средстава,
потписивања уговора из става 1. овог члана.

након

Члан 11.

Учесници конкурса који су добили средства,
као и лица којима су одобрена средства на основу
појединачног давања, извештај о реализацији пројекта
достављају
Градоначелнику
града
Панчева
посредством секретаријата Градске управе града
Панчева надлежног за послове у области заштите
животне средине, у складу са закљученим уговором о
суфинансирању пројекта.
Извештај из става 1. овог члана мора бити
потписан од стране овлашћеног лица и оверен
печатом.
Члан 12.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном
пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне
документације, а који се објављује на званичној
интернет презентацији града Панчева.
Под потпуном пријавом подразумева се:
1) уредно попуњен и оверен образац пријаве
2) детаљан опис пројекта
3) детаљно разрађен буџет пројекта
4) подаци о стручним капацитетима
подносиоца, односно реализатора пројекта
5) као и други документи наведени у тексту
конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
пријаве које нису у складу са условима конкурса не
разматрају се.
Пројекти који су већ подржани на неком од
других конкурса града Панчева у текућој години, неће
бити разматрани.
Члан 13.

У случају да корисник средстава не достави у
року извештај о реализацији пројекта, као и у другим
случајевима предвиђеним уговором о суфинансирању
пројекта, Градоначелник града Панчева ће једнострано
раскинути уговор и упутити захтев за повраћај
средстава.
Повраћај средстава из става 1. овог члана
врши се у року који је предвиђен закљученим
уговором о суфинансирању пројекта.
Информација о корисницима средстава који
нису доставили извештај о реализацији пројекта,
односно који нису извршили повраћај средстава,
објављује се на званичној интернет презентацији
града Панчева.
Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО

17. Март 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члановa 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07,
83/14- др. закон и 101/16 др. закон ) и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева” број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана
17.03. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА
СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
Члан 1.

Одлуком о остваривању права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу (у
даљем тексту: Одлука) утврђују се ближи услови,
начин и поступак остваривања права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу који
се исплаћују из средстава буџета града Панчева.
Право из става 1. овог члана остварују парови
који су без успеха имали три покушаја вантелесне
оплодње на терет средстава обавезног здравственог
осигурања, а све у циљу укључивања што већег броја
парова у поступак вантелесне оплодње и доприноса
широј примени савремених метода лечења
неплодности.
Изузетно, право из става 1. овог члана могу
да остваре и парови који су имали безуспешан први
или други покушај вантелесне оплодње на терет
средстава обавезног здравственог осигурања у случају
да је жена старија од 42 године, али да нема више од
44 године живота.
Члан 2.

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

Право из члана 1. ове одлуке пар (брачни или
ванбрачни) може да оствари уз кумулативну
испуњеност следећих услова:
1. да жена до краја календарске године у којој
се подноси захтев навршава највише 44 године живота
2. да имају држављанство Републике Србије
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3. да имају пребивалиште на територији града
Панчева најмање годину дана пре дана подношења
захтева
4.да испуњавају здравствене критеријуме које
је прописала Републичка стручна комисија
Министарства здравља за вантелесну оплодњу и
асистирану репродукцију
5. да је по одлуци Републичке стручне
комисије Министарства здравља за вантелесну
оплодњу и асистирану репродукцију, пар био укључен
у поступак вантелесне оплодње у претходна три
покушаја, односно у први или други покушај.
Члан 4.

Право из члана 1. ове одлуке пар може да
оствари само за један покушај вантелесне оплодње
који се финансира средствима из буџета града
Панчева.
Члан 5.

Испуњеност услова за остваривање права из
члана 1. ове одлуке утврђује Комисија за остваривање
права на вантелесну оплодњу ( у даљем тексту:
Комисија), коју решењем именује Градоначелник
града Панчева, а на предлог Дома здравља Панчево.
Комисија има три члана који на првој
седници бирају председника.
Стручне
и
административно-техничке
послове за Комисију врши секретар кога именује
Градоначелник града Панчева решењем из става 1.
овог члана, такође на предлог Дома здравља Панчево.
Члан 6.
Захтев
за
остваривање
права
на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу, са
свом неопходном документацијом подноси се
Комисији путем Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
Члан 7.

Уз захтев за остваривање права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу пар
прилаже следеће доказе:
-извод из матичне књиге рођених за жену,
-уверење о држављанству Републике Србије
за оба партнера,
-уверење Полицијске управе Панчево о
пријави пребивалишта за оба партнера,
-потврда Републичког фонда за здравствено
осигурање-Филијала у Панчеву, да су обављена три
покушаја вантелесне оплодње на терет средстава
обавезног здравственог осигурања, односно први или
други покушај.
Члан 8.

Комисија даје мишљење којим се утврђује
испуњеност услова из члана 3. ове одлуке и сачињава
предлог парова за доделу средстава за суфинансирање
трошкова за вантелесну оплодњу.
На основу предлога из става 1. овог члана,
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Градоначелник града Панчева посебним решењем
одобрава пренос новчаних средстава паровима на име
суфинансирања трошкова за вантелесну оплодњу.
Члан 9.

По достављању позитивног мишљења
Комисије, као и решења о додели средстава, пар
остварује право на суфинансирање трошкова за
вантелесну оплодњу у једној од здравствених установа
из члана 2. ове одлуке, по свом избору.
Члан 10.

Пар који је остварио право на суфинансирање
трошкова за вантелесну оплодњу у обавези је да, у
року од месец дана од дана завршеног поступка
вантелесне оплодње у изабраној здравственој
установи, организационој јединици Градске управе
града Панчева надлежној за послове из области
здравствене заштите достави медицинску и
финансијску документацију, и то: отпусну листу о
завршеном поступку вантелесне оплодње, рачуне о
уплати средстава за трошкове процедуре, лекова и
самог поступка за вантелесну оплодњу и других
трошкова, све у износу који је предвиђен решењем из
члана 8. ове одлуке, који је уплаћен на рачун пара,
корисника права на суфинансирање трошкова за
вантелесну оплодњу.
Пар који је поступак вантелесне оплодње
обавио у изабраној здравственој организацији са
седиштем ван граница територије Републике Србије, у
обавези је да у року из става 1. овог члана, поред
медицинске и финансијске документације наведене у
предходном ставу, надлежној организационој јединици
достави доказ о постојању званичне дозволе надлежне
здравствене инспекције државе у којој изабрана
здравствена огранизација има пословно седиште, као и
доказ о извршеном конвертовању динарских средстава
у званичну валуту државе у којој је поступак обављен.
Члан 11.

У случају неиспуњавања обавеза пара из
члана 10. ове одлуке, град Панчево ће покренути
поступак за повраћај исплаћених средстава, пред
надлежним судом, у складу са законом.
Члан 12.

Средства за остваривање права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу
обезбеђују се у буџету града Панчева одлуком о
буџету, сваке календарске године.
Номинални износ права на суфинансирање
трошкова за вантелесну оплодњу утврђује решењем
Градоначелник града Панчева, након доношења
одлуке о буџету за сваку календарску годину.
Члан 13.

О почетку реализације овог права,
потенцијални корисници средстава биће обавештени
путем средстава јавног информисања и званичне
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интернет странице града Панчева www.pancevo.rs .
Члан 14.

Образац Захтева за остваривање права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу и
образац Мишљења Комисије за остваривање права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу,
чине саставни део ове одлуке.
Члан 15.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о остваривању права на суфинансирање
трошкова за вантелесну оплодњу (“Службени лист
града Панчева” бр. 5/16 и 30/16).
Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 26. и 27. Закона о јавној
својини ( „Сл. гласник РС“ бр 72/11,
88/13,105/14,104/16-др.закон и 108/16 ), члана 20, 32. и
66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
бр.129/07, 83/14 др.закон и 101/16-др.закон) и чланова
39. и 98.Статута града Панчева («Сл.лист града
Панчева“ бр.25/15 -пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
17.03.2017. године, донела јe:
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путем Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине.
III
Уговор о преносу права коришћења, у име
града Панчева закључиће градоначелник града
Панчева.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у Службеном листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 27. став 10. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 – др. закон и 108/16), члана 19.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16
Одлука УС), чланова 39. тачка 24 и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева“, број 25/15 –
пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 17.03. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ о давању на коришћење ствари
у јавној својини града Панчева
Републици Србији – Министaрству
унутрашњих послова – Одељењу
саобраћајне полиције Панчево
Члан 1.

ОДЛУКУ о преносу права коришћења,
без накнаде, на град Панчево
непокретности у јавној својини
Аутономне покрајине Војводине „Зграда
јединице локалне самоуправе,
административно-управна зграда “ у
Панчеву
I
Скупштина града Панчева предлаже
Покрајинској влади Аутономне Покрајине Војводине
да изврши пренос права коришћења, без накнаде, на
град Панчево, на непокретности у јавној својини
Аутономне покрајине Војводине „Зграда јединице
локалне
самоуправе,
административно-управна
зграда“, изграђена на парцели 4155 К.О.Панчево,
уписана у Листу непокретности бр.16418, Трг Краља
Петра I број 2 у Панчеву.
II
Одлуку
доставити
на
одлучивање
Покрајинској влади Аутономне Покрајине Војводине

Дају се на коришћење ствари у јавној својини
Града Панчева Републици Србији – Министарству
унутрашњих послова – Одељењу саобраћајне
полиције Панчево и то:
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Назив

Количина

17. Март 2017. године

Цена (динара)

1
.

Dräger Drug test 5000 - комплет

2
.

Десктоп рачунар LENOVO M73 i
3-4150/4GB/500GB/WIN 8.1 PRO
10B4S25X00 QUERTY, тастатура,
миш

4

189.600,00

3
.

Монитор LENOVO 21.5“ Т2224d

4

50.352,00

4
.

HP Leser Jet M506dn + HP Laser Jet
тонер CF287X

4

365.554,00

5
.

Скенер Canon Lide 120

4

8.124,00

6
.

Фотокопир апарат Canon IR 2520 +
Canon C-EXV 33 тонер

1

90.600,00

7
.

Систем за аутоматско детектовање
и документовање сабраћајних
прекршаја (црвено светло и
брзина) на раскрсници улица
Светог Саве и Војводе Радомира
Путника - комплет

1

7.806.607,20

1

4.145.760,00

8
.

1.290.000,00

1

Систем за аутоматско детектовање
и документовање сабраћајних
прекршаја (брзина) у улици
Стевана Шупљикца - комплет

Укупна вредност:
Члан 2.

Ствари из претходног члана ове одлуке
прибављене су путем јавних набавки за техничко
опремање јединице саобраћајне полиције
које
контролишу и регулишу саобраћај на путевима.
Члан 3.

Град Панчево и Република Србија –
Министарство унутрашњих послова – Одељење
саобраћајне полиције Панчево, закључиће посебан
уговор којим ће ближе регулисати међусобна права и
обавезе о давању на коришћење ствари из члана 1. ове
одлуке.
Уговор из става 1. овог члана, у име Града,
потписаће Градоначелник града Панчева.
Члан 4.

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

13.946.597,20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.25/15пречишћен текст и 12/16) и члана 4. Одлуке о
располагању становима града Панчева („Сл. лист
града Панчева“, бр. 19/14, 14/15 и 20/16), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној дана 17.03.2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП ГРАДСКИХ СТАНОВА
I
Именује се Комисија за давање у закуп
градских станова (у даљем тексту: Комисија), коју
чине председник, заменик председника, четири члана
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и њихови заменици, и то:
1.- Васа Јоцков, запослен у ЈП „Градска
стамбена агенција“Панчево, председник
- Мирослав Гогић, запослен у ЈП „Градска
стамбена агенција“Панчево, заменик председника
2.- Драган Остојин, запослен у ЈП „Градска
стамбена агенција“Панчево, члан
- Горан Стевановић, запослен у ЈП „Градска
стамбена агенција“Панчево, заменик члана
3.-Снежана Циврић Марков, запослена у
Центру за социјални рад
„Солидарност“Панчево,
члан
- Весна Барбуљ, запослена у Центру за
социјални рад
„Солидарност“Панчево, заменик
члана
4.- Милица Марков, запослена у Центру за
социјални рад „Солидарност“Панчево, члан
- Снежана Обрадовић, запослена у Центру за
социјални рад
„Солидарност“Панчево, заменик
члана
5.- Слађана Фератовић, запослена у Градској
управи града Панчева, члан
- Жељка Недић, запослена у Градској управи
града Панчева, заменик члана
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
период од четири године.
III
Комисија из тачке I овог решења одлучује о
давању у закуп градских станова, о замени станова и
обавља друге послове из Одлуке о располагању
становима града Панчева („Сл. лист града Панчева“,
бр. 19/14, 14/15 и 20/16).
Комисија има свој пословник о раду и печат.
IV
Ступањем на снагу овог решења, престаје да
важи Решење Скупштине града Панчева бр. II-04-0617/2014-8 од 14.11.2014. године.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/16-др.закон), члана 22. став 3
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број
15/16) , члана 40. Одлуке о буџету града Панчева за
2017. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 37/16) и
чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева

17. Март 2017. године

("Сл.лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст
и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 17.03. 2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА”СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО
БРОЈ :179/1/2016 ОД 22.12.2016.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево, број:179/1/2016 од
22.12.2016. године, којом ће се средства на име
остварене добити овог предузећа по завршном рачуну
за 2016.годину у целости употребити за набавку
возила и опреме за обављање делатности у складу са
Програмом пословања и финансијским планом за
2017.годину.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 22. став 1. тачка 9) Закона о
јавним предузећима ( Сл. гласник РС“, број 15/16) и
члана 22, 26 и 41 Статута предузећа , Надзорнии одбор
је на шестој седници одржаној 22.12.2016. године ,
једногласно донео

ОДЛУКУ
Да се средства на име остварене добити
ЈКП ,,Старчевац“ по завршном рачуну за 2016 годину
у целости употребе за набавку возила и опреме за
обављање делатности, у складу са Програмом
пословања са финансијским планом ЈКП ,,Старчевац“
Старчево за 2017 годину.
Јавно комунално предузеће ,, СТАРЧЕВАЦ“
Број: 179/1/2016
Датум: 22.12.2016
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Председник Надзорног одбора

Н.О Председник Миша Соколовић

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон), и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“, број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
а у вези са Одлуком Надзорног одбора Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“
Панчево,
број
01-420-3/2017
од
28.02.2017.године, Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 17.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о отпису доспелих а ненаплаћених
потраживања по основу закупа
пословног простора према политичким
странкама по Одлуци Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево
Број 01-420-3/2017 од 28.02.2017.године
I
Овом одлуком врши се отпис доспелих а
ненаплаћених потраживања, по основу закупа
пословног простора према политичким странкама, у
износу од 6.458.359,95 динара, закључно са
31.12.2013. године.
Саставни део ове одлуке чини табеларни
приказ - спецификација потраживања од политичких
странака за пословни простор, број 02-247/2017 од
27.02.2017. године.
II
Обавезује се Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево да на основу
ове одлуке у својим пословним књигама спроведе
одговарајуће књиговодствене промене.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

17. Март 2017. године

ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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Садржај
Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

Скупштина града Панчева
Одлука о допуни Одлуке о изменама и
допунама плана генералне регулације
целина 1 – шири центар (круг обилазнице)
у насељеном месту Панчево.........................1
Одлука о задуживању града Панчева за
финансирање капиталних инвестиционих
расхода............................................................1
Одлука о праву на накнаду дела трошкова
боравка деце у предшколској установи чији
је оснивач друго правно или физичко лице
на територији града Панчева за радну
2017/18. годину..............................................3
Одлука о престанку важења одлуке о
условима и начину финансирања потреба у
области спорта на територији града
Панчева...........................................................4
Одлука о начину, критеријумима и
мерилима за избор пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета
града Панчева.................................................5
Одлука о усвајању предлога текста уговора
о одређивању Јавног предузећа „дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево и
Регионалне развојне агенције јужни Банат
доо Панчево за кориснике непокретности у
јавној својини града Панчева – зграда
пословних услуга - урбанизам, на кат.
парцели бр.4312 к.о.Панчево, у Немањиној
улици у Панчеву............................................6
Одлука о раду интерресорне комисије града
Панчева...........................................................8
Решење о давању сагласности на статут

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и
уређење Панчева» Панчево........................10
Статут Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево....10
Решење о давању сагласности на Одлуку о
измени
Статута
Јавног
комуналног
предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“
Панчево.........................................................22
Одлука о измени статута Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“
Панчево.........................................................22
Одлука о спровођењу Јавног конкурса за
именовање директора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево........................................23
Јавни конкурс за именовање директора
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево........................24
Одлука о финасирању набавке медицинске
и друге опреме за потребе Опште болнице
Панчево, неопходне за лечење грађана са
територије града Панчева...........................25
Одлука о измени одлуке о Локалним
комуналним таксама....................................25
Одлука о допунама одлуке о пословном,
магацинском простору и гаражама града
Панчева.........................................................26
Одлуку о усвајању Предлога текста уговора
о давању на коришћење Заводу за јавно
здравље Панчево, непокретности у јавној
својини града Панчева – Зграда здравства„Железничка амбуланта“, површине 1а 74
м2, на кат. парцели бр.4094 К.О. Панчево, у
улици Вука Караџића бр.6-8, у Панчеву... 26
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