СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 18. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 29 Јун 2018. ГОДИНЕ

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.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), Просторног плана града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 22/12 и
25/12-исправка), члана 1. Одлуке о овлашћењу
помоћника Градоначелника града Панчева у
области
урбанизма
и
помоћника
Градоначелника града Панчева за економски
развој за покретање иницијатива за израду
планских докумената и њихових измена и
допуна за град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 32/12) и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен
текст и 12/16), уз прибављено Мишљење
Комисије за планове од 20.06.2018. године,
Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 29.06.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОМПЛЕКСА ЗА
ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ „БЕЛА АНТА„ У ДОЛОВУ
I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације инфраструктурног
комплекса за обновљиве изворе енергије на

Аконтација претплате 11.336,71

подручју „Бела Анта„ у Долову (у даљем
тексту: Измене и допуне плана).
II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 2.
Разлог за израду Измена и допуна
плана је иницијатива „Energohelios Group“
d.o.o. Београд од 5.06.2018. године и
ревидована иницијатива
„Energohelios
Group“ d.o.o. Београд од 8.06.2018. године за
приступање изменама и допунама Плана
детаљне
регулације
инфраструктурног
комплекса за обновљиве изворе енергије на
подручју „Бела Анта„ у Долову.
Измене и допуне плана односе се на
могућности:
- проширења зоне грађевинског земљишта
за изградњу биогасних електрана;
- анализу и евентуалну корекцију
параметара који се односе на правила
грађења за зону грађевинског земљишта
(предвиђени
максимлани
капацитети,
потребно зеленило и сл.)
III ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Члан 3.
Измене и допуне плана обухватају део
простора који је у оквиру граница обухвата
основног плана, површине око 20 ха.
Коначна граница обухвата плана ће
бити дефинисана приликом припреме нацрта
планског документа.
Саставни део ове Одлуке је и
графички приказ оквирне границе обухвата
планског подручја.
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IV УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ
РЕДА И СПИСАК ПОДЛОГА
Члан 4.
Основно
начело
планирања,
коришћења, уређења и заштите простора
при изменама и допунама Плана
је
задржавање основне намене дефинисане,
планским
документом
вишег
реда
Просторним
планом
града
Панчева
("Службени лист града Панчева" број 22/12
и 25/12-исправка) у којем је између осталог
наведено да је израда Плана детаљне
регулације обавезна за:
• ветропаркове,
• производне енергетске објекте који
користе обновљиву енергију (биомаса,
биогас, соларна енергија, енергија
ветра, хидроенергија и др. за
производњу других видова енергије
већих капацитета, који произведену
енергију
конектују
у
јавни
енергетскисистем), електроенергетске
и
• телекомуникационе објекте.
Приликом израде измена и допуна
плана мора се водити рачуна о степену
реализације важећег плана у предметном
простору као урбане целине.
V НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА,
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И
ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
Члан 5.
Основно
начело
планирања,
коришђења, уређења и заштите простора је
поштовање основне намене дефинисане
планом вишег реда и да планирање нових
електроенергетских капацитета мора бити
у складу са поштовањем и очувањем радне
и животне средине и коришћењем најбоље
доступне технике и технологије.
При избору локације се водило
рачуна о следећем:
• близина осталих инфраструктурних
инсталација,

•
•
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да не угрожава друге објекте са
становишта екологије, и
да не угрожава радну и животну
средину.
VI ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА

Члан 6.
Циљ израде Измена и допуна Плана
је стварање планског основа за изградњу
инфраструктурног комплекса за обновљиве
изворе енергије, који обухвата биогасне
електране,
соларне
електране,
ветрогенераторска поља и др.
VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР
ПЛАНИРАЊА СА ПРЕДЛОГОМ
ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 7.
Концептуални оквир планирања,
уређења и заштите планског подручја
обухваћеног Изменама и допунама плана у
односу на основни План биће измењен у
складу са чланом 2. ове одлуке, а све ради
стварања могућности за изградњу више
функционалних целина за производњу
електричне енергије из обновљивих извора,
изградњу
више
независних
ветрогенераторских поља са одговарајућом
повезаном средњенапонском кабловском,
телекомуникационом и осталом мрежом,
као и мрежом приступних путева,
предвиђеним локацијама за смештај
соларних
електрана
које
ће
се
прикључивати
на
дистрибутивни
електроенергетски систем, као и изградња
електрана на био-гас а све према
могућностима и условима прикључења на
дистрибутивни електроенергетски систем.
Концепт уређења простора заснован
је на техничким захтевима (изградње и
експлоатације) објеката за производњу
електричне енергије из обновљивих извора,
локационим
условима,
заштити

Страна 3 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

непосредног окружења и посебно заштити
животне средине.
VIII РОК ИЗРАДЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ
НОСИОЦА ИЗРАДЕ И НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА
Члан 8.
Рок за израду Измена и допуна
плана је 240 дана од дана доношења
Одлуке.
Члан 9.
Носилац израде Измена и допуна
плана је град Панчево путем Секретаријата
за урбанизам, грађевинске, стамбено –
комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева.
Израђивач плана је Јавно предузеће
„Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: ЈП
„Урбанизам“ Панчево).
Члан 10.
Обавезује се ЈП „Урбанизам”
Панчево да са подносиоцем иницијативе
„Energohelios Group“ d.o.o. Београд,
закључи
уговор
ради
обезбеђивања
средстава за финансирање израде измена и
допуна Плана.
Оквирна процена финансијских
средстава за израду плана износи
1.027.890,00 динара, без ПДВ-а.
IX МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА
ЈАВНОГ УВИДА
Члан 11.
После доношења одлуке о изради
Измена и допуна плана организује се рани
јавни увид ради упознавања јавности
(правних и физичких лица) са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине,
могућим решењима за урбану обнову, као и
ефектима планирања.
Рани јавни увид оглашава се седам
дана пре отпочињања увида, у средствима
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јавног информисања и у електронском
облику на интернет страници града
Панчева и траје 15 дана од дана
објављивања.
Члан 12.
Пре излагања Измена и допуна
плана на јавни увид, нацрт Планског
документа подлеже стручној контроли, коју
врши Комисија за планове, која обухвата
проверу усклађености планског документа
са планским документом ширег подручја,
одлуком о изради планског документа,
Законом о планирању и изградњи,
Правилником којим се регулише садржина,
начин и поступак израде докумената
просторног и урбанистичког планирања,
стандардима и нормативима и проверу
оправданости планског решења.
Након извршене стручне контроле,
нацрт Измена и допуна плана се излаже на
јавни увид у трајању од 30 дана.
Нацрт Измена и допуна плана се
излаже на јавни увид у Градској управи
града
Панчева,
у
просторијама
Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
које буду означене у огласу који ће бити
објављен у дневном и локалном недељном
листу, као и у електронском облику на
интернет страници града Панчева .
Члан 13.
О извршеном
јавном увиду
планског документа, надлежни орган,
односно Комисија за планове, сачињава
извештај о обављеном јавном увиду, са
свим примедбама и одлукама по свакој
примедби.
Извештај
о обављеном
јавном
увиду, доставља се
носиоцу израде
планског документа, који је дужан да у
року од 30 дана од дана доставе извештаја
поступи по одлукама из предметног
извештаја.
Предлог Измена и допуна плана, уз
извештај
о обављеном јавном увиду
Комисије за планове, који је саставни део

Страна 4 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

образложења
Плана,
доставља се
Скупштини града Панчева на доношење.
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БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.

X ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Члан 14.
Приступа се
изради Стратешке
процене утицаја измена и допуна Плана
детаљне регулације инфраструктурног
комплекса за обновљиве изворе енергије на
подручју „Бела Анта„ у Долову на животну
средину (у даљем тексту: Стратешка
процена). Саставни део ове Одлуке је
Одлука о приступању изради Стратешке
процене утицаја измена и допуна Плана
детаљне регулације инфраструктурног
комплекса за обновљиве изворе енергије на
подручју „Бела Анта„ у Долову
на
животну средину („Службени лист града
Панчева“ број 14/18).

На основу чланова 32. и 66. Закона
о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“
бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.
закон) и члана 146. Закона о планирању и
изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14),
члана 39. и 98. став 1. Статута („Сл.лист
града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст
и 12/16), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 29.06.2018. године,
донела је

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Саставни део Одлуке о изменама и
допунама Плана детаљне регулације
инфраструктурног комплекса за обновљиве
изворе енергије на подручју „Бела Анта„ у
Долову јесте графички приказ оквирне
границе обухвата планског подручја.
Члан 16.
Измене и допуне плана ће бити
израђене у најмање 6 (шест) примерка у
аналогном облику и 9 (девет) примерака у
дигиталном облику.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ, ПОКРЕТНИХ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ
КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих
монтажних, покретних и других објеката
привременог карактера на површинама
јавне намене („Службени лист града
Панчева“ бр. 4/18 и 7/18) у члану 2. став 1.
у делу Покретни објекти и уређаји ,тачка 5.
мења се и гласи: „5. Промотивни плато и
монтажно демонтажни покретни објекти,“.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. после речи
„платои
за
продају
сезонских
пољопривредних производа из возила,“
додају се речи „монтажно демонтажни
покретни објекти,“.
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Члан 3.
У члану 30. ставови 7. и 11. бришу
се. Досадашњи ставови 8., 9., 10., 12., 13.,
14., 15. и 16. постају ставови 7., 8., 9., 10.,
11., 12.,13. и 14.
Члан 4.
У члану 34. став 2. алинеја 1. речи
„стуба јавне расвете“ бришу се. У истом
ставу алинеја 2 брише се. Досадашње
алинеје 3. и 4. постају алинеје 2. и 3..
Члан 5.
У члану 36. став 3. брише се.
Досадашњи ставови 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. и
11. постају ставови 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. и
10..
Члан 6.
У члану 39. став 2.
замењује се бројем „40“.

број „45“

Члан 7.
Члан 40. мења се и гласи:
„Члан 40.
Башта у пешачкој зони и на тргу,
поставља се тако да обезбеди најмање 3м за
кретање пешака односно 3,5м за пролаз
ватрогасног возила.
Башта отвореног типа поставља се
тако да:
• ширина дела тротоара за кретање
пешака буде најмање 1,6м;
• ширина дела тротоара код улица са
интензивним кретањем пешака буде
најмање 2м;
• ширина дела тротоара за кретање
пешака код баште постављене у
близини стајалишта јавног превоза и
раскрснице, буде најмање 2 м;
• ивица баште буде удаљена од ивице
коловоза у једносмерној улици најмање
0,5м, односно, у двосмерној улици
најмање 0,75м;
• ивица баште буде удаљена од пешачког
прелаза најмање 5м;
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•

ивица баште буде удаљена од
стајалишта јавног превоза најмање 2м;
• ивица баште буде удаљена од
семафоризоване раскрснице (најближе
ивице попречног коловоза) најмање 5м,
односно
од
несемафоризоване
раскрснице (најближе ивице попречног
коловоза) најмање 10м.
Башта затвореног типа поставља се
тако да:
• ширина дела тротоара за кретање
пешака буде најмање 1,6м;
• ширина дела тротоара код улица са
интензивним кретањем пешака буде
најмање 2м;
• ширина дела тротоара за кретање
пешака код баште дуже од 6м и баште у
низу, буде најмање 2м;
• ивица баште буде удаљена од ивице
коловоза у једносмерној улици најмање
0,5м, односно, у двосмерној улици
најмање 0,75м;
• ивица баште буде удаљена од пешачког
прелаза најмање 10м;
• ивица баште буде удаљена од
стајалишта јавног превоза најмање
10м;
• ивица баште буде удаљена од
раскрснице (најближе ивице попречног
коловоза) најмање 10м.“
Члан 8.
У члану 41. после алинеје 9. додаје
се алинеја 10. која гласи:
„Ул. Ослобођења од улице Војводе
Радомира Путника до кружног тока.“
Члан 9.
У члану 50. став 2. после алинеје 7.
додаје се алинеја 8. која гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“

Страна 6 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 10.
У члану 53. став 2. алинеја 3. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису, положај објекта у односу на јавну
површину, опис конструкције са статичким
прорачуном и испуњеношћу услова у
погледу безбедности објекта, израђена од
стране овлашћеног лица са одговарајућом
лиценцом.“
Члан 11.
У члану 59. став 5. алинеја 3. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“
Члан 12.
У члану 60. став 7. алинеја 7. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“
Члан 13.
У члану 65. став 3. алинеја 4. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“
Члан 14.
У члану 67. став 6. алинеја 5. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“
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Члан 15.
У члану 69. став 4. алинеја 5. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“
Члан 16.
У члану 71. став 2. после алинеје 5.
додаје се алинеја 6. која гласи:
„сагласност субјекта који управља, користи
или одржава површину јавне намене.“
Члан 17.
После члана 72. назив одељка „5.
Промотивни плато“ мења се и гласи:
„5.
ПРОМОТИВНИ
ПЛАТО
И
МОНТАЖНО
ДЕМОНТАЖНИ
ПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ“
Члан 18.
У члану 73. став 3. алинеја 2. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“
Члан 19.
После члана 73. додаје се члан 73а
који гласи:
„Члан 73а
На делу површине јавне намене у
оквиру паркова, тргова и сл., као и на
зеленим површинама
постављају се
монтажно демонтажни покретни објекти
(нпр. трибине, бине, позорнице, и сл., као и
пратећа и друга опрема као
што су:
благајне за продају карата, покретни
шанкови за продају пића, мобилни
покретни тоалети и сл.), а за потребе
одржавања
концерата,
спортских,
културних, хуманитарних
и других
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манифестација и рекламирања промотивног
материјала.
Правна лица и удружења подносе
захтев надлежном секретаријату.
Уз захтев подноси се:
• решење о упису у регистар делатности,
са матичним бројем и ПИБ-ом;
• приказ објекта који садржи технички
опис (опис локације на коју се
поставља објекат, положај објекта у
односу на јавну површину, начин
обликовања и функцију објекта, опис
конструкције са статичким прорачуном
и испуњеношћу услова у погледу
безбедности објекта) и графички
прилог (скицу објекта са израженим
димензијама у опису и положајем
објекта у односу на јавну површину),
све израђено од стране овлашћеног
лица са одговарајућом лиценцом;
• изјава да ће исти уклонити по истеку
времена одређеног у Решењу о
одобрењу за постављање монтажно
демонтажног покретног објекта;
• уверење Секретаријата за пореску
администрацију Градске управе града
Панчева којим доказује да нема
дуговања по основу изворних прихода
града Панчева;
• сагласност субјекта који управља,
користи или одржава површину јавне
намене.
Уколико се уз трибину, бину,
позорницу и сл. постављају шанкови за
продају пића и покретни тоалети (у виду
кабина са патронама које се празне)
организатор манифестације мора одржавати
санитарну,
техничку
и
хигијенску
исправност,
чистоћу,
уредност
и
функционалност наведених објеката.
Надлежни
секретаријат
издаје
одобрење у форми решења, у року од 7 дана
од дана подношења уредног захтева, на
период који не може бити дужи од пет
година.“
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Члан 20.
У члану 75. став 2. алинеја 2. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“
Члан 21.
У члану 80. став 2. мења се и гласи:
„Рекламни панои постављају се на основу
одобрења ЈП „Урбанизам“.
Када се
рекламни панои постављају на стубовима
јавне расвете, ЈП „Урбанизам“ издаје
одобрење на основу услова издатих од
стране Секретаријата за инвестиције
Градске управе града Панчева. Одобрење се
доноси у форми решења у року од 7 дана,
од дана подношења уредног захтева.“
Члан 22.
У члану 84. став 2. алинеја 3. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“
Члан 23.
У члану 89. став 1. алинеја 6. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“
Члан 24.
У члану 94. став 1. алинеја 5. мења
се и гласи:
„скица објекта са израженим димензијама
у опису и положај објекта у односу на
јавну површину,
израђена од стране
овлашћеног
лица
са
одговарајућом
лиценцом.“
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Члан 25.
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-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
На основу чланова 32. и 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 96/15),члана 8.став.4. Закона о
озакоњењу објеката („Службени гласник
РС“ број 96/15) 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 29.06. 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ СПРАТНОСТИ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА У ПОСТУПКУ
ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о одређивању спратности
објеката на територији града Панчева у
поступку озакоњења објеката („Службени
лист града Панчева“ бр. 38/15) члан 2.
мења се и гласи:
„Члан 2.
Предмет озакоњења може бити
изузетно и објекат који има спратност већу
од
спратности
прописане
важећим
планским документом и то највише две (2)
етаже.
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У деловима града који су важећим
планским документима предвиђени за даљу
планску разраду предмет озакоњења је
објекат са највише две (2) етаже у односу
на спратност која је била прописана раније
важећем планским документом на основу
којег су објекти и изграђени.“
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-04-06-3/2018-7
Панчево 29.06.2018.
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 101/16др.закон),члана
97.став.8.
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, 98/13УС, 132/14 и 145/14) 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 29.06.2018. године,
донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

за

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса
уређивање грађевинског земљишта
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(„Службени лист града Панчева“ бр.19/17 и
1/18) члан 9. мења се и гласи:
„Члан 9.
Уколико је земљиште непотпуно
опремљено комуналном инфраструктуром,
а која је неопходан услов за функционисање
објекта који се гради, што је утврђено
локацијским условима, Инвеститор је
дужан да уз захтев за издавање грађевинске
дозволе, достави уговор о регулисању
међусобних обавеза у вези припремања и
опремања
грађевинског
земљишта
закључен са Градом и ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево, којим ће се
дефинисати обавезе уговорних страна на
комуналном опремању земљишта.
Износ доприноса, обрачунат у
складу са чланом 4. ове Одлуке умањује се
за
трошкове
припремања,
односно
опремања
неуређеног
грађевинског
земљишта у јавној својини средствима
Инвеститора, као и за вредност земљишта
које Инвеститор уступа граду за изградњу
инфраструктурних објеката, а на основу
уговора закљученог у складу са чланом 22.
ове одлуке.“
Члан 2.
Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
Грађевинско земљиште које није
уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у
обухвату планског документа на основу
кога се могу издати локацијски услови,
односно грађевинска дозвола, може се
припремити,
односно
опремити
и
средствима физичких или правних лица (у
даљем тексту: Инвеститор).
Инвеститор објекта који се гради на
неуређеном грађевинском земљишту у
јавној својини подноси Секретаријату за
инвестиције Градске управе града Панчева,
(у даљем тексту: Секретаријат за
инвестиције), односно ЈКП „Водовод и
канализација“
Панчево
Предлог
о
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финансирању
припремања,
односно
опремања грађевинског земљишта.
Припремање, односно опремање
грађевинског земљишта се односи на
израду
урбанистичкотехничких
докумената и техничке документације, као
и извођење радова који обухватају
саобраћајне
површине,
саобраћајну
сигнализацију, јавно осветљење, водовод,
кишну и фекалну канализацију.
Уз
предлог
о
финансирању
припремања,
односно
опремања
грађевинског
земљишта
Инвеститор
доставља:
• локацијске услове
• доказ о решеним имовинско – правним
односима за парцеле на којој намерава
да гради објекат
• копију плана за парцеле
• предлог динамике и рокова изградње
Члан 3.
Члан 22. мења се и гласи:
„Члан 22.
Уколико
Секретаријат
за
инвестиције
и
ЈКП
„Водовод
и
канализација“ Панчево прихвате предлог
Инвеститора из члана 21. став 2. ове
одлуке,
Секретаријат за инвестиције,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе града Панчева
и
Секретаријат за финансије припремају
нацрт Уговора о припремању, односно
опремању грађевинског земљишта, који
закључују Град, ЈКП
„Водовод и
канализација“ Панчево и инвеститор, а на
који сагласност даје Градско веће града
Панчева.
ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево припрема и закључује Уговор о
припремању,
односно
опремању
грађевинског земљишта са инвеститором,
када је предмет Уговора
израда
урбанистичко-техничких докумената и
техничке документације, као и извођење
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радова на водоводу, кишној и фекалној
канализацији.
Уговор из става 1. овог члана садржи
следеће:
• податке о локацији, односно зони у
којој
се
планира
опремање
грађевинског земљишта;
• податке из планског документа и
техничке услове за изградњу;
• податке из програма уређивања
грађевинског земљишта;
• границе локације која се припрема,
односно
опрема
са
пописом
катастарских парцела;
• динамику и рок изградње;
• обавезу Града, односно ЈКП „Водовод
и канализација“ Панчево да обезбеди
стручни надзор у току извођења
радова;
• одређивање учешћа сваке уговорне
стране у обезбеђивању, односно
финансирању
израде
техничке
документације и стручне контроле
техничке документације, извођењу
радова и избору извођача радова, као и
других трошкова у вези са опремањем
грађевинског земљишта, укључујући
висину
и
рокове
обезбеђивања
финансијских и других средстава;
• одређивање објеката који се граде и
који ће прећи у јавну својину града
• одређивање
износа
учешћа
Инвеститора
у
финансирању
припремања,
односно
опремања
грађевинског земљишта за који ће
бити умањен износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта
• вредност земљишта које Инвеститор
уступа јединици локалне самоуправе за
изградњу инфраструктурних објеката
• средства обезбеђења за испуњење
обавеза уговорних страна.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Панчева“.

„Члан 1.
Овом Одлуком одређује се начин
обрачуна трошкова за припремање и
опремање
грађевинског
земљишта
средствима физичких и правних лицa.

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 101/16др.закон),чланова 92. и 97.став 4. 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 4.
и 9. Одлуке о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта („Сл.
лист града Панчева“ бр. 19/17 и 1/18) и
чланова 39. и 98.ст.1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр.
25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 29.06. 2018. године, донела
је
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВАЊУ ТРОШКОВА ЗА
ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о одређивању трошкова за
опремање
грађевинског
земљишта
(„Службени лист града Панчева“ број
29/17, 1/18, 2/18-исправка и 10/18-исправка)
члан 1 мења се и гласи:
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Припремање
грађевинског
земљишта обухвата израду урбанистичкотехничких
докумената
и
техничке
документације.
Опремање грађевинског земљишта
обухвата изградњу и реконструкцију
објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне
намене.
Трошкови опремања грађевинског
земљишта на неуређеном грађевинском
земљишту у јавној својини, средствима
физичких и правних лицa (у даљем тексту:
Инвеститор), одређују се на основу
техничке документације и предмера и
предрачуна радова, које Инвеститор
подноси основној организационој јединици
Градске управе града Панчева надлежној за
послове инвестиција за део радова на
саобраћајницама (колским и пешачким) и
јавном
осветљењу,
односно
Јавном
комуналном
предузећу
„Водовод
и
канализација“ Панчево за део радова на
водоводу, кишној и фекалној канализацији
Трошкови опремања грађевинског
земљишта на неуређеном грађевинском
земљишту у јавној својини, одређују се на
основу описа врсте радова, јединичних
мера и до износа јединичних цена, које су
утврђене овом Одлуком.
Јединичне цене по врсти радова и по
јединичним мерама које су приказане у
предмеру и предрачуну радова за које се
тражи признавање, могу се прихватити
највише до износа јединичних цена
наведених у члану 3 ове Одлуке.“
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-04-06-3/2018-7
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Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
На основу чланова 6. и 7. и 11.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12,
99/13-усклађени динарски износи, 125/14усклађени динарски износи,
95/15усклађени динарски износи, 83/16, 91/16 усклађени динарски износи , 104/16-др.
закон и 96/17- усклађени динарски износи),
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 , 63/13-исправка,108/13,
142/14, 68/15 -др. закон, 103/15, 99/16 и
113/17), 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 29.06.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА 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, 32/16, 38/16, 2/17, 24/17 и 29/17) у
члану 8. ставови 5. и 6. мењају се и гласе:
“Пријава за утврђивање комуналне
таксе за истицање фирме на пословном
простору подноси се на обрасцу ПП ЛКТ
који је саставни део ове Одлуке - Прилог
1”.
„Пријава за утврђивање комуналне
таксе за држање средстава за игру "забавне игре" подноси се на обрасцу ПП
ЗИ који је саставни део ове Одлуке Прилог 2“.
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Члан 2.
У члану 11. став 2. мења се и гласи:
„У свему осталом што није посебно
регулисано овом одлуком примењују се
одредбе Закона о финансирању локалне
самоуправе и Закона о општем управном
поступку“.
Члан 3.
У Таксеној тарифи која је саставни
део Одлуке у Тарифном броју 1 тачка 14.
мења се и гласи:
„Порески обвезници који на дан
31.12.2017. године немају дуга, остварују
попуст од 5% за наредну годину“.
Члан 4.
У Таксеној тарифи која је саставни
део Одлуке Тарифни број 7 мења се и
гласи:
“Тарифни број 7
“За коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради
продаје
штампе,
књига
и
других
публикација,
производа
старих
и
уметничких заната и домаће радиности, од
сваког целог или започетог квадратног
метра коришћеног простора утврђује се
такса на месечном нивоу, и то:
1. Такса за киоск и киоск са
настрешницом за аутобуско стајалиште до 7
метара квадратних по метру квадратном
заузете површине, на месечном нивоу
износи:
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2. Такса за киоск и киоск са
настрешницом за аутобуско стајалиште
површине преко 7 метара квадратних за
првих 7 метара квадратних обрачунава се
по износима наведеним у ставу 2. овог
тарифног броја, а за преосталу површину
киоска месечна такса по метру квадратном
заузете површине износи:
ЗОНА

Јавна површина Цена дин/ m²

прва

преко 7 m²

760,00

друга

преко 7 m²

633,00

трећа

преко 7 m²

506,00

четврта

преко 7 m²

380,00

пета

преко 7 m²

253,00

3. Такса за постављање отворених
башти и отворених угоститељских садржаја
на месечном нивоу, по метру квадратном
износи:
ЗОНА

Цена дин/ m²

прва

228,00

друга

193,00

трећа

159,00

четврта

124,00

пета

91,00

4.
Такса
за
постављање
тенди,
надстрешница за баште, затворених башти
и уз остале објекте на површинама јавне
намене по метру квадратном на месечном
нивоу износи:

ЗОНА

Јавна површина Цена дин/ m²

прва

до 7 m²

844,00

ЗОНА

Цена дин/ m²

друга

до 7 m²

717,00

прва

47,00

трећа

до 7 m²

591,00

друга

40,00

четврта

до 7 m²

464,00

трећа

33,00

пета

до 7 m²

338,00

четврта

25,00

пета

19,00
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Остали објекти из претходног става
не односе се на киоске и друге монтажнодемонтажне објекте на површинама јавне
намене.
5. Такса за постављање монтажнодемонтажне јавне говорнице и банкомата
по јавној говорници, односно по банкомату,
на месечном нивоу износи:
ЗОНА

Цена по говорници

прва

1.688,00

друга

1.435,00

трећа

1.182,00

четврта

928,00

пета

675,00

6. Такса за постављање објеката за
извођење забавних програма, осим за
дечије аутомобиле за изнајмљивање по
метру квадратном дневно износи:
ЗОНА

Цена дин/ m²

прва

15,00

друга

13,00

трећа

11,00

четврта

9,00

пета

7,00

7.
површине
мотора и
плаћа по
износи:

Такса за коришћења јавне
за вожњу дечијих аутомобила,
сл. за изнајмљивање, такса се
возилу на месечном нивоу и

ЗОНА

Цена дин/возило

прва

1.688,00

друга

1.435,00

трећа

1.182,00

четврта

928,00

пета

675,00
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8. Месечна такса за коришћење јавне
површине за период дужи од 30 дана на
делу уличног тротоара или платоа ради
постављања покретних објеката и уређаја
(аутомати, фрижидери, расхладне витрине,
покретне рекламне витрине, уређаји за
печење и продају кокица, кукурузних
класова, кестења, шећерне пене и
америчких крофница, покретне тезге и
празничне тезге,
промотивни платои,
улични свирачи, хоризонталне рекламе,
покретни
мобилијари,
мобилијари
спортског карактера - тренажер стене за
спортско пењање, фитнес мобилијар, скејт
паркови, шаховске табле, чилери и слично)
плаћа се:
ЗОНА

Цена дин/ m²

прва

1.688,00

друга

1.435,00

трећа

1.182,00

четврта

928,00

пета

675,00

9. Месечна такса за коришћење јавне
површине за период дужи од 30 дана на
местима која се налазе на неуређеним
површинама јавне намене, на подручју
насељених места Банатски Брестовац,
Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово,
Иваново, Јабука, Качарево, Омољица и
Старчево
за
продају
сезонских
пољопривредних
производа
домаћег
географског порекла плаћа се:
ЗОНА

Цена дин/ m²

пета

675,00

10. Дневна такса за коришћење
површине јавне намене за период краћи од
30 дана по метру квадратном на делу
уличног тротоара или платоа ради
постављања покретних објеката и уређаја
(аутомати, фрижидери, расхладне витрине,
покретне рекламне витрине, уређаји за
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печење и продају кокица, кукурузних
класова, кестења, шећерне пене и
америчких крофница, покретне тезге и
празничне тезге, промотивни платои,
улични свирачи, хоризонталне рекламе,
покретни
мобилијари,
мобилијари
спортског карактера - тренажер стене за
спортско пењање, фитнес мобилијар, скејт
паркови, шаховске табле, чилери и слично)
плаћа се:
ЗОНА

Цена дин/ m²

прва

112,00

друга

95,00

трећа

78,00

четврта

61,00

пета

44,00

11.
Обвезнике и локације за
коришћење права, предмета и услуга на
територији града Панчева из овог тарифног
броја утврђује надлежна организациона
јединица Градске управе града Панчево и
акт доставља Секретаријату за пореску
администрацију.
Акт за коришћење простора на
јавним површинама који се доставља
Секретаријату за пореску администрацију
мора да садржи следеће податке пореског
обвезника:
- за
правна
лица:
порески
идентификациони број, матични број
правног лица, седиште правног лица из
АПР-а, временски период коришћења јавне
површине као и доказ о уручењу акта;
- за предузетнике и физичка лица:
порески идентификациони број, ЈМБГ,
матични број радње, адреса пребивалишта
из личне карте, назив радње са седиштем из
АПР-а, број пасоша и евиденциони број за
стране држављане и број одговарајуће
исправе за избегла, прогнана и расељена
лица, временски период коришћења јавне
површине као и доказ о уручењу акта”.
Локална комунална такса по овом
тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за
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претходни месец, по решењу Секретаријата
за пореску администрацију, а на основу
достављеног
акта
надлежног
Секретаријата, односно субјеката према
којима град Панчево врши права оснивача.
12. Локална комунална такса из овог
тарифног броја не плаћа се за коришћење
простора на јавним површинама ради
продаје
штампе,
књига
и
других
публикација,
производа
старих
и
уметничких заната и домаће радиности.
Ако се поред штампе, књига и других
публикација,
производа
старих
и
уметничких заната и домаће радиности
продаје и нека друга роба, онда се таксе
плаћају у целокупно прописаном износу из
овог тарифног броја.
13. Локалну комуналну таксу из овог
тарифног броја за повремено коришћење
простора на јавним површинама на
покретним објектима (вашари, сајмови,
изложбе
и
друге
традиционалне
манифестације) хуманитарне, верске и
друге
регистроване
непрофитне
организације плаћају у висини 50% од
прописаног износа.
14. Када се као подносиоци захтева
за
постављање
мањих
монтажних
покретних и других објеката привременог
карактера на површинама јавне намене,
појављују правна лица, предузетници и
физичка лица чије су делатности:
регистрована пољопривредна газдинства,
спортске организације, политичке странке,
синдикати, цркве, верске заједнице,
недобитна удружења а за потребе
организовања манифестација од интереса
за град Панчево, које се финансирају делом
из буџета града Панчева као и за
хуманитарне акције комунална такса се
умањује за 99%.
Правно лице, односно предузетник
који по окончању улагања у Старом
градском језгру ради обављања делатности
"Хотели и сличан смештај", а које је од
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значаја за град Панчево, односно којим
доприноси бржем привредном развоју
града, тако што први пут запосли 30
радника, не плаћа таксу двадесет и четири
месеца од дана заснивања радног односа са
радником”.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Панчева“ .
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а које се односи на обавезе Саобраћајног
предузећа „Ласта“ А.Д. Београд по основу
уступљеног јавног прихода
пореза на
зараде, конвертује у трајни улог Града
Панчева у капиталу Друштва а да се износ
од 228,01 динара уплати на рачун Града
Панчева
у року од 3 дана од дана
регистрације уписа 94 акције у Централном
регистру депо и клиринг хартија од
вредности.
II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
На основу чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст
и 12/16), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 29.06.2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
о конверзији дуга на дан 30.11.2017.
године са припадајућом каматом до
11.01.2018. године субјекта приватизације
Саобраћајног предузећа „Ласта“ А.Д.
Београд по основу уступљеног јавног
прихода - припадујућег дела пореза на
зараде као прихода града Панчева у
капитал града
I
Скупштина града Панчева је
сагласна са препоруком из Закључка Владе
РС
05 Број: 023-13073/2017-1 од
11.01.2018. године, да се пореско
потраживање
града
Панчева,
као
повериоца, у износу од 121.786,66 динара,

Потраживања
града
Панчева
утврђена у тачки I ове Одлуке чиниће
елементе
уговора
о
конверзији
потраживања града Панчева у капитал
града Панчева у Саобраћајном предузећу
„Ласта“ А.Д. Београд.
Овлашћује се градоначелник града
Панчева, Саша Павлов, да у име града
Панчева потпише:
• Уговор о конверзији потраживања
града Панчева у капитал града Панчева
у Саобраћајном предузећу „Ласта“
А.Д. Београд
• Уписницу - изјаву о упису акција од
вредности
на основу Одлуке
Скупштине акционара СП “Ласта“ а.д.
Београд.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном
листу града Панчева"
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Страна 16 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

На основу члана 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и
101/2016-др.закон), члана 39. и 98. става 1.
Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“, број 25/15-пречишћен
текст и 12/16) и на основу чланова 63. и 64.
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
Републике Србије“, број 15/16), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној дана
29.06.2018.године донела је
ЗАКЉУЧАК
о достављању Информације о степену
усклађености планираних и
реализованих активности из програма
пословања јавних предузећа, чији је
оснивач град Панчево, за период од
01.01.2018. до 31.03.2018. године
Скупштина града Панчева доставља
Министарству привреде Републике Србије
Информацију о степену усклађености
планираних и реализованих активности из
програма пословања јавних предузећа, чији
је оснивач град Панчево, за период од
01.01.2018. до 31.03.2018. године, која је
саставни део овог Закључка.
Закључак
са Информацијом о
степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма
пословања јавних предузећа, чији је
оснивач град Панчево за период од
01.01.2018.
до
31.03.2018.
године
доставити и јавним предузећима чији је
оснивач град Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
Тигран Киш
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД ПАНЧЕВО
За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.
године
Панчево, 14.05.2018. године
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив јединице локалне самоуправе: Град
Панчево;
Адреса: Трг Краља Петра I број 2-4, 26000
Панчево;
Контакт подаци: Секретаријат за финансије
Градске управе Града Панчева, секретар
Ениса Аговић-Хоти;
Број телефона: 013/308-858.
II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1. ЈКП „ Водовод и канализација“ Панчево
2. ЈКП „Хигијена Панчево
3. ЈКП „Зеленило“ Панчево
4. ЈКП за превоз путника „АутотранспортПанчево“ са ПО Панчево
5. ЈКП за уређење и одржавање спортских
терена и објеката "Младост" Панчево
6. ЈП „Урбанизам“ Панчево
7. ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево
8. ЈКП „Грејање“ Панчево
9. ЈКП „Старчевац“ Старчево
10. ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац
11. ЈКП „Вод-Ком“ Јабука
12. ЈКП „Омољица“ Омољица
13. ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село
14. ЈКП „Качарево“ Качарево
15. ЈКП „Долови“ Долово
16. ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ
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III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД
ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ
ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО
ПРЕДУЗЕЋИМА
1. Назив предузећа: ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево
Седиште: Ослобођења 15, Панчево
Претежна делатност: Сакупљање,
пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 08487502
Програм
пословања:
Дана
12.01.2018. године, Скупштина града
Панчева донeла је Закључак број: II-04-063/2018-1, којим даје сагласност на Програм
пословања ЈКП “Водовод и канализација”
Панчево за 2018. годину са Финансијским
планом за 2018.годину и Посебан програм
коришћења субвенција из буџета града
Панчева за 2018.годину.
Предузеће
ЈКП
"Водовод
и
канализација" је у периоду 01.01.2018. 31.03.2018. године остварило укупан
приход од 210.686.145 динара и укупан
расход од 247.688.895 динара. Предузеће је
у овом периоду остварило губитак у
износу од 37.002.750 динара.
Предузеће је потрошачима у
Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском
Брестовцу, Иванову, Качареву, Долову и
Јабуци фактурисало током овог извештајног
периода 1.671.852 м3 воде. Фактурисана
количина одведених отпадних вода за
насељено место Панчево је 1.039.555 м3.
У Билансу успеха највеће учешће
од 95% имају ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
УСЛУГА (воде и канализација), док код
укупних расхода највеће учешће имају
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ и то следећи
пословни расходи : трошкови материјала и
енергије (24.589.131 динара) , расходи по
основу зарада и накнада (87.561.173
динара), трошкови производних услуга
(54.796.351
динара),
трошкови
амортизације
(35.430.088
динара)
и
нематеријални
трошкови
(13.220.956
динара).
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Остали расходи који се односе на
раније године реализовани у износу од
584.803 динара, док су расходи по основу
обезвређивања потраживања од купаца
реализовани у износу од 31.140.611 динара.
Предузеће се већ дужи низ година суочава
са проблемом наплате својих потраживања,
како од привреде, тако и од грађана. Ради
решавања наведеног проблема у Предузећу
су интензивиране активности на праћењу
наплате, опомињању и утужењу нередовних
платиша, као и на закључивању споразума о
репрограму дуга, што утиче на бољи
проценат наплате. Просечан степен наплате
потраживања за воду и отпадну воду
укупно наплаћених у периоду I-III
2018.године у односу на фактурисано у
истом периоду износи 91% (код грађана
90%, а код привреде 95%).
У Билансу стања за период I-III
2018. године укупна актива, једнака укупној
пасиви, износи 2.205.902.992 динара.
Највеће учешће у активи има стална
имовина са 89% и износом од 1.973.405.034
динара, а 11% је учешће обртне имовине са
износом од 232.497.957 динара.
Највеће учешће у пасиви има капитал са
72% и износи 1.581.060.154 динара, а
дугорочна резервисања и обавезе од
175.508.109 динара и краткорочне обавезе
од 449.334.728 динара, чине укупно 28%.
Основни капитал Предузећа у
износу од 3.121.339.248 динара је 99,94%
државни. Укупни губици не прелазе 50%
вредности капитала. Када се основни
капитал умањи за губитке ранијих година у
износу од 1.495.961.947 динара и текућег
периода од 37.002.748 динара, и друге
компоненте осталог резултата, он износи
1.581.060.154 динара.
Предузеће је у табели „Трошкови
запослених“ приказало реализацију пет
радника ангажованих на одређено време
као и по основу
уговора (укупно 28
радника) које прекорачују дозвољени број
радника у односу на реализацију
ангажованих радника на неодређено време
(226 радника). У Образцу 12 под тачком 4
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„Трошкови запослених“ предузеће наводи
да од 25 запослених радника на одређено
време на дан 31.03.2018. године, девет
запослених су у периоду I - III 2018. године
засновали радни однос ради замене
привремено одсутног запосленог до
његовог повратка, а пет запослених због
повећаног обима посла. У истом периоду
ангажовано је једно лице по основу уговора
о привременим и повременим пословима и
једно лице по основу уговора о делу.
Предузеће такође наглашава да укупан број
радника
на
одређено
и
радника
ангажованих по основу уговора не прелази
10% од укупног броја радника запослених
на неодређено време.
У табели „Средства за посебне
намене“ предузеће је приказало већу
реализацију по основу средстава која су
планирана за репрезентације, док у образцу
12 у делу где образлаже ова средства
предузеће наводи да ће у наредном периоду
остварити уштеде како не би дошло до
годишњег
прекорачења
планираних
средстава по овом основу.
Исказани губитак од 37.002.750
динара је последица повећаних трошкова
обрачунате амортизације, услед завршетка
великог броја инвестиционих активности и
активирања истих у протеклом периоду,
односа
ненаплаћених
потраживања
старијих од 90 дана за I-III 2018. годинe у
висини од 31.140.611 динара и прихода од
наплаћених отписаних потраживања у
висини од 6.116.396 динара за исти период,
као и у I кварталу исплаћеног укупног
годишњег износа солидарне помоћи
запосленима ради ублажавања неповољног
материјалног
положаја
радника
од
11.471.777 динара.
Предузеће је у овом периоду било
непрекидно ликвидно и уредно је
измиривало све своје обавезе, а нарочито
према КFW-у.
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2. Назив предузећа: ЈКП „ХИГИЈЕНА“
ПАНЧЕВО
Седиште: Цара Лазара бр. 57, 26000
Панчево
Претежна делатност: Сакупљање отпада
који није опасан 3811
Матични број: 08487529
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП
„Хигијена“
за
2018.
годину
са
Финансијским планом и Посебан програм
коришћења субвенција из буџета града
Панчева за 2018.годину.
Скупштина Града Панчева је дана
28.03.2018. дала сагласност на Програм
пословања Јавног комуналног предузећа
ЈКП“Хигијена“ Панчево за 2018.годину са
Финансијским планом (прва измена) и
Посебан програм коришћења субвенција из
буџета града Панчева за 2018.годину (прва
измена), Закључком број : II-04-06-3/2018-3.
У периоду од 01.01. до 31.03.2018.
године предузеће је реализовало укупан
приход у износу од 139.211.000 динара,
проценат остварења укупних прихода је око
101% у односу на планиране, док су
укупни расходи реализовани у износу од
138.672.000 динара што је такође 101% у
односу на планиране. У периоду од 01.01.
до 31.03.2018. године
предузеће је
остварило НЕТО ДОБИТ у износу од
539.000 динара.
Предузеће је у периоду 01.01. до
31.03.2018.године
пословне
приходе
реализовало у висини 138.744 хиљада
динара што у односу на планираних
136.380
хиљада динара представља
101,74% планираног износа. У вези
прихода од продаје робе предузеће наводи
да делатност РЈ „Екосировина“ подразумева
прикупљање, сортирање и даљу продају
рециклабилних материјала. Приход РЈ
„Екосировина“ остварен је у износу од
1.962 хиљада динара. Приходи од продаје
производа и услуга износе 113.277 хиљада
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динара и представљају 100% планираног
износа.
Други
пословни
приходи
реализовани су у износу од 87 хиљада
динара, односно 87% у односу на
планираних 100 хиљада динара. Приход је
остварен од станова и пословног простора
датих у закуп.
Финансијски приходи су остварени
у висини 319 хиљада динара што у односу
на планираних 269 хиљада динара
представља 118,59% планираног износа.
Остали приходи су остварени у
висини 10.446 хиљада динара што у односу
на планираних 194 хиљада динара
представља 76,29% реализације.
Пословни расходи су реализовани у
висини 127.138 хиљада динара што у
односу на планираних 135.437 хиљада
динара представља 93,88% планираног
износа.
Финансијски
расходи
су
реализовани у висини од 472 хиљаде
динара што у односу на планираних 440
хиљада динара представља 107,28% и
обухватају расходе камата по кредитима и
према трећим лицима, негативне курсне
разлике и остале финансијске расходе
(обавеза отплате кредита за аутосмећар
преузет од ЈКП „Долови“ Долово).
Остали расходи су реализовани у
висини 11.062 хиљада динара, док су исти
планирани у износу од 965 хиљада динара .
Предузеће је у табели „Трошкови
запослени“
приказало
већи
број
запослених радника за 5 радника. Такође,
предузеће је у истој табели приказало и
већи број радника ангажованих на одређено
време. Како предузеће наводи у Образцу 12,
у тачки 5. „Динамика запослених“ на дан
31.12.2017. године, у JKП „Хигијена“
ангажовано је 43 радника на одређено
време, а на дан 31.03.2018.године 42
радника је ангажовано по овом основу.
Такође 11 радника је ангажовано ради
замене радника који су дужи временски
период одсутни (боловање или неплаћено).
Трошкови зарада запослених се
исплаћују у складу са одредбама Закона о
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утврђивању максималне зараде у јавном
сектору („Службени гласник РС“ број
93/12) и Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања
код корисника јавних средстава („Службени
гласник РС“ број 116/14). Исплате су
вршене у оквиру планираних средстава за
ту намену.
Предузеће је Програмом пословања
планирало инвестициона улагања по
кварталима за сваку РЈ као и инвестиције од
значаја за све секторе, међутим само 9.000
динара је реализовано у овом извештајном
периоду.
3. Назив предузећа: ЈКП „Зеленило“
Панчево
Седиште: Димитрија Туцовића 7а, 26101
Панчево
Претежна делатност: 8130 – Услуге
одржавања и уређења јавних зелених
површина
Матични број: 08487537
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП
„Зеленило“
за
2018.
годину
са
Финансијским планом и Посебан програм
коришћења субвенција из буџета града
Панчева за 2018.годину.
У периоду од 01.01. до 31.12.2017.
године предузеће је остварило НЕТО
ДОБИТ у износу од 15.167.000 динара.
Укупни приходи реализовани су у износу
од 128.578.000 динара односно 111% у
односу на планиране. Укупни расходи су
реализовани 98% у односу на планиране.
Реализовани износ пословних прихода
остварен је у односу на планирани у мањем
износу за 15.549 хиљада динара, док су
исти реализовани у односу на планиране у
проценту од 97%.
Приходи од премија, субвенција,
дотација и донација из буџета града
Панчева мањи су у односу на планиране за
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номинални износ од 58.028 хиљада динара,
као и други пословни приходи (АОП 1017)
мањи су у укупном номиналном износу од
12.210 хиљаде динара.
Укупни пословни приходи са АОПа 1001 реализовани су у већем износу
односно реализовани су у односу на план
111,5%.
Укупни пословни расходи са АОПа 1018 смањени су у односу на планирани
квартални извештајни тромесечни период и
то у укупном номиналном износу од 1.331
хиљада динара.
Предузеће је у овом извештајном
периоду
остварило
ПОСЛОВНИ
ДОБИТАК у износу од 15.435.хиљада
динара.
Реазлизовани износ на АОП-у 1019
показује повећање набавне вредности
продате робе у номиналном износу од 2.467
хиљада динара (услед повећања залиха
погребне опреме). Такође увећање у односу
на план уочава се код трошкова материјала
(АОП 1023) услед повећаних трошкова
основног материјала за израду нових
инсталација и жардињера за поставку
цветних
декорација.
Све
претходно
наведено резултирало је позитивним
резултатом и укупном нето добити у износу
од 15.167 хиљаде динара,
уместо
очекиване добити од 251 хиљаде динара
предвиђене за овај период. Менаџмент
Предузећа је рационалним, економичним и
ефикасним планирањем и трошењем
средстава остварио позитиван финансијски
резултат у пословању за овај извештајни
период.
У табели „Трошкови запослених“
предузећа је приказало одступање у односу
на план у делу ангажовања радника по
основу уговора о делу и привремено
повремених послова за једног радника.
Како предузеће наводи у Образцу 12, у делу
„Динамика запослених“, једно лице је
једнократно ангажовано на замени радника
на боловању. У делу запослених радника на
неодређено време, као и запослених
радника на одређено време и запослених
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радника по основу осталих уговора,
предузеће не прекорачује број радника.
У табели „Средства за посебне
намене“ предузеће је прекорачило средства
реализована по основу Спонзорства,
Донација и Хуманитарних активности .
Реализација ових трошкова извршена је на
основу
Одлука
Надзорног
одбора
предузећа, док је спецификација утрошених
средстава таксативно по ставкама наведена
у Образцу 6.
4. Назив предузећа: ЈКП за превоз
путника „Аутотранспорт-Панчево“ са
ПО Панчево
Седиште: Панчево, Војводе Радомира
Путника 33
Претежна делатност: Градски и приградски
копнени превоз путника
Матични број: 08006148
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања Јавно
комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево
за 2018. годину са Финансијским планом и
Посебан програм коришћења субвенција из
буџета града Панчева за 2018.годину.
У периоду од 01.01. до 31.03.2018.
године Предузеће је остварило ДОБИТ у
износу од 2.939.000 динара. У извештајном
периоду укупни приходи као и укупни
расходи реализовани су у проценту од
86% у односу на планиране.
Пословни приходи као и пословни
расходи су реализовни у проценту од 86%,
док је пословни добитак остварен у износу
од 11.264.000 динара, за 10% више у односу
на план.
Приходи од продаје су за 14%
мањи у односу на планиране али су ипак за
29% већи у односу на исти период протекле
године , што је резултат успешности
одржавања квалитета услуга предузећа.
Ниже
остварење
пословних
прихода последица је задржавања броја
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превезених путника на приближно истом
нивоу у односу на ранији период.
Поред смањења пословних прихода у
односу на план остварен је пословни
добитак у износу од 2.920.000 динара
првенствено
захваљујући
мерама
пословодства које су предузете у циљу
смањења пословних расхода.
У
реализацији
најбитнијих
позиција како у активи и пасиви
Биланса стања, тако и укупне активе и
пасиве, уочавају се мања одступања у
односу на планиране позиције у периоду од
01.01. до 31.03.2018. године. Наиме, укупна
актива и укупна пасива су веће од
планираних за око 42%.
Предузеће је поступајући по налогу
независног ревизора, извршило процену
вредности капитала на дан 01.01.2017.
године, а Извештај о процени вредности
капитала који је усвојен од стране
Надзорног
одбора
овог
предузећа
прокњижило у својим пословним књигама.
У овом извештајном периоду
предузеће због недостатка ликвидних
средстава није остварило планиране
инвестиције које су планиране у износу од
3.500.000 динара. У овом извештајно
периоду предузеће је од планираних
инвестиција набавило универзални софтвер
за дијагностику кварова на возилима
(262.000,00 динара).
Присутни проблеми у пословању
Јавно комуналног предузећа за превоз
путника „Аутотранспорт – Панчево“
Панчево који се огледају у отежаном
одржавању
текуће
ликвидности,
резултирају кашњење у измиривању
обавеза и лизинг рата.
Кашњења
у
измиривању
обавеза
најизраженија су код обавеза за гориво.
Предузеће има доспелих, а неизмирених
обавеза за гориво на чију цену не може да
утиче, док обавезе за финансирање
инвестиције набавке нових аутобуса путем
финансијског
лизинга
представљају
изузетно оптерећење по ликвидност.
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5. Назив предузећа: ЈКП за уређење и
одржавање спортских терена и
објеката“МЛАДОСТ“ Панчево
Седиште: Панчево, Масарикова 1а
Претежна делатност: Уређење и одржавање
спортских терена и објеката
Матични број: 08077568
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП за
уређење и одржавање спортских терена и
објеката “МЛАДОСТ“ Панчево за 2018.
годину са Финансијским планом и Посебан
програм коришћења субвенција из буџета
града Панчева за 2018.годину.
Предузеће је у периоду 01.01.31.03.2018 године планирало укупне
приходе у износу од 28.981.000 динара, док
су исти остварени у износу од 31.086.000,
што представља око 107% остварења у
односу на план.Укупни расходи су
планирани у износу од 28.981.000 динара,
а остварени у износу од 29.054.000
динара, што представља око 100%
остварења у односу на план. Предузеће је у
извештајном периоду остварило НЕТО
ДОБИТ у износу од 2.032.000 динара.
Овај извештајни период обележава
ВЕЋА реализација пословних прихода у
односу на планиране, тако да су исти
остварени у односу на план у већем износу
од 1.180.000 динара, док су пословни
расходи остварени у мањем износу од
плана (5.512.000 динара ). Напред наведено
је резултирало да је предузеће у овом
извештајном
периоду
остварило
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК у износу од
6.962.000 динара. Међутим, како је
предузеће релизовало ОСТАЛЕ РАСХОДЕ
у много већем износу од плана (план 10.000
динара, реализација 5.660.000 динара),
резултат је да је на крају овог извештајног
периода остварен НЕТО ДОБИТАК у
износу
од
2.032.000
динара.
Као
образложење више реализованих осталих
расхода, наводи се мањак средстава на име
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коришћење терена и објеката од стране
спортских клубова, односно немогућност
оприходовања услуга које су пружене
спортским клубовима, повећани трошкови
за електричну енергију и гас.
Финансијски приходи
нису
планирани ни реализовани у овом кварталу.
Финансијски расходи су у овом
извештајном периоду планирани у износу
од 260.000 динара, док су исти остварени у
износу од 190.000 динара и односе се
углавном на расходе по основу камата,
трошкове судских спорова и негативне
курсне разлике.
Остали приходи су приходи од
наплаћене
накнаде
штете
од
осигуравајућег друштва, приходи од
смањења обавеза и ефекти заштите од
ризика, и исти су остварени у износу од
925.000 динара
6. Назив предузећа: ЈП „Урбанизам“
Панчево
Седиште: Панчево, Карађорђева бр. 4
Претежна делатност: архитектонска
делатност, шифра:7111
Матични број: 08484015
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-3 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈП
„Урбанизам“ Панчево са Финансијским
планом за 2018. годину.
Скупштина Града Панчева је дана
28.03.2018. дала сагласност на Прве измене
и допуне Програма пословања Јавног
предузећа
„Урбанизам“
Панчево
и
Финансијског плана за 2018.годину,
Закључком број : II-04-06-3/2018-3.
Планирани укупни приходи за
период од 01.01.-31.03.2018. године износе
48.239.000 динара, док су у наведеном
периоду исти реализовани у износу од
41.191.000 динара, односно око 85% од
планираног износа . Укупни расходи
планирани су у износу 42.494.000 , док су
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исти реализовани у износу од 28.593.000
динара, односно око 67% у односу на план.
Реализовани пословни приходи су већи од
пословних расходa, те пословни добитак
износи 14.082.000 динара.
Укупни приходи су већи од укупних
расхода
за
период
од
01.01.31.03.2018.године, те је предузеће на крају
првог квартала за 2018.годину исказало
добитак пре опорезивања од 12.598.000
динара. Предузеће је у Билансу успеха
приказало порез на добит у износу од
1.894.000 динара, те НЕТО ДОБИТАК на
крају првог квартала 2018.године износи
10.704.000 динара.
На исказани добитак утиче начин
евидентирања
расхода
утврђен
Правилником о контном оквиру и садржини
рачуна у контном оквиру за привредна
друштва, задруге и предузетнике. Наиме,
плаћање обавезе за порез на додату
вредност предузеће не евидентира као
расход , тако да на контима трошка није
приказан износ који се односи на плаћене
обавезе по основу пореза на додату
вредност. Приходи исказани као добитак
искоришћени су за измиривање наведених
обавеза.
7. Назив предузећа: ЈП "Градска
стамбена агенција" Панчево
Седиште: Панчево, Његошева 1а
Претежна делатност: 4110 Разрада
грађевинских пројеката
Матични број: 20157810
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на
Програм пословања ЈП
„Градска стамбена агенција“ Панчево са
Финансијским планом за 2018. годину.
Скупштина Града Панчева је дана
28.03.2018. дала сагласност на I Измене и
допуне Програма пословања Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“
Панчево за 2018. годину са Финансијским
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планом број 473, Закључком број: II-04-063/2018-3.
Планирани укупни приходи за
период од 01.01.-31.03.2018. године износе
39.379.000 динара, док су у наведеном
периоду исти реализовани у износу од
55.447.000 динара, односно 41% више од
планираног износа. Укупни расходи
планирани су у износу од 46.074.000 , док
су исти реализовани у износу од 27.681.000
динара, односно 60% у односу на план.
Предузеће је у овом извештајном периоду
остварило НЕТО ДОБИТ у износу од
27.766.000 динара.
Предузеће
је
у
наведеном
извештајном периоду у табели „Средства за
посебне намене“ приказало прекорачење у
реализацији средстава планираних за
репрезентацију. У Образцу 12, у тачки 8.
„Средства за посебне намене“ предузеће
наводи да ће у наредном периоду смањити
релизацију ових средстава, тако да план на
годишем нивоу неће бити прекорачен.
У
делу
етажног
одржавања
реализовано је редовно одржавање 370
објеката са којима је предузеће склопило
уговор, промоција и потпис нових уговора,
као и интервенције по захтеву Скупштине
станара. У делу финансијског пословања
предузеће је планирало утужење корисника
услуга који нису измирили своје обавезе из
2017.године.
У овом извештајном периоду
предузеће је завршило реконструкцију
више градских станова и то у Качареву и у
Панчеву.
8. Назив предузећа: ЈКП „Грејање“
Панчево
Седиште: Панчево, Цара Душана број 7
Претежна делатност: климатизација и
снабдевање паром 35.30
Матични број: 08488754
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП
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„Грејање“ Панчево за 2018. годину са
Финансијским планом за 2018. годину.
Предузеће је планиране приходе за
период 01.01.-31.03.2018. године остварило
у износу од 279.859.000 динара, што чини
око 101% планираних прихода. Текући
расходи су остварени у износу од
370.958.000 динара, што чини око 86%
планираних расхода.
У периоду јануар - март 2018.године,
предузеће је остварило НЕТО ГУБИТАК
у износу од 91.099.000 динара.
Пословни приходи предузећа се
односе на приходе од продаје услуга.
Реализовани пословни приходи за период
јануар-март текуће године су у оквиру
планираних и исти су реализовани у односу
на планиране 102%.
Пословни расходи се односе на
групу трошкова који обухватају трошкове
материјала, трошкове енергије, трошкове
зарада,
трошкове
амортизације,
нематеријалне
трошкове,
трошкове
производних услуга и слично. Највеће
учешће у овој групи трошкова имају
трошкови енергије. Трошкови горива и
енергије остварени су са индексом 90 у
односу на планирани извештајни износ.
Финансијски приходи се односе на
приходе од камата грађанима као и камата
власницима пословног простора. Ови
приходи су остварени са индексом 18 у
односу на годишњи финансијски план.
Финансијски расходи се у највећој
мери односе на камате према Интеса Банци
за наменски узет кредит за измирење
трошкова гаса. Ови расходи су остварени са
индексом 8 у односу на годишњи
финансијски план. Први квартал обухвата
грејс период у отплати кредита, тако да се
трошкови камата очекују у другом и трећем
кварталу ове године.
Остали приходи обухватају приходе
по основу наплаћених такси и индиректно
отписаних потраживања од грађана и
власника пословног простора.
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Остали расходи обухватају трошкове
судских спорова и трошкове индиректног
отписа потраживања као и издатке за
хуманитарне намене.
У периоду јануар - март, предузеће
је остварило пословни губитак у износу
од 93,6 милиона динара.Овакав резултат је
настао обзиром да су трошкови горива
сконцентрисани у сва три месеца квартала
(грејна сезона), док се наплата услуга врши
током целе године односно свих 12 месеци.
Реализација свих осталих позиција је у
оквиру планираних.
Мање
прекорачења
у
табели
„Средства за посебне намене “ по основу
реализације трошкова за Репрезентацију
предузеће образлаже у Образцу 12.
Пословање предузећа у овом
извештајном
периоду
одвијало
се
несметано и без значајних одступања од
планираних вредности.
9. Назив предузећа: ЈКП ,,Старчевац“
Старчево
Седиште: Старчево, Трг Неолита 1
Претежна делатност: 8130- Услуге
уређење и одржавање околине
Матични број: 08587078
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП
„Старчевац“ Старчево за 2018. годину са
Финансијским планом.
Предузеће је планиране приходе за
период 01.01.-31.13.2018. године остварило
у износу од 3.592.000 динара, што чини
94% планираних прихода. Текући расходи
су остварени у износу од 3.429.000 динара,
што
чини
око
78%
планираних
расхода.Предузеће је у овом извештајном
периоду остварило НЕТО ДОБИТ у
износу од 163.000 динара.
Реализација укупних прихода као и
реализација укупних расхода у овом
извештајном периоду је била у оквиру
плана.
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Предузеће је због повећања цена
огласа локалних новина у којима се
рекламира, извршило мање прекорачење
средстава планираних за Рекламу , као и
код
средстава
планираних
за
Репрезентацију.
ЈКП "Старчевац" је у предходном
периоду обављало своју редовну делатност
и своје пословне задатке
у оквиру
делатности обављало квалитетно, а своје
обавезе редовно измиривало.
10. Назив предузећа: ЈКП „Комбрест“
Банатски Брестовац
Седиште: Банатски Брестовац, Маршала
Тита бр. 4а
Претежна делатност: 8130- Услуге уређења
и одржавања околине
Матични број: 08584281
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП
„Комбрест“ Банатски Брестовац за 2018.
годину са Финансијским планом и Посебан
програм коришћења субвенција из буџета
града Панчева за 2018. годину.
У извештајном периоду предузеће је
остварило укупан приход у износу од
1.799.000 динара и у односу на план исти се
остварују 73%, док су укупни расходи
остварени у износу од 1.978.000 динара,
односно 76% у односу на план. Предузеће
је у извештајном периоду остварило
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА у
износу од 179.000 динара.
Предузеће је у табели „Средства за
посебне намене“ приказало нешто већу
релизацију (5%) средствава планираних за
репрезентацију. Ово прекорачење предузеће
образлаже у Образцу 12.
За први квартал предузеће је
планирало нето губитак у износу од 156.000
динара, док је исти остварен у нешто већем
износу од 179.000 динара. Како су приходи
од продаје реализовани у мањем обиму од
планираног а и очекивани приходи од
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наплаћених
отписаних
потраживања
изостали нето губитак у првом кварталу
износи 179.000
динара и већи је од
планираног нето губитка за 14,74% .
11. Назив предузећа: ЈКП „ВОД-КОМ“
Јабука
Седиште: Јабука, Трг Бориса Кидрича бр 1
Претежна делатност: 8130 - Услуге
уређења и одржавања околине
Матични број: 08597642
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године године дата
је сагласност на Програм пословања ЈКП
„Вод-Ком“ Јабука за 2018.годину са
Финансијским планом.
Скупштина Града Панчева је дана
16.03.2018. дала сагласност на Прве измене
Програма пословања ЈКП „Вод-Ком“ Јабука
за 2018.годину са Финансијским планом,
Закључком број :II-04-06-3/2018-2.
ЈКП „Вод-Ком“ Јабука је у периоду
01.01.-31.03.2018.године планирало укупне
приходе у износу од 4.265.000 динара, док
су исти остварени у износу од 2.892.000
динара, што представља око 68%
остварења у односу на план. У овом
периоду знатно мања реализација се уочава
код Прихода од продаје производа и услуга
на домаћем тржишту. Мања реализација
пословних прихода је резултат изостанка
услуга услужног кошења, као и услуга
према становницима насељеног места у ком
предузеће врши комуналну делатност.
Предузеће је приликом планирања прихода
по овом основу укалкулисало повећање
цена услуга, али обзиром да ценовник није
усвојио оснивач остварени приход је нижи
од планираног.
Укупни расходи су планирани у
износу од 4.178.000 динара, а остварени у
износу од 2.812.000 динара, што
представља 67% остварења у односу на
план. Предузеће је у овом извештајном
периоду реализовало у мањем проценту
пословне
расходе, поготово трошкове
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материјала, трошкове горива и енергије, као
и трошкове производних услуга.
Финансијски приходи и расходи
као и Остали приходи и расходи нису
планирани на годишњем нивоу, а предузеће
није приказало реализацију истих у овом
извештајном периоду. Предузеће је у
извештајном периоду планирало добитак
из редовног пословања у износу од 81.000
динара, док реализација истог износи
80.000 динара.
У табели „Трошкови запослених“
предузеће је приказало реализацију
средстава планираних за помоћ радницима
и породици радника коју је планирала у
другом кварталу. Прекорачење образлаже у
Образцу 12.
У табели „Средства за посебне
намене“ предузеће је приказало мање
прекорачење по основу средстава за
репрезентацију које образлаже у Образцу
12.
12. Назив предузећа: JКП“Омољица“
Омољица
Седиште: П.А. Чарнојевића 1, Омољица
Претежна делатност: 8130- Услуге уређења
и одржавања околине
Матични број: 08594872
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП
„Омољица“ Омољица за 2018. годину са
Финансијским планом.
У извештајном периоду предузеће је
остварило укупан приход у износу од
3.040.000 динара и у односу на план исти
је остварен са око 78%, док су укупни
расходи остварени у износу од 3.224.00
динара, односно око 83% у односу на план.
Предузеће је у овом извештајном периоду
пословало са губитком и остварило НЕТО
ГУБИТАК у износу од 184.000 динара.
Предузеће је у извештајном периоду
реализовало пословне приходе у износу од
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3.040.000 динара, односно око 78% од
планираних. Мању реализацију прихода
предузеће правда изостанак услуга који се
односе на услуге израде опсега на гробним
местима, сахрана, закупа гробних места као
и изнајмљивања сале на гробљу.
Пословни
расходи
у
овом
извештајном периоду остварени су у износу
од 3.224.000 динара, односно око 83% у
односу на планиране. Већа одступања се
уочавају код трошкова материјала због
изостанка
реализације
планираних
грађевинских радова.
13. Назив предузећа: ЈКП“БНС“
Банатско Ново Село
Седиште: Банатско Ново Село 26314,
М.Тита 67
Претежна делатност: 8130- Услуге уређења
и одржавања околине
Матични број: 08631883
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године
дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП
„ БНС“ Банатско Ново Село за 2018.годину
са Финансијским планом и Посебан
програм коришћења субвенција из буџета
града Панчева за 2018.годину.
Скупштина Града Панчева је дана
16.03.2018. дала сагласност на Прве измене
Програма пословања ЈКП „ БНС“ Банатско
Ново Село за 2018.годину са Финансијским
планом, Закључком број : II-04-06-3/2018-2.
У извештајном периоду предузеће је
остварило укупан приход у износу од
5.871.000 динара и у односу на план исти
се остварују око 67% док су укупни
расходи остварени у износу од 6.917.000
динара, односно око 82% у односу на план.
Предузеће је у овом извештајном периоду
остварило ГУБИТАК у износу од 1.046.000
динара.
Пословни приходи предузећа се
односе на приходе од продаје производа и
услуга, приходе од премија, субвенција,
дотација, донација и сл. Реализација
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пословних прихода у извештајном периоду
је односу на план у проценту од око 66%.
Мања реализација ових прихода резултат је
неочитавања водомера у зимском периоду
као и мања реализација прихода од
канализације.
Пословни расходи се односе на
трошкове материјала, трошкове горива и
енергије, трошкове зарада, накнада зарада и
осталих
личних
расхода,
трошкове
производних
услуга,
трошкове
амортизације и нематеријални трошкови.
Највеће учешће у пословним расходима
имају трошкови зарада и трошкови горива и
енергије. Пословни расходи су мањи у
односу на планиране и у односу на план
остварени су у проценту од 82%.
Предузеће је планирало да у
извештајном периоду оствари позитиван
финансијски резултат, али је остварило
губитак у износу од 1.046.000 динара.
Реализовани
губитак
је
последица
амортизације пренетих радова из прошле
године, непланираних кварова , као и
неостварених прихода од канализације.
14. Назив предузећа: ЈКП“Качарево“
Качарево
Седиште: Качарево, Фискултурна 32а
Претежна делатност: 8130- Услуге уређења
и одржавања околине
Матични број: 08685029
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП
„Качарево“ Качарево за 2018.годину са
Финансијским планом.
У извештајном периоду предузеће је
остварило укупан приход у износу од
3.655.000 динара и у односу на план исти
се остварују са око 65%, док су укупни
расходи остварени у износу од 3.289.000
динара, односно око 61% у односу на план.
Предузеће је у извештајном периоду
остварило добит пре опорезивања у
износу од 366.000 динара.
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У овом извештајном периоду се
уочава одступање у извршеним приходима
и расходима у односу на планиране за
извештајни период.
У Билансу успеха за период 01.01.
до 31.03.2018. године у делу реализовних
прихода највеће одступање се уочава код
других пословних прихода где је
реализација само 5% у односу на план, док
је реализација пословних прихода у односу
на планиране само 62%.
У делу расхода највеће учешће у
пословним расходима имају трошкови
зарада и трошкови горива и енергије.
У табели „Трошкови запослених“
предузеће је у овом извештајном периоду
приказало прекорачење у релизацији
трошкова накнада уговора о делу. У
Образцу 12 предузеће наводи да ће у
будућем периоду ове трошкове свести на
планирани ниво.
15. Назив предузећа: ЈКП“Долови“
Долово
Седиште: Долово, Краља Петра I број 5
Претежна делатност: 8130- Услуге уређења
и одржавања околине
Матични број: 08588147
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП
„Долови“ Долово за 2018. годину са
Финансијским планом и Посебан програм
коришћења субвенција из буџета града
Панчева за 2018.годину.
Скупштина Града Панчева је дана
28.03.2018. дала сагласност на Измене
Посебног Програма коришћења субвенција
ЈКП„ Долови“ Долово за 2018. годину
Закључком број: II-04-06-3/2018-3.
У извештајном периоду предузеће је
остварило укупан приход у износу од
2.389.000 динара и у односу на план исти
се остварују у већем проценту за око 4%,
док су укупни расходи остварени у износу
од 1.472.000 динара, односно око 67% у
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односу на план. Предузеће је у извештајном
периоду остварило НЕТО ДОБИТ у
износу од 917.000 динара.
У делу расхода највеће учешће у
пословним расходима имају трошкови
зарада. Предузеће је по основу трошкова
зарада у овом извештајном периоду
обухватило и реализацију заосталих зарада
из 2017.године. Наиме, предузеће је до
31.03.2018. године извршило исплату
зараде за новембар 2017. године.
16. Назив предузећа: ЈКП“Глогоњ“
Глогоњ
Седиште: Глогоњ, Београдска бр. 7
Претежна делатност: 8130- Услуге уређења
и одржавања околине
Матични број: 08603162
Програм пословања: Закључком
Скупштине града Панчева број II-04-063/2018-1 од 12.01.2018. године дата је
сагласност на Програм пословања ЈКП
„Глогоњ“ Глогоњ за 2018. годину са
Финансијским планом и Посебан програм
коришћења субвенција из буџета града
Панчева за 2018.годину.
Скупштина Града Панчева је дана
16.03.2018. дала
сагласност на Прву
измену и допуну Програма пословања ЈКП
„Глогоњ“ Глогоњ за 2018.годину са
Финансијским планом Закључком број: II04-06-3/2018-2.
У извештајном периоду предузеће је
остварило укупан приход у износу од
4.266.000 динара и у односу на план исти
се остварују са око 126%, док су укупни
расходи остварени у износу од 2.885.000
динара, односно око 88% у односу на план.
У овом извештајном периоду предузеће је
остварило НЕТО ДОБИТАК у износу од
1.174.000 динара.
Пословни приходи предузећа се
односе на приходе од продаје производа и
услуга, приходе од премија, субвенција,
дотација, донација и сл. Реализација
пословних прихода у извештајном периоду
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је у складу са планом и исти су реализовани
у односу на план у проценту од око 126%.
Пословни расходи се односе на
трошкове материјала, трошкове горива и
енергије, трошкове зарада, накнада зарада и
осталих
личних
расхода,
трошкове
производних
услуга,
трошкове
амортизације и нематеријални трошкови.
Исти су реализовани у проценту од 89%.
Највеће учешће у пословним расходима
имају трошкови зарада, док су трошкови
производних услуга реализовани у нешто
већем износу него што су планирани.
Предузеће је у овом извештајном
периоду пословало према плану, обављало
своју редовну делатност и своје пословне
задатке у оквиру делатности обављало
квалитетно, а своје обавезе редовно
измиривало.
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И
НАПОМЕНЕ
Законом о јавним предузећима
(„Сл.гласник Републике Србије“ бр. 15/16)
у одредби чл. 4. прописано је да се јавно
предузеће оснива и послује ради:
“Обезбеђивања
трајног
обављања
делатности од општег интереса и редовног
задовољавања
потреба
корисника
производа и услуга; Развоја и унапређивања
обављања делатности од општег интереса;
Обезбеђивања техничко-технолошког и
економског
јединства
система
и
усклађености његовог развоја; Стицања
добити; Остваривања другог законом
утврђеног интереса.“
У
периоду
01.01.до
31.03.2018.године негативан финансијски
резултат су остварила следећа предузећа:
1. ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево;
2. ЈКП „Грејање“ Панчево;
3. ЈКП „Омољица“ Омољица;
4. ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац;
5. ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село.
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1. ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево
негативан финансијски резултат образлаже
као
последицу повећаних трошкова
обрачунате амортизације, услед завршетка
великог броја инвестиционих активности и
активирања истих у протеклом периоду,
односа
ненаплаћених
потраживања
старијих од 90 дана за I-III 2018. годинe у
висини од 31.140.611 динара и прихода од
наплаћених отписаних потраживања у
висини од 6.116.396 динара за исти период,
као и у I кварталу исплаћеног укупног
годишњег износа солидарне помоћи
запосленима ради ублажавања неповољног
материјалног
положаја
радника
од
11.471.777 динара.
2. ЈКП „Грејање“ Панчево
негативан финансијски резултат у периоду
јануар-март, образлаже трошковима горива
који су сконцентрисани у сва три месеца
квартала (грејна сезона), док се наплата
услуга врши током целе године односно
свих 12 месеци.
3. ЈКП „Омољица“ Омољица
негативан финансијски резултат образлаже
мањом реализацијом услуга који се односе
на услуге које се односе на одржављање
гробља.
4. ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац
разлог оствареног губитак образлаже
мањом реализацијом приходи од продаје
производа и услуга . Наиме, како су ови
приходи реализовани у мањем обиму од
планираног, као и да је очекивани приход од
наплаћених
отписаних
потраживања
изостао предузеће је у овом извештајном
периоду пословало са губитком.
5. ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село
остварени негативан финансијски резултат
образлаже као последицу амортизације
пренетих радова из прошле године,
непланираних кварова , као и неостварених
прихода од канализације.
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Позитиван финансијски резултат у
овом извештајном периоду су остварила
следећа предузећа:
1. ЈКП „Зеленило“ Панчево
2. ЈКП „Хигијена“ Панчево
3. ЈКП за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“ Панчево,
4. ЈП „Урбанизам“ Панчево
5. ЈКП за уређење и одржавање спортских
објеката „Младост“ Панчево
6. ЈП "Градска стамбена агенција"
Панчево
7. ЈКП „Старчевац“ Старчево
8. ЈКП „Вод-Ком“ Јабука
9. ЈКП „Качарево“ Качарево
10. ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ
11. ЈКП „Долови“ Долово
Сва предузећа чији је оснивач града
Панчево су у периоду 01.01. до 31.03.2018.
године редовно измиривала своје обавезе
као и обављала делатности за које су
регистрована и делатности које им је
поверио оснивач.
Саставни део Информације је
Збирни приказ планираних и реализованих
показатеља за период од 01.01 до
31.03.2018. године (Табела1 и Табела2).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Панчево, 29.06.2018.
Број:II-04-06-3/2018-7
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), члана 69. став 1. тачка 3.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16), чланова 39. и 98.,
став 1. Статута града Панчева („Службени
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лист града Панчева“, број 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29.06. .2018.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО О
УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД 26.04.2018.
ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "БНС" Банатско Ново Село о
усвајању ценовника комуналних услуга од
26.04.2018. године.
II
Саставни део овог решења је Одлука
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "БНС" Банатско Ново Село о
усвајању ценовника комуналних услуга од
26.04.2018. године.
III
Ово решење ступа на снагу и
примењиваће се почев од наредног дана од
дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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НАДЗОРНИ ОДБОР
Јавно комунално предузеће „БНС“
Банатско Ново Село
Адреса: М. Тита 67, 26314 Банатско Ново
Село
Матични број : 08631883
Пиб: 101864793
Дана: 26.04.2018. године
На основу чл.37 и чл.42 Статута
Јавно комуналног преузећа „БНС“ Банатско
Ново Село (Сл. лист града Панчева, бр.
19/14), чл. 34 и чл. 37 Одлуке о
усклађивању одлуке о оснивању Јавно
комуналног предузећа „БНС“ Банатско
Ново Село (Сл.лист града Панчева,
бр.7/14), чл. 22 Закона о Јавним
предузећима (Сл. гласник РС, бр. 15/2016)
Надзорни одбор Јавно комунално предузеће
„БНС“ Банатско Ново Село на редовној
седници одржаној дана 26.04.2018. године
донео је следећу
ОДЛУКУ
Једногласно је донета одлука да се
усвоји Ценовник комуналних услуга Јавно
комуналног предузећа „БНС“ Банатско
Ново Село и исти се упућује Граду Панчеву
(оснивачу) на давање сагласности.
Јавно комуналног предузећа „БНС“
Банатско Ново Село
Председник Надзорног одбора
Симеонов Јована
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), члана 69. став 1. тачка 3.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16), чланова 39. и 98.,
став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“, број 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
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Панчева, на седници одржаној 29.06. 2018.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ПАНЧЕВО О УТВРЂИВАЊУ
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЦЕНЕ ВОДЕ ЗА СВЕ
КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА И
ОТПАДНЕ ВОДЕ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ
ПОТРОШАЧА
БРОЈ 5-1/7 Т.3 ОД 16.04.2018. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Водовод и канализација"
Панчево о утврђивању јединствене цене
воде за све категорије потрошача и отпадне
воде за све категорије потрошача, број: 51/7 т.3 од 16.04.2018. године.
II
Саставни део овог решења је Одлука
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Водовод и канализација"
Панчево о утврђивању јединствене цене
воде за све категорије потрошача и отпадне
воде за све категорије потрошача, број: 51/7 т.3 од 16.04.2018. године.
III
Ово решење ступа на снагу и
примењиваће се почев од наредног дана од
дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО
Датум: 16.04.2018.године
Број:5-1/7 т.3
На основу члана 28. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“, бр 88/2011 и 104/2016) и члана 43. у
вези са чланом 23. Статута Јавног
комуналног
предузећа
“Водовод
и
kанализација“ Панчево (“Службени лист
града Панчева”, бр. 17/2017-пречишћен
текст), и члана 33. Пословника о раду
Надзорног одбора ЈКП “Водовод и
канализација“ Панчево (број Д-7718 од
30.10.2017. године), Надзорни одбор ЈКП
“Водовод и канализација“ Панчево, на
редовној седници која је одржана
16.04.2018. године донео је
ОДЛУКУ
Утврђује се јединствена цена воде за
све категорије потрошача у висини од 59,88
динара по м3 и јединствена цена отпадне
воде за све категорије потрошача у висини
од 47,85 динара по м3.
Одлука се доставља Оснивачу ради
давања сагласности.
Ова одлука биће објављена у
„Службеном листу града Панчева“, а
примењиваће се од дана добијања
сагласности надлежног органа оснивача на
исту.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престају да важе Одлука о утврђивању цена
за воду и отпадну воду број 5-1/9 т.3 од
19.12.2012. године, Одлука о измени и
допуни Одлуке о утврђивању цене за воду и
отпадну воду број 5-1/12 т.8 од 17.03.2014.
године и
Одлука број 5-1/52 т.3 од
09.11.2015. године.
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Председник Надзорног одбора
Проф.др Тихомир Радовановић
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), члана 69. став 1. тачка 3. Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број: 15/16), 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 29.06.2018. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО О ДОПУНИ
ЦЕНОВНИКА ЗА УСЛУГЕ
ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 4460-18-4 ОД 24.04.2018. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Хигијена" Панчево о допуни
ценовника за услуге паркирања на
посебним паркиралиштима на територији
града Панчева, број: 4460-18-4 од
24.04.2018. године.
II
Саставни део овог решења је Одлука
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Хигијена" Панчево о допуни
ценовника за услуге паркирања на
посебним паркиралиштима на територији
града Панчева, број: 4460-18-4 од
24.04.2018. године.
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III

Ово решење ступа на снагу и
примењиваће се почев од наредног дана од
дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460-18-4
Панчево, 24.04.2018.године
На основу члана 44 Статута Јавног
комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево
(„Сл.лист града Панчева“ бр. 39/16, 9/17 и
11/17), Надзорни одбор Предузећа на
редовној седници одржаној дана,24.04.2018.
године, решавајући тачку 4. усвојеног
дневног реда – Разматрање предлога
Oдлуке бр. 1540 од 20.04.2018. године, о
усвајању допуне Ценовника за услуге
паркирања на посебним паркиралиштима
на територији града Панчева,једногласно је
донео следећу
ОДЛУКУ
О допуни Ценовника за услуге
паркирања на посебним
паркиралиштима на територији града
Панчева
Усваја се допуна Ценовника за
услуге
паркирања
на
посебним
паркиралиштима на територији града
Панчева за месечни закуп по паркинг
месту
башта
кафића,
извођење
грађевинских
радова,
културних

29. jун 2018. године

манифестација, снимање
калкулацијом и то:
Р.Ј. Паркинг сервис

филмова

са

Нове цене

Месечни закуп по паркинг месту
башта кафића, извођење грађевинских
радова, културних манифестација,
снимање филмова итд.
I зона (по паркинг месту)

10.780,00

II зона (по паркинг месту)

9.240,00

III зона (по паркинг месту)

1.760,00

Напомена: цене су исказане са ПДВ-ом.
У прилогу достављамо калкулацију
нових цена.
Ова Одлука ступа на снагу по
добијању сагласности градског већа града
Панчева и Скупштине града Панчева и биће
објављена у „Службеном листу града
Панчева“.
Председник Надзорног одбора
Драгана Креко
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), члана 69. став 1. тачка 3. Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број: 15/16), 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 29.06.2018. године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку
надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Хигијена" Панчево којом је
дата сагласност РЈ "Паркинг сервис" да
омогући корисницима зонског система
паркирања плаћање дневне карте по
50% нижој цени од основне цене карте
број: 4460-18-5 од 24.04.2018. године
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Хигијена" Панчево којом је дата
сагласност РЈ "Паркинг сервис" да омогући
корисницима зонског система паркирања
плаћање дневне карте по 50% нижој цени
од основне цене карте, број: 4460-18-5 од
24.04.2018. године.
II
Саставни део овог решења је Одлука
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Хигијена" Панчево којом је дата
сагласност РЈ "Паркинг сервис" да омогући
корисницима зонског система паркирања
плаћање дневне карте по 50% нижој цени
од основне цене карте, број: 4460-18-5 од
24.04.2018. године.
III
Ово решење ступа на снагу и
примењиваће се почев од наредног дана од
дана доношења, а објавиће се у
"Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Tигран Киш
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460-18-5
Панчево,24.04.2018.године
На основу члана 44 Статута Јавног
комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево
(„Сл.лист града Панчева“ бр. 39/16, 9/17 и
11/17), Надзорни одбор Предузећа на
редовној седници одржаној дана,24.04.2018.
године, решавајући тачку 5. усвојеног
дневног реда – Разматрање предлога
Oдлуке бр. 1468 од 20.04.2018. године, о
давању
сагласности
на
плаћање
корисницима зонског система паркирања
дневне карте по нижој цени,једногласно је
донео следећу
ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ сагласност РЈ “Паркинг
сервис“ да омогући корисницима зонског
система паркирања плаћање дневне карте
по 50% нижој цени од основне цене карте.
Уколико корисници своју обавезу
измире у року до 8 дана од дана издавања
дневне карте по цени од 1.000,00 динара,
према члану 54.5 Oдлуке о уређењу
саобраћаја на територији Града Панчева
(„Сл.лист Града Панчева“ бр. 19/2017),
платиће 500,00 динара, а карту по цени од
700,00 динара, по члану 54.1,2,3 и 4 Одлуке
о уређењу саообраћаја на територији Града
Панчева („Сл.лист Града Панчева“ бр.
19/2017), платиће 350,00 динара.
Сви остали корисници, који обавезу
не измире у напред наведеном року, плаћају
пуну цену дневне карте.
Образложење
Према важећем Ценовнику за услуге
паркирања на посебним паркиралиштима
на територији града Панчева број 5180/1211 усвојених 13.09.2017. године, овим би
омогућили корисницима зонског система
паркирања,плаћање дневне карте (члан 54.5
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и 54. 1, 2, 3 и 4 Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији Града Панчева,
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2017) по
50% нижој цени од основне цене карте
уколико своју обавезу измире у року од
осам дана од дана издавања дневне карте,
док сви остали корисници који обавезу не
измире у том периоду, плаћају пуну цену
дневне карте.
Председник Надзорног одбора
Драгана Креко
На основу члана 46. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“
број 25/15-пречишћен текст и 12/16), члана
48. Пословника Скупштине града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/15пречишћен текст), а у вези са члановима
246. и 247. Закона о раду („Службени
гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17-одлука УС и 113/17),
Скупштина града Панчева на седници
одржаној 29.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о образовању Радне
групе за преговоре у поступку закључења
Посебног колективног уговора за јавна
предузећа града Панчева и Колективног
уговора код послодавца за јавна
предузећа града Панчева
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„За чланове Радне групе из реда
оснивача именују се:
1. Предраг
Живковић,
заменик
Градоначелника града Панчева;
2. Миленко Чучковић, члан Градског већа
града Панчева задужен за подручје
рада, запошљавања и социјалне
политике;
3. Мишо Марковић, члан Градског већа
града Панчева задужен за подручје
стамбено-комуналних
послова
и
саобраћаја;
4. Ениса
Аговић
Хоти,
секретар
Секретаријата за финансије Градске
управе града Панчева;
5. Бојан Петров, помоћник секретара у
Служби за управљање људским
ресурсима и заједничке послове
Градске управе града Панчева ;
6. Јасминка
Павловић,
помоћник
секретара
за
урбанизам
у
Секретаријату
за
урбанизам,
грађевинске,
стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе
града Панчева. “
II
У тачки II став 4. речи:
„Секретаријатом за урбанизам, грађевинске
и станбено – комуналне послове„ замењују
се речима „Секретаријатом за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај“.

I
III
У
Решењу
Скупштине
града
Панчева о образовању Радне групе за
преговоре у поступку закључења посебног
колективног уговора за јавна предузећа
града Панчева и Колективног уговора код
послодавца за јавна предузећа града
Панчева („Службени лист града Панчева“
број 24/14, 2/15, 18/15 и 32/16), у тачки I
став 2, мења се и гласи:

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-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
На основу члана 70. и 99. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и
145/14), члана 20, 32. и 66.Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр.
129/07, 83/14- др.закон и 101/16-др.закон)
чланова 39. и 98.став 1. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр.
25/15-пречишћен текст и 12/16) и члана 25.
Одлуке о грађевинском земљишту града
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр.
24/17), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 29.06.2018. године,
донела је
РЕШЕЊE
о отуђењу грађевинског земљишта
катастарске парцеле бр. 2764/1 КО
Омољица непосредном погодбом
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Након
правноснажности
овог
решења и прибављене сагласности Градског
правобранилаштва града Панчева на
предлог уговора, Градоначелник града
Панчева, у име града Панчева закључиће
уговор о отуђењу са правним лицем
„Божић и синови“ ДОО из Панчева, ул.
Максима Горког бр.2.
Обавезује се лице из предходног
става да исплати купопродајну цену у
целости, у року од 15 дана од дана
закључења уговора о отуђењу.
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-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

I
Отуђује се из јавне својине града
Панчева
грађевинско
земљиште,
катастарска парцела бр. 2764/1 КО
Омољица, у површини од 05а 49 м2,
уписана у листу непокретности бр.718 КО
Омољица, а која се налази у обухвату Плана
детаљне регулације блока 115 у Омољици –
пословна зона са рециклажним центром за
привремено складиштење отпада ради
третмана и његовог даљег пласмана
(„Сл.лист града Панчева“, бр. 40/16)
правном лицу „ Божић и синови „ ДОО из
Панчева, ул.Максима Горког бр.2.
Предметна катастарска парцела
отуђује се путем непосредне погодбе, а
након спроведеног поступка утврђивања
земљишта за редовну употребу објекта, по
тржишној цени у износу од 770,34 дин/м2,
односно укупној цени од 422.916,66 динара.

На основу члана 99. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС"
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и
145/14), чланова 20. 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр.
129/07, 83/14- др.закон и 101/16- др.закон),
и члана 25. Одлуке о грађевинском
земљишту града Панчева (“Сл. лист града
Панчева” бр. 24/17), 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 29.06.2018. године,
донела је

Страна 36 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 16167/8 КО ПАНЧЕВО
I
Отуђује се из јавне својине града
Панчева
грађевинско
земљиште,
кат.парцела бр. 16167/8 K.O. Панчево, у
површини од 430 м2, уписана у лист
непокретности бр. 14112 К.О. Панчево, која
се у природи налази у улици Стевана
Сремца у Панчеву, у обухвату Плана
генералне регулације- Целина 2- Стрелиште
са Хиподромом и Војловица са Тополом у
насељеном месту Панчево („Службени лист
града Панчева“, број 20/12, 34/12, 1/13, 3/13
и 16/16), a у циљу изградње стамбених
објеката, односно објеката који су по врсти
и намени компатибилни са становањем,
према важећем планском акту.
Предметна
кат.парцела,
након
спроведеног поступка јавног надметања,
отуђује се Бранку Остојину из Баваништа,
ул. Лазе Бугарског бр. 116, као једином и
најповољнијем
учеснику
у
јавном
надметању.
Предметна кат.парцела отуђује се по
цени од 1.213.681,70 динара, а средства
остварена од отуђења представљају приход
буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од
231.177,46 динара, уплаћен је од стране
Бранка Остојина из Баваништа, ул.Лазе
Бугарског бр. 116 и урачунава се у цену
отуђења предметне кат.парцеле.
Након
правноснажности
овог
решења и прибављене сагласности Градског
правобранилаштва града Панчева на
предлог текста уговора, Градоначелник
града Панчева, у име града Панчева
закључиће уговор о отуђењу са Бранком
Остојином из Баваништа, ул. Лазе
Бугарског бр. 116.
Обавезује се лице из претходног
става да исплати купопродајну цену у

29. jун 2018. године

целости, у року од 15 дана од дана
закључења уговора о отуђењу.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Панчева“.
Ово решење доставити: Градском
правобранилаштву
града
Панчева,
Секретаријату за имовину, Секретаријату за
финансије, Секретаријату за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
На основу члана 99. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС"
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и
145/14), чланова 20. 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр.
129/07, 83/14-др.закон и 101/16- др.закон),
и члана 25. Одлуке о
грађевинском
земљишту града Панчева (“Сл. лист града
Панчева” бр. 24/17), 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 29.06.2018. године,
донела је

Страна 37 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

29. jун 2018. године

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 16167/10 КО ПАНЧЕВО

целости, у року од 15 дана од дана
закључења уговора о отуђењу.

I

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Панчева“.
Ово решење доставити: Градском
правобранилаштву
града
Панчева,
Секретаријату за имовину, Секретаријату за
финансије, Секретаријату за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева.

Отуђује се из јавне својине града
Панчева
грађевинско
земљиште,
кат.парцела бр. 16167/10 K.O.Панчево, у
површини од 449 м2, уписана у лист
непокретности бр. 14112 К.О. Панчево, која
се у природи налази у улици Стевана
Сремца у Панчеву, у обухвату Плана
генералне регулације- Целина 2- Стрелиште
са Хиподромом и Војловица са Тополом у
насељеном месту Панчево („Службени лист
града Панчева“, број 20/12, 34/12, 1/13, 3/13
и 16/16), a у циљу изградње стамбених
објеката, односно објеката који су по врсти
и намени компатибилни са становањем,
према важећем планском акту.
Предметна
кат.парцела,
након
спроведеног поступка јавног надметања,
отуђује се Горану Ћирковићу из Панчева,
ул.Вељка Влаховића бр.65, као једином и
најповољнијем
учеснику
у
јавном
надметању.
Предметна кат.парцела отуђује се по
цени од 1.206.961,39 динара, а средства
остварена од отуђења представљају приход
буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од
241.392,28 динара, уплаћен је од стране
Горана Ћирковића из Панчева, ул. Вељка
Влаховића бр. 65 и урачунава се у цену
отуђења предметне кат.парцеле.
Након
правноснажности
овог
решења и прибављене сагласности Градског
правобранилаштва града Панчева на
предлог текста уговора, Градоначелник
града Панчева, у име града Панчева
закључиће уговор о отуђењу са Гораном
Ћирковићем из Панчева, ул. Вељка
Влаховића бр. 65.
Обавезује се лице из претходног
става да исплати купопродајну цену у

II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
На основу члана 99. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС"
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и
145/14), чланова 20. 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр.
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), и
члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту
града Панчева (“Сл. лист града Панчева”
бр. 24/17), 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 29.06.2018. године, донела је

Страна 38 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 16167/11 КО ПАНЧЕВО
I
Отуђује се из јавне својине града
Панчева
грађевинско
земљиште,
кат.парцела бр. 16167/11 K.O. Панчево, у
површини од 492 м2, уписана у лист
непокретности бр. 14112 К.О. Панчево, која
се у природи налази у улици Стевана
Сремца у Панчеву, у обухвату Плана
генералне регулације- Целина 2- Стрелиште
са Хиподромом и Војловица са Тополом у
насељеном месту Панчево („Службени лист
града Панчева“, број 20/12, 34/12, 1/13, 3/13
и 16/16), a у циљу изградње стамбених
објеката, односно објеката који су по врсти
и намени компатибилни са становањем,
према важећем планском акту.
Предметна кат. парцела, након
спроведеног поступка јавног надметања,
отуђује се Горану Ћирковићу из Панчева,
ул. Вељка Влаховића бр. 65, као једином и
најповољнијем
учеснику
у
јавном
надметању.
Предметна кат.парцела отуђује се по
цени од 1.322.550,12 динара, а средства
остварена од отуђења представљају приход
буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од
264.510,02 динара, уплаћен је од стране
Горана Ћирковића из Панчева, ул. Вељка
Влаховића бр. 65 и урачунава се у цену
отуђења предметне кат.парцеле.
Након
правноснажности
овог
решења и прибављене сагласности Градског
правобранилаштва града Панчева на
предлог текста уговора, Градоначелник
града Панчева, у име града Панчева
закључиће уговор о отуђењу са Гораном
Ћирковићем из Панчева, ул. Вељка
Влаховића бр. 65.
Обавезује се лице из претходног
става да исплати купопродајну цену у

29. jун 2018. године

целости, у року од 15 дана од дана
закључења уговора о отуђењу.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Панчева“.
Ово решење доставити: Градском
правобранилаштву
града
Панчева,
Секретаријату за имовину, Секретаријату за
финансије, Секретаријату за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
На основу чланa 99.Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10–одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13 - одлука УС,132/14 и
145/14), чланова 20, 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07,
83/14-др.закон
и
101/16др.закон), члана 25. Одлуке о грађевинском
земљишту града Панчева („Сл.лист града
Панчева“ бр.24/17), 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 29.06.2018. године,
донела је:

Страна 39 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊE
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 11434/1 К.О. ПАНЧЕВО
I
Отуђује се из јавне својине града
Панчева
грађевинско
земљиште,
катастарска парцела бр. 11434/1 K.O.
Панчево, у површини од 51.124 м2, уписана
у лист непокретности бр. 11756 К.О.
Панчево, која се у природи налази у
обухвату Плана генералне регулацијеЦелина 5-Кудељарац и Новосељански пут
иза Надела („Службени лист града
Панчева“, број 39/12 и 5/15-измена), a у
циљу изградње производних и пословних
објеката уз задовољење услова за заштиту
животне средине, према важећем планском
акту.
Предметна катaстарска парцела,
након
спроведеног
поступка
јавног
надметања, отуђује се конзорцијуму ДОО
„Павле“ Панчево, са седиштем у Панчеву,
ул.Стевана Шупљикца бр.16 и ДОО „Хипра
инжењеринг“ Панчево, са седиштем у
Панчеву, ул.Цара Душана бр.17, као
најповољнијем
учеснику
у
јавном
надметању.
Предметна катастарска парцела
отуђује се по цени од 26.861.572,08 динара,
a
средства
остварена
од
отуђења
представљају приход буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од 5.116.489,92
динара, уплаћен је од стране конзорцијумa
ДОО „Павле“ Панчево, са седиштем у
Панчеву, ул.Стевана Шупљикца бр.16 и
ДОО „Хипра инжењеринг“ Панчево, са
седиштем у Панчеву, ул.Цара Душана бр.17
и урачунава се у цену отуђења предметне
кат.парцеле.
Након
правноснажности
овог
решења и прибављене сагласности Градског
правобранилаштва града Панчева на
предлог текста уговора, Градоначелник
града Панчева, у име града Панчева

29. jун 2018. године

закључиће
уговор
о
отуђењу
са
конзорцијумом ДОО „Павле“ Панчево, са
седиштем у Панчеву, ул. Стевана
Шупљикца
бр.16
и
ДОО
„Хипра
инжењеринг“ Панчево, са седиштем у
Панчеву, ул. Цара Душана бр. 17.
Обавезују се лица из претходног
става да исплате купопродајну цену у
целости, у року од 15 дана од дана
закључења уговора о отуђењу.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном листу
града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
На основу чланa 99.Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10–одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и
145/14), чланова 20, 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
бр.129/07,
83/14-др.закон
и
101/16др.закон), члана 25. Одлуке о грађевинском
земљишту града Панчева („Сл.лист града
Панчева“ бр. 24/17), 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 29.06.2018. године,
донела је:

Страна 40 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊE
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 600/1 К.О. ГЛОГОЊ
I
Отуђује се из јавне својине града
Панчева
грађевинско
земљиште,
катастарска парцела бр. 600/1 K.O. Глогоњ,
у површини од 378 м2, уписана у листу
непокретности бр .447 К.О. Глогоњ, која се
налази у обухвату Плана генералне
регулације насељеног места Глогоњ
(„Службени лист града Панчева“, број 15/16
и 15/16-исправка техничке грешке), a у
циљу изградње стамбених објеката,
односно објеката који су по врсти и намени
компатибилни са становањем, према
важећем планском акту.
Предметна катастарска парцела,
након
спроведеног
поступка
јавног
надметања, отуђује се Саши Стојановском
из Глогоња, ул. ЈНА бр. 1, као једином и
најповољнијем
учеснику
у
јавном
надметању.
Предметна катастарска парцела
отуђује се по цени од 278.362,98 динара, а
средства
остварена
од
отуђења
представљају приход буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од
55.672,60 динара, уплаћен је од стране
Саше Стојановског из Глогоња, ул. ЈНА бр.
1 и урачунава се у цену отуђења предметне
катастарске парцеле.
Након
правноснажности
овог
решења и прибављене сагласности Градског
правобранилаштва града Панчева на
предлог текста уговора, Градоначелник
града Панчева, у име града Панчева
закључиће уговор о отуђењу са Сашом
Стојановски из Глогоња, ул. ЈНА бр. 1.
Обавезује се лице из претходног
става да исплати купопродајну цену у
целости, у року од 15 дана од дана
закључења уговора о отуђењу.
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II

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном листу
града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
На основу члана 70. и 99. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и
145/14), 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.став 1. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр.
25/15-пречишћен текст и 12/16) и члана 25.
Одлуке о грађевинском земљишту града
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр.
24/17), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 29.06.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ БР.617 К.О. ИВАНОВО
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I
Отуђује се из јавне својине града
Панчева
грађевинско
земљиште,
катастарска парцела бр. 617 КО Иваново, у
површини од 05а 80 м2, уписана у листу
непокретности бр. 109 КО Иваново, која се
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у природи налази у ул.Доситеја Обрадовића
у Иванову, у обухвату Плана генералне
регулације насељног места Иваново
(„Сл.лист града Панчева“, бр. 35/15)
Бранислави Бабић из Београда, ул.Булевар
Зорана Ђинђића бр. 10.
Предметна катастарска парцела
отуђује се путем непосредне погодбе,а
након спроведеног поступка утврђивања
земљишта за редовну употребу објекта, по
тржишној цени у износу од 649,08 дин/м2,
односно укупној цени од 376.466,40 динара.
Након правноснажности
овог
решења и прибављене сагласности Градског
правобранилаштва града Панчева на
предлог уговора, Градоначелник града
Панчева, у име града Панчева закључиће
уговор о отуђењу са Браниславом Бабић из
Београда, ул.Булевар Зорана Ђинђића бр.10.
Обавезује се лице из предходног става да
исплати купопродајну цену у целости, у
року од 15 дана од дана закључења уговор о
отуђењу.
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Панчева („Службени лист града Панчева”
број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 29.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
I
ЗОРАН КОВРЛИЈА, дипл. правник
из Зрењанина, поставља се за Градског
правобраниоца
у
Градском
правобранилаштву града Панчева, на
период од пет година.
II
Лице из тачке I овог решења ступа
на дужност првог наредног радног дана од
дана доношења решења.
III

II
Ова 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-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
На основу члана 53. Закона о
правобранилаштву („Службени гласник РС“
број 55/14), члана 13. Одлуке о Градском
правобранилаштву
града
Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број
19/14) и члана 98. став 1. Статута града

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018.
Панчево, 29.06.2018. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
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I

ПРАВИЛНИК

БОЖИДАРУ КОПРИВИЦИ, дипл.
правнику из Панчева, престаје функција
Градског правобраниоца, због престанка
радног односа.

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ,
ГРАДСКОЈ СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ, СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА,
ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-7
Панчево, 29.06.2018. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Градској управи, Градској служби за
буџетску инспекцију, Служби интерне
ревизије
града
Панчева,
Градском
правобранилаштву и Стручној служби
Заштитника грађана града Панчева (у
даљем тексту: Правилник) од 06.09.2017.
године и 10.11.2018. године, у члану 4.
табела мења се и гласи:

Функционери- постављена лица

3 постављена лица

Службеник на положају –
I група

1 радно место

1 службеник

Службеник на положају – II група

1 радно место

1 службеник

2

2

Број радних места

Број службеника

Самостални саветник

63

63

Саветник

68

91

Млађи саветник

18

23

Сарадник

19

25

Млађи сарадник

11

11

Виши референт

40

62

Референт

1

1

Млађи референт

1

1

221

277

Укупно:
Службеници - извршиоци

Укупно:
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Намештеници

29. jун 2018. године

Број радних места

Број намештеника

Прва врста радних места

0

0

Друга врста радних места

0

0

Трећа врста радних места

1

1

Четврта врста радних места

7

9

Пета врста радних места

2

2

10 радних места

12 намештеника

Број радних места

Број службеника

Службеник на положају –
I група

1

1

Службеник на положају – II група

1

1

2 радних места

2 службеника на
положају

Број радних места

Број службеника

Самостални саветник

61

61

Саветник

66

89

Млађи саветник

18

23

Сарадник

18

24

Млађи сарадник

11

11

Виши референт

38

60

Референт

1

1

Млађи референт

1

1

214 радних места

270 службеника

Број радних места

Број намештеника

Прва врста радних места

0

0

Друга врста радних места

0

0

Трећа врста радних места

1

1

Четврта врста радних места

6

8

Пета врста радних места

2

2

9 радних места

11 намештеника

Укупно:
У члану 15. табела мења се и гласи:
Звање

Укупно:

Службеници - извршиоци

Укупно:
Намештеници

Укупно:
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У члану 16. у тачки 45. речи: „Звање: млађи
саветник“ замењују се речима: „Звање:
Саветник“ и у посебним условима речи:
„завршен приправнички стаж“ замењују се
речима: „најмање три године радног
искуства у струци.“
У истом члану, у тачки 51. речи
„број службеника: 1“ замењује се речима
„број службеника: 2“ и посебни услови
мењају се и гласе: „Стечено високо
образовање из оквира образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен
државни
стручни
испит,
познавање рада на рачунару и најмање три
године радног искуства у струци.“
У истом члану, у тачки 148. речи
„број службеника: 5“ замењује се речима
„број службеника: 6“.
У истом члану, у тачки 150. речи
„број службеника: 2“ замењује се речима
„број службеника: 1“.
У истом члану, у тачки 152. речи
„број службеника: 5“ замењује се речима
„број службеника: 4“.
У истом члану, у тачки 156. посебни
услови мењају се и гласе: „Стечено високо
образовање на студијама другог степена
(мастер
академске
студије,
мастер
струковне студије и специјалистичке
академске студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и које има најмање
пет година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит и испит
за инспектора.“
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У истом члану, у тачки 157. опис
послова мења се и гласи: „Врши контролу
поступања установе (установа предшколског
васпитања и образовања и основног и
средњег образовања и васпитања) у погледу
спровођења закона, других прописа у
области образовања и васпитања и општих
аката, остваривања права и обавеза
запосленог, ученика и његовог родитеља,
односно другог законског заступника
утврђених прописима у области образовања
и васпитања, остваривања заштите права
детета и ученика, њихових родитеља,
односно других законских заступника, као и
заштите права запослених, обезбеђивања
заштите детета, ученика и запосленог од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, као и понашања које вређа
углед, част или достојанство, поступка
уписа и поништавања уписа у школу,
испуњености
прописаних
услова
за
спровођење испита, вођења прописане
евиденције коју води установа и утврђивање
чињеница у поступку поништавања јавне
исправе коју издаје установа, страначког
организовања и деловања, у пoступку
вeрификaциje
установе,
образовног
профила, остваривања наставних планова и
програма, проширене делатности установе,
статусне промене и промене назива и
седишта установе, просветни инспектор
испитуje испуњeнoст услoвa и пoступa у
oквиру свojих oвлaшћeњa, обавља и друге
послове инспекцијског надзора прописане
Законом о просветној инспекцији, наређује
решењем извршење мере која је наложена
записником а није извршена, забрањује
решењем спровођење радњи надзираном
субјекту које су супротне Закону, закону
којим се уређују основи система образовања
и васпитања, посебном закону и општем
закону, обавља и друге послове за које је
овлашћен Законом, односно и друге послове
које му одреди шеф Одељења-главни
просветни
инспектор
и
секретар
Секретаријата.“ и посебни услови мењају се
и гласе: „Стечено високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
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студије, мастер струковне студије и
специјалистичке академске студије), по
пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и које има најмање
пет година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит и испит за
инспектора.“
У истом члану, тачка 201. мења се и
гласи:
„201. Службеник за јавне набавке II
Звање: Млађи саветник
број службеника: 1
Опис послова: Обавља стручне и
студијско-аналитичке послове, прати и
примењује законе и друге прописе из
области јавних набавки, стара се о
законитој примени прописа из области
јавних набавки, спроводи поступке набавки
и објављује све акте у поступцима набавки,
учествује у раду комисија за јавне набавке,
учествује у изради планова набавки,
припрема аналитичке податке за израду
извештаја и евиденција, израђује предлоге
свих аката неопходних за спровођење и
реализацију поступака набавки, сарађује са
другим органима који у оквиру своје
надлежности примењују прописе из
области јавних набавки, и обавља и друге
послове које му одреди помоћник
секретара и секретар Секретаријата.
Посебни
услови:
Стечено
високо
образовање из научне области правних
наука, економских наука или менаџмента и
бизниса на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним
студијама,
односно
на
основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, сертификат за службеника
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за јавне набавке, познавање рада на
рачунару и завршен приправнички стаж.“
У истом члану, тачка 208. мења се и
гласи:
„208. Радно место за стручне послове
припреме инвестиција, изградњу и
одржавање објеката у високоградњи и
нискоградњи
Звање: Млађи саветник
број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове
припреме документације за изградњу и
одржавање објеката у високоградњи и
нискоградњи,
учествује
у
припреми
документације за извршење техничког
прегледа објеката у високоградњи и
нискоградњи,
учествује
у
припреми
неопходне документације за спровођење
поступака јавних набавки, врши стручни
надзор над радовима на одржавању,
адаптацији, санацији, изградњи и доградњи
објеката високоградње и нискоградње,
учествује у пословима припреме и праћења
реализације уговора о изградњи недостајуће
инфраструктуре и уговора о заједничком
припремању и опремању грађевинског
земљишта, обавља и друге послове по
налогу секретара и помоћника секретара.
Посебни услови: Стечено високо образовање
из
научне
области
архитектуре,
грађевинског инжењерства, инжењерског
менаџмента,
електротехничког
и
рачунарског
инжењерства,
машинског
инжењерства или саобраћајног инжењерства
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, лиценца
одговорног пројектанта или одговорног
извођача радова издата од стране надлежног
органа, познавање рада на рачунару и
завршен приправнички стаж.“
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Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Панчева“.

Одлуку доставити: лицу из члана 1.
одлуке и Секретаријату за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског
већа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-05-06-14/2018-43
Панчево, 29.06.2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2018-674
Панчево, 18.06.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана
18.06.2018. године разматрао је Предлог
Одлуке о додели награде града Панчева
„Полицајац месеца“, те је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16- др.закон),
чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“
број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и
чланова 2. и 3. Одлуке о награди града
Панчева „Полицајац месеца“ („Службени
лист града Панчева“ број 13/15) донео

Градоначелник града Панчева, дана
14.06.2018. године, разматрао је предлог
Решења о образовању Тима за реализацију
Програма обнове и унапређења објеката
јавне намене у јавној својини у области
образовања, здравства и социјалне заштите,
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
РС” број 129/07, 83/14–др.закон и 101/16-др.
закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута
града Панчева (“Службени лист града
Панчева” број 25/15-пречишћен текст и
12/16), донео следеће

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДE
ГРАДА ПАНЧЕВА
“ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОБНОВЕ И
УНАПРЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВСТВА
И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.
Награда града Панчева „Полицајац
месеца“ за месец мај 2018. године додељује
се НИКОЛОВСКИ ЈОВАНУ, полицијском
службенику Одељења криманилистичке
полиције Полицијске управе Панчево.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Панчева“.

I
Образује се Тим за реализацију
Програма обнове и унапређења објеката
јавне намене у јавној својини у области
образовања, здравства и социјалне заштите (
у даљем тексту: Тим), у следећем саставу:
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1. Бранка Марић, помоћник секретара
Секретаријата
за
инвестиције,
координатор – лице задужено за
комуникацију са Канцеларијом за
управљање јавним улагањима,
2. мр Татјана Божић, чланица Градског
већа града Панчева за подручје
образовања, члан,
3. Миленко Чучковић, члан Градског већа
града Панчева за подручје рада,
запошљавања и социјалне политике,
члан,
4. Драгана
Дачић,
представник
Секретаријата за јавне службе и
социјална питања, члан
5. Биљана
Маслић,
секретар
Секретаријата за јавне набавке, члан.
II
Задаци Тима су:
1. спровођење активности на реализацији
Програма обнове и унапређења
објеката јавне намене у јавној својини
у области образовања, здравства и
социјалне заштите,
2. планирање и организација активности
у
сарадњи
са
помоћником
Градоначелника за економски развој градским менаџером,
3. подношење иницијатива за покретање
поступака јавних набавки
4. припрема документације у сарадњи са
Секретаријатом за јавне набавке.
Рок за остварење задатака Тима је
до окончања инвестиција.
III
У активности Тима, као и
реализацију задатака из тачке II овог
решења, укључиваће се по потреби
директори установа из области образовања,
здравства и социјалне заштите, у
зависности од области на коју се Програм
обнове односи.
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IV

Стручне
и
административнотехничке послове за потребе Тима обављаће
Секретаријат за инвестиције, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне
послове
и
саобраћај,
Секретаријат за јавне набавке, Секретаријат
за имовину, Секретаријат за јавне службе и
социјална питања и Секретаријат за
скупштинске
послове,
послове
Градоначелника и Градског већа.
V
Тим је дужан да
доставља
Градоначелнику
града
Панчева
полугодишње Извештаје о раду у року од 30
дана по истеку полугодишта, као и Извештај
о завршетку инвестиције посредством
Секретаријата за инвестиције Градске
управе града Панчева у року од 30 дана од
дана завршетка инвестиције.
VI
Ступањем на снагу овог решења
престаје да важи Решење о образовању Тима
за реализацију Програма обнове и
унапређења објеката јавне намене у јавној
својини у области образовања, здравства и
социјалне заштите Градоначелника града
Панчева број: II-06-020-9/2016-813 oд
06.12.2016. године.
VII
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2018-667
ПАНЧЕВО, 14.06.2018. године
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Предмет: Исправка
У Одлуци о изменама и допунама
Одлуке
о
пословном,
магацинском
простору и гаражама града Панчева која је

29. jун 2018. године

објављена у Сл.листу града Панчева број
29/17, дошло је до техничке грешке у члану
2. став 1. одлуке, и исти треба да гласи: „У
члану 28. у становима 1., 2. и 4. број: „27.“
замењује се бројем: „26.“.
До техничке грешке дошло је и у
члановима 4. и 6. Одлуке у којима уместо
речи „мења се и гласи“ треба да буду речи
„замењује се речју“, те се овим путем
наведене техничке грешке исправљају.
СЕКРЕТАР
Слађана Фератовић
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