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ГРАДА ПАНЧЕВА
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ПАНЧЕВО, 29 Децембар 2018. ГОДИНЕ

На основу члана 94. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 2.став 5. Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист града Панчева“ бр.19/17,
1/18, 18/18 и 29/18 ) и чланова 39. и 98.ст.1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/2015 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 29.12. 2018. године, донела је

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
Програм уређивања грађевинског земљишта
града Панчева за 2019. годину (у даљем тексту: Програм)
утврђује планиране активности, носиоце реализације
планираних активности на припремању и опремању
грађевинског земљишта као и висину и изворе средстава
неопходних за њихову реализају.
Носиоци активности на реализацији Програма су
Секретаријат за инвестиције и Секретаријат за имовину
Градске управе града Панчева, Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“ Панчево (у даљем
тексту ЈКП “Водовод и канализација“) и Јавно комунално
предузеће "Хигијена" Панчево (у даљем тексту ЈКП
“Хигијена“) уз учествовање Јавног предузећа
„Урбанизам“ Панчево.
II
Уређивање грађевинског земљишта обухвата
његово припремање и опремање.
Припремање грађевинског земљишта обухвата
активости истражних радова, израду геодетских,
геолошких и других подлога, израду урбанистичких
планова и урбанистичко-техничке документације и
техничке документације, решавање имовинско - правних
односа, расељавање, уклањање објеката, санирање терена
и друге радове у складу са законом.
Опремање грађевинског земљишта обухвата
изградњу и реконструкцију објеката комуналне
инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне
намене.

Аконтација претплате 11.336,71

III
У току 2019. године планира се израда и
усвајање следећих Планова:
• План детаљне регулације за блок 87
(Комунална зона) у Банатском Новом Селу са
стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
• План генералне регулације Целина 8 Комплекс ХИП “Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС
“Рафинерија нафте Панчево” са Стратешком проценом
утицаја Плана на животну средину
• Плана детаљне регулације подручја храстове
шуме – површине специјалне намене у К.О.Долово
• Измена и допуна плана детаљне регулације
„Градски стадион“ у Панчеву (Зона 2.15.)
• Измена и допуна плана детаљне регулације
„Тесла“ Панчево
• Плана детаљне регулације унутрашњег дела
блока 040 у насељеном месту Панчево
• Плана детаљне регулације дела блока 113
(Котеж 1) у насељеном месту Панчево
• Измена и допуна плана генералне регулације
проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву
• Измена и допуна плана детаљне регулације
подручја „Мали Рит“ у Панчеву
• Измена и допуна плана генералне регулације
целине 4А-Караула са јабучким путем и 4Б-Скробара у
насељеном месту Панчево
• Измена и допуна плана генералне регулације
целине 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у
Панчеву
• Измена и допуна Генералног урбанистичког
плана Панчево
• Измена и допуна плана детаљне регулације
Подцелина 6ц – Нова депонија у Панчеву
• Измена и допуна План детаљне регулације
инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе
енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову;
• Измена и допуна плана генералне регуације
Целине 10
• Плана детаљне регуације Блок 036 (Котеж2) у
насељеном месту Панчево
• Плана детаљне регуације дела Блок 034
(бараке) у насељеном месту Панчево
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• Измена и допуна плана генералне регуације
насељеног места Омољица
• План детаљне регулације за изградњу
складишта за привремено одлагање опасног отпада на
делу катастарске парцеле број 3576 К.О. Војловица.
• Прибављање геодетских подлога, израда
планске документације и стратешких процена утицаја
Плана на животну средину, на основу Уговора и
посебних Одлука Скупштине града Панчева, поверене
су ЈП „Урбанизам“.
За потребе израде планске документрације
обезбеђена су средства Одлуком о буџету града
Панчева зa 2019. у износу од 131.535.100,00 у
Програму 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ;
Наведени износ у себи садржи:
• 2.000.000,00 динара за геодетска снимања и
израду геодетских подлога,
• 400.000,00 динара за израду стратешких
процена утицаја планова на животну средину
• 400.000,00 динара за трошкове прибављања
услова и сагласности за урбанистичке планове и
пројекте).
Обезбеђено је 2.000.000,00 динара за
геодетска снимања и израду геодетских подлога из
сопствених средстава ЈП “Урбанизам“ Панчево.
Током 2019. године, у зависности од стварних
потреба града Панчева, могућа је израда и друге
планске документације на основу посебних одлука
Скупштине града.
Средства обезбеђена Одлуком о буџету града
Панчева и Програмом пословања са финансијским
планом ЈП “Урбанизам“ Панчево за 2019. довољна су
и за израду урбанистичко- техничке документације
(урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и
препарцелације) у циљу
даље разраде и
имплементације планске документације.
IV

Назив пројекта

29. Децембар 2018. године

29. Децембар 2018. године

Носиоци активности на изради техничке
документације у зависности од врсте објеката
комуналне инфраструктуре чија се изградња односно
реконструкција планира, су Град Панчево путем
Секретаријата за инвестиције Градске управе града
Панчева ( у даљем тексту: Секретаријат за
инвестиције), ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево
и Јавно комунално предузеће "Хигијена" Панчево.
V
Секретаријат за инвестиције Градске управе
града Панчева је носилац активности на изградњи и
реконструкцији саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром (изградња тротоара, паркинга и
јавног осветљења).
ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево је
носилац активности на изградњи и реконструкцији
комуналне инфраструктуре (водовод и канализација и
атмосферска канализација).
VI
Средства
за
остваривање
Програма
планирана су код носиоца активности:
А)Секретаријати Градске управе града
Панчева 56.354.062,00 динара
Б)ЈКП“ХИГИЈЕНА“ 6.000.000,00 динара
Ц)Средства предвиђена фин.пл. ЈКП
“Водовод и канализацијa“ 221.235.607,00 динара
Д)Средства предвиђена фин.планом ЈП
„Урбанизам“ Панчево 2.800.000,00 динара
VII
Средства из тачке VI распоређују се на:
1. Припремне радове 44.037.181,00 динара
2.Опремање
грађевинског
земљишта
240.452.488,00 динара
УКУПНО: 284.389.669,00 динара
VIII
Табеларни приказ активности обухваћених
Програмом садржи описе активности, планирани
износ и носиоце активности, како следи:

динара

Извори
финансирања

Носиоци
активности

Припремање грађевинског земљишта – Град Панчево
Обезбеђење земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у
састав улице Банијске у Панчеву
Обезбеђење земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у
састав улице Македонске у Панчеву
Обезбеђење земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у
састав улице Стевана Сремца у Панчеву

8.937.845,00

1.875.000,00
2.256.000,00

средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.

Град Панчево

Град Панчево

Град Панчево
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Назив пројекта

динара

Експропријација катастарских парцела за
потребе изградње приступне
саобраћајнице за Нову градску депонију

5.008.724,00

Експропријација дела кат.парцеле за
потребе Амбуланте Долово

1.400.000,00

Геодетска снимања и израда геодетских
подлога
Израда техничке документације за
уређење дворишта у улици Браће
Јовановића бр.33 "Америчке зграде"
Стратешка процена утицаја планова на
животну средину
Прибављање услова и сагласности за
урбанистичке планове и пројекте
Израда техничке документације за
извођење радова на уређењу централног
градског језгра
МЗ Старчево - Израда пројекта уређење
Трга Неолита, III фаза- средства кредита
по Одлуци из 2016. године
Израда техничке документације за
изградњу саобраћајница и
инфраструктуре за комплекс Хиподром
Израда техничке документације улице
Димитрија Туцовића у Панчеву са
инфраструктуром
Израда техничке документације за
потребе извођења радова на изградњи
приступног пута за регионалну депонију у
Панчеву
Израда техничке документације за
реконструкцију улице Кнеза Михајла
Обреновића од Граничарске до улице
Ослобођења у Панчеву
Припремање грађевинског земљишта
Град Панчево

2.000.000,00

500.000,00

400.000,00
400.000,00

1.000.000,00

516.000,00

2.000.000,00

954.000,00

929.412,00

760.200,00
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Извори
финансирања
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
распоред салда
из 2018- године
Финансијски план
ЈП„Урбанизам“
Панчево за 2019.
г.
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
распоред салда
из 2018- године
распоред салда
из 2018- године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
Приходи из
буџета
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
распоред салда
из 2018. године

средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године

Носиоци
активности
Град Панчево

Град Панчево
ЈП„Урбанизам “
Панчево

град Панчево

град Панчево
град Панчево
град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

28.937.181,00

Припремање грађевинског земљишта – ЈКП „Хигијена“
Пројектно-техничка документација за
комплекс комуналне зоне са техничком
контролом
Припремање грађевинског земљишта
ЈКП „Хигијена“

6.000.000,00

распоред салда
из 2018. године

ЈКП „Хигијена“

6.000.000,00

Припремање грађевинског земљишта – ЈКП „Водовод и канализација Панчево“
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Назив пројекта
Израда прој.тех.документације за
реконструкцију водовода у Јабуци
Израда прој.тех.документације за
изградњу недостајућег водовода у
Панчеву
Израда прој.тех.документације за
изградњу канализације на Караули
Припремање грађевинског земљишта
– ЈКП „Вододовод и канализација“
Панчево
Припремање грађевинског
земљишта - УКУПНО 

29. Децембар 2018. године

29. Децембар 2018. године
Носиоци
активности
ЈКП „ВИК“

2.000.000,00

Извори
финансирања
Финансијски план
ЈКП „ВИК“
Финансијски план
ЈКП „ВИК“
Финансијски план
ЈКП „ВИК“

ЈКП „ВИК“

2.000.000,00

динара
5.000.000,00

ЈКП „ВИК“

9.000.000,00
44.037.181,00

Опремање грађевинског земљишта – Град Панчево
Извођење радова у улици Маршала Тита
у Банатском Брестовцу - паркинга
Пијаца у Јабуци - Израда техничке
документације и извођење радова на
реконструкцији настрешнице
Пијаца у Глогоњу - Израда техничке
документације и извођење радова на
постављању настрешице
Извођење радова на изградњи
саобраћајних површина и партерном
уређењу око капеле у Глогоњу са
израдом техничке документације
Банатско Ново Село - Извођење радова
на изградњи капеле на источном гробљу
Израда техничке документације са
техничком контролом и извођење радова
на мосту у Брестовцу на путу ка
"Јабуковом цвету"
Постављање заштитне пешачке ограде
на разделном острву у улици Првомајска
у Панчеву са израдом техничке
документације

1.500.000,00
2.100.000,00

1.608.360,00

47.879,00

1.795.142,00

9.707.500,00

5.458.000,00

Изградња аутобуског стајалишта у МЗ
Качарево у Фискултурној улици

1.000.000,00

Уклањање објеката

5.000.000,00

Опремање грађевинског земљишта
Град

средства кредита
по Одлуци из
2016. године
средства кредита
по Одлуци из
2016. године
средства кредита
по Одлуци из
2016. године
средства кредита
по Одлуци из
2016. године
средства кредита
по Одлуци из
2016. године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
средства из
кредита по
Одлуци из 2016.
године
распоред салда
из 2018. године

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

град Панчево

28.216.881,00

Опремање грађевинског земљишта – ЈКП „Водовод и канализација“
Изградња прикључка на градску
водоводну мрежу у МЗ „Стари Тамиш“

4.769.795,00

Средства буџета
града Панчева

ЈКП „ВиК“
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Назив пројекта

динара

Изградња градског фекалног колектора
од Луке Дунав до Северне индустријске
зоне са реконструкцијом ЦС у Луци Дунав
– I фаза

29. Децембар 2018. године

Извори
финансирања
Средства буџета
града Панчева

Носиоци
активности
ЈКП „ВиК“

Средства буџета
града Панчева

ЈКП „ВиК“

Финансијски план
ЈКП „ВИК“
Финансијски план
ЈКП „ВИК“
Финансијски план
ЈКП „ВИК“
Финансијски план
ЈКП „ВИК“
Финансијски план
ЈКП „ВИК“
Финансијски план
ЈКП „ВИК“

ЈКП „ВиК“

465.812,00

II фаза изградње канализације у Северној
индустријској зони
Изградња водовода на Кудељарском
насипу(Скадарска, Охридска, Власинска)

20.000.000,00
18.000.000,00

Изградња водовода за Луку Дунав

6.000.000,00

Изградња недостајућег водовода на Миси
II

1.000.000,00

Реконструкција водовода у Долову
Изградња дела водоводне мреже у
ул.Боре Шипоша
Изградња магистралног водовода до
Бан.Новог Села
Опремање грађевинског земљишта –
ЈКП „Вододовод и канализација“
Панчево
Опремање грађевинског земљишта УКУПНО 
УКУПНО
Припремање грађевинског земљишта
+
Опремање грађевинског земљишта
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20.000.000,00
2.000.000,00
140.000.000,00

ЈКП „ВиК“
ЈКП „ВиК“
ЈКП „ВиК“
ЈКП „ВиК“
ЈКП „ВиК“

212.235.607,00
240.452.488,00
284.389.669,00

IX
ПРИПРЕМАЊЕ
И
ОПРЕМАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА
ФИЗИЧКИХ ИЛИ ПРАВНИХ ЛИЦА

Овим Програмом предвиђена је и могућност
израдe техничке документације и опремања
грађевинског земљишта од стране физичких и
правних лица, на основу Предлога инвеститора.
Припремање,
однoсно
опремање
грађевинског земљишта може се вршити на основу
Уговора закљученог између органа који је носилац
активности на пословима припремања, односно
опремања грађевинског земљишта и инвеститора, а у
свему према одредбама члана 92. Закона о планирању
и изградњи.
Предрачунска вредност изградње недостајуће
инфраструктуре, биће утврђена након израде техничке
документације, а вредност стварно изведених радова
на основу
количина из обрачунских листова

грађевинске књиге и јединичних цена из усвојених
понуда.
X
Активности на уређивању грађевинског
земљишта који нису обухваћени Програмом, могу се
изводити под условом да се обезбеде средства за
њихово финансирање, односно средства буџета Града,
средства из других извора као и средства инвеститора
у складу са Законом и одлуком града Панчева којом се
уређује утврђивање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
Изузетно од тачке I став 2.Програма, уколико
се активности на уређивању грађевинског земљишта
финансирају и средствима инвеститора, инвеститор
може бити носилац ових активности у складу са
законом и одлуком града Панчева којом се уређује
утврђивање доприноса за уређивање грађевинског
земљишта.
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XI
Носиоци активности утврђени овим
Програмом имају право и обавезу да предузимају све
прописане мере и радње у циљу његове реализације.
XII
Носиоци активности утврђени овим
Програмом у обавези су да се старају о његовој
реализацији и о остварењу Програма подносе
извештаје надлежним органима града Панчева.
ХIII
Овај Програм објављује се у „Службеном
листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. став 5. Закона о
планирању и изградњи (»Службени гласник
Републике Србије» бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14 и 83/18), члана 16. Одлуке о
грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист
града Панчева бр.24/17 и 29/18-др.одлуке), члана 29.
став 1. Закона о јавној својини ("Службени гласник
РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16,
113/17 и 95/18), члана 21. став 1. тачка 8.Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева“ бр. 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 29.12.2018. године доноси

Програма отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини
на територији града Панчева за 2019.
годину
Овим Програмом отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини града

29. Децембар 2018. године
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Панчева за 2019. годину ( у даљем тексту: Програм)
обухваћене су парцеле које су предвиђене за отуђење
у току 2019.године и начин отуђења грађевинског
земљишта.
Програм се заснива на решењима и условима
садржаним у законима, одлукама и другим прописима
којима се уређују односи у области земљишне
политике и грађења.
Отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини ради изградње спроводи се
јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним
огласом, по тржишним условима, у складу са Законом
о планирању и изградњи (»Службени гласник
Републике
Србије»
бр.72/2009,
81/2009исправка,64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и општим актом
града Панчева којим је регулисана материја
грађевинског земљишта (Одлука о грађевинском
земљишту града Панчева „Сл.лист града Панчева
бр.24/17 и 29/18-др.одлуке)
Постојеће и планиране површине јавне
намене не могу се отуђити из јавне својине.
Грађевинско земљиште у јавној својини може
се отуђити или дати у закуп, уколико је донет плански
документ на основу кога се издају локацијски услови,
односно грађевинска дозвола.
Грађевинско земљиште у јавној својини се
отуђује из јавне својине, полазећи од тржишне
вредности непокретности коју процењује надлежни
орган, кроз поступак јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, ако законом није
друкчије одређено.
Тржишну вредност грађевинског земљишта
утврђује подручна јединица Пореске управе –
Министарства финансија РС, за сваку парцелу
понаособ.
Изузетно, јединица локалне самоуправе може
отуђити грађевинско земљиште по цени која је мања
од тржишне цене или отуђити грађевинско земљиште
без накнаде, уз претходно прибављену сагласност
Владе, а на начин и под условима прописаним
законом и подзаконским актима.

За 2019. годину планирано је отуђење следећих парцела:
СПИСАК ПАРЦЕЛА ЗА ОТУЂЕЊЕ
Број
парцеле

Катастарска Локација
општина

2269/3

Панчево

Војвођанска

2269/4

Панчево

Војвођанска

Површина
ха а м2

Лист непокр.

Плански документ

3 50

11756

ПГР Целина 3

3 46

11756

ПГР Целина 3
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2271/6

Панчево

Македонска

2 88

11756

ПГР Целина 3

2271/7

Панчево

Македонска

2 87

11756

ПГР Целина 3

4699/1

Панчево

Л.Толстоја

5 20

11841

ПГР Тесла

4700/5

Панчево

Л. Толстоја

3 93

11841

ПГР Тесла

1918/10

Панчево

Војвођански
булевар

14 67

16129

ПГР Целина 1

1918/12

Панчево

Војвођански
булевар

11 18

16129

ПГР Целина 1

16097/3

Панчево

Вељка
Влаховића

11 13

14057

ПГР Целина 2

16167/4

Панчево

Студеничка

6 88

14112

ПГР Целина 2

16167/5

Панчево

Студеничка

6 71

14112

ПГР Целина 2

16167/6

Панчево

Ст.Сремца

4 39

14112

ПГР Целина 2

16167/7

Панчево

Ст.Сремца

4 20

14112

ПгР Целина 2

16167/9

Панчево

Ст. Сремца

4 38

14112

ПГР Целина 2

16167/12

Панчево

Студеничка

7 16

14112

ПГР Целина 2

16167/13

Панчево

Студеничка

7 29

14112

ПГР Целина 2

3346/2

Старчево

Панчев.пут

268

ПГР Старчево

6 76

СПИСАК ПАРЦЕЛА ЗА ОТУЂЕЊЕ У ОКВИРУ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
Лист
непокр.

Плански документ

9 19 98

15120

ПДР Сев.инд.зона

Сев.инд.зона

1 48 26

15120

ПДР Сев.инд.зона

Панчево

Сев.инд.зона

1 48 27

15120

ПДР Сев.инд.зона

9416/35

Панчево

Сев.инд.зона

45 99

15120

ПДР Сев.инд.зона

9416/36

Панчево

Сев.инд.зона

46 01

15120

ПДР Сев.инд.зона

9416/37

Панчево

Сев.инд.зона

91 99

15120

ПДР Сев.инд.зона

Број
парцеле

Катастарска
општина

Локација

9416/25

Панчево

Сев.инд.зона

9416/32

Панчево

9416/33

Површина
ха а м2

Страна 8 - Број 33

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 8 - Број 35

9416/38

29. Децембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Панчево

Сев.инд.зона

92 00
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15120

ПДР Сев.инд.зона

ПАРЦЕЛА ЗА ОТУЂЕЊЕ
Број
парцеле
4973/5

Катастарска
општина
Панчево

ОТУЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Локација
Хиподом

ЗЕМЉИШТА

Грађевинско земљиште у јавној својини се
може отуђити или дати у закуп непосредном
погодбом у случајевима:
1) изградње објеката за потребе обављања
послова из надлежности државних органа и
организација, органа јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе, као и других
објеката у јавној својини;
2) исправке граница суседних катастарских
парцела;
3) формирања грађевинске парцеле у складу
са чланом 70. Закона о планирању и изградњи;
4) отуђења из члана 99. ст. 10. и 12. Закона о
планирању и изградњи, односно давања у закуп из
члана 86.;
5) споразумног давања земљишта ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације, у складу са прописима о
експропријацији;
6) отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у поступку враћања одузете имовине и
обештећења у складу са посебним законом;
7) размене грађевинског земљишта.
У
случају
давања
концесије
или
поверавања комуналне делатности у складу са
посебним законима, грађевинско земљиште се може
дати у закуп без накнаде, на временски период
предвиђен уговором о концесији, односно на
временски период на који је поверено обављање
комуналне делатности.
Тржишну вредност грађевинског земљишта
утврђује подручна јединица Пореске управе –
Министарства финансија РС, за сваку парцелу
понаособ.

Површина
ха а м2
06 00 69

ДАВАЊЕ
ЗАКУП

Лист
непокр.

Плански документ

14057 ПДР Хиподром

ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА

У

Грађевинско земљишта у јавној својини може
се дати у закуп ради изградње објекта за који се издаје
привремена грађевинска дозвола у складу са чланом
147. Закона о планирању и изградњи, у случају
реализације пројекaта од значаја за Републику Србију,
као и у случајевима предвиђеним у члану 100. ст. 2. и
3. Закона о планирању и изградњи .
Када се грађевинско земљиште даје у закуп
ради изградње објеката за које је законом предвиђено
издавање привремене грађевинске дозволе, исто се
даје у закуп непосредном погодбом по тржишним
условима, на основу захтева инвеститора.
Дужина трајања закупа у случају из
претходног става условљена је роком важења
привремене грађевинске дозволе, сагласно одредбама
члана 147. Закона о планирању и изградњи.
Висину закупнине у случају из претходног
става утврђује судски вештак одговарајуће струке, и
иста се исплаћује једнократно, у року од 15 дана од
дана закључења уговора. У осталим случајевима,
грађевинско земљиште у јавној својини се даје у
закуп,
полазећи
од
тржишне
вредности
непокретности, коју утврђује подручна јединица
Пореске управе Министарства финансија РС, за сваку
парцелу понаособ.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II-04-06-3/2018-11
ПАНЧЕВО 29.12.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

29. Децембар 2018. године

Страна 9 - Број 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/18) 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 29.12.2018.године,
доноси
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- пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду
Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“
Панчево (Д-7718 од 30.10.2017.године), Надзорни
одбор ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево, на
редoвној седници која је одржана 20.11.2018.године
донео је:

ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Водовод и канализација"
Панчево број 5-2/ 14 т.2 од 20.11.2018.
године а у вези са повезивањем
насељеног места Банатско Ново Село на
јединствени водоводни систем Града
Панчева
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Панчево, број: 52/ 14 т.2 од 20.11.2018. године, а у вези са
повезивањем насељеног места Банатско Ново Село на
јединствени водоводни систем Града Панчевa.
Одлука из става 1. овог закључка и извод из II
Ревизије "Генералног пројекта снабдевања водом
насеља општине Панчево са претходном студијом
оправданости" из 2006. године: насловна страна,
страна 81, страна 82 и цртеж Предлог решења
повезивања Банатског Новог Села на водоводни
систем Панчева, саставни су део овог закључка.
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног
предузећа „Водовод и
канализација“ Панчево, број: 5-2/ 14 т.2 од 20.11.2018.
године, објавити у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II-04-06-3/2018-11
Панчево 29.12.2018
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Панчево, 29.12.2018.
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ Панчево
Број:5-2/ 14 т.2
Панчево, 20.11.2018.године

На основу члана 43. Статута Јавног
комуналног предузећа “Водовод и канализација“
Панчево (“Службени лист града Панчева”, бр. 17/2017

Усваја се II Ревизија „Генералног пројекта
снабдевања водом општине Панчево са претходном
студијом оправданости“ из децембра 2006.године,
сачињена од стране Института за хидротехнику и
водно
еколошко
инжењерство
Грађевинског
факултетаУниверзитета
у
Београду
од
13.11.2018.године чији је предмет сагледавање
могућности повезивања Банатског Новог Села на
јединствени водоводни систем града Панчева.
Повезивање насељеног места Банатског
Новог Села на јединствени водоводни систем града
Панчева извршиће се на начин предложен Варијантом
3. из закључка датог у II Ревизији „Генералног
пројекта снабдевања водом општине Панчево са
претходном студијом оправданости које подразумева:
-изградњу укопаног резервоара са четири
повезане коморе (две за Качарево и две за Банатско
Ново Село) у Качареву укупне запремине 900m³ са
бустер станицом ка Банатском Новом Селу и
хидрофорским постројењем које ће обезбедити
притисак од 4 бара за насеље Качарево и
- изградњу цевовода од Качарева до
Банатског Новог Села, трасом атарских путева,
пречника DN280 (PN10) и дужине 11km.
Решење из става 2. ове одлуке се прихвата
као најповољније и најекономичније, с обзиром да је
инвестициона вредност радова у овој варијанти
најнижа, а како ће планирани цевовод бити изграђен
дуж атарских путева, који су у јавној својини, није
потребно спровести поступак експропријације.
Ова одлука се упућује належном органу
оснивача на сагласност.
Председник Надзорног одбора
Проф.др Тихомир Радовановић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07,
83/14 - др.закон ,101/16-др.закон и 47/18), члана 22.
став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева
за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,
6/18, 20/18 и 26/18) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 29.12.2018.године донела је
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одржаној дана 30.11.2018. године , донео следећe
одлуке

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ II
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА”УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО
БРОЈ :01-1029/2018-1/4 ОД
30.11.2018.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку о расподели добити Надзорног одбора Јавног
предузећа „Урбанизам“ Панчево, број:01-1029/20181/4 од 30.11.2018. године, којом се расподела исказане
укупне нераспоређене добити по финансијском
извештају за 2017.годину у износу од 23.780.957,67
динара врши на следећи начин::
• На покриће губитка из 2016.године у
износу од 5.692.395,59 динара
• Остатак нераспоређене добити који износи
18.088.562,08 динара расподелиће се у складу са
чланом 38. Одлуке о буџету града Панчева, где ће се
50% исказане добити по завршном рачуну за
2017.годину уплатити на рачун јавних прихода 840745143843-44 у износу од 9.044.281,04 динара
• Остатак добити у износу од 9.044.281,04
динара се распоређује за расходе у складу са
програмом пословања.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног предузећа „Урбанизам “ Панчево из тачке I
овог закључка, објавити у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Јавно предузеће
„Урбанизам“ Панчево
Број: 01-1029/2018-1/4
Панчево, 30.11.2018. год.
На основу члана 34. Закона о рачуноводству
(„Сл.гласник РС“ бр.62/2013 I 30/2018), члана 22.
Ззакона о јавним предузећима („Сл гласник Републике
Србије „ бр.15/2016) и чл. 51.Статута Јавног предузећа
„ Урбанизам“ Панчево(„Сл лист града Панчева“
бр.29/2017) ,Надзорни одбор
Јавног предузећа
Урбанизам „ Панчево је на 27. редовној седници,

ОДЛУКА I

Ставља се ван снаге Одлука о расподели
добити број 01-617/2018-1/3 од 26.06.2018. године.

ОДЛУКА II
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ

ДОБИТИ

У годишњем финансијском извештају за
2017. годину, исказана је укупна нераспоређена добит
у износу од 23.780.957.67 динара .
Расподела исказане добити вршиће се на
следећи начин:
• На покриће губитка из 2016. године у
износу од 5.692.395,59 динара.
-Остатак нераспоређене добити који износи
18.088.562,08 динара, расподелиће се у складу са
чланом 38. Одлуке о буџету града Панчева, где ће се
50% исказане добити по завршном рачуну за 2017.
годину уплатити на рачун јавних прихода 840745143843-44 у износу 9.044.281,04 динара.
• Остатак добити у износу од 9.044.281,04
динара распоређује се за расходе у складу са
програмом пословања.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милан Стојановић, дипл.инж. технологије

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 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
29.12..2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО
БРОЈ: 01-1116/2018-1/3 ОД 20.12.2018.
ГОДИНЕ О ВИСИНИ ЦЕНА УСЛУГА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ"
ПАНЧЕВО СА ПРИМЕНОМ ОД 01.01.2019.
ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево, број:
01-1116/2018-1/3 од 20.12.2018.године, о висини цена
услуга Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево са
применом од 01.01.2019. године.
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II
Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево
објавиће одлуку из тачке I овог решења у "Службеном
листу града Панчева".
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„УРБАНИЗАМ“
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Надзорни одбор
Број: 01- 1116/2018-1/3
Панчево, 20.12.2018.године

Надзорни
одбор
јавног
предузећа
„Урбанизам“ Панчево, на 40. редовној седници
одржаној 20.12.2018. године, решавајући 3. трећу
тачку дневног рада – Доношење Одлуке о висини цене
услуга ЈП “Урбанизам“ Панчево са применом од
01.01.2019. године, на основу члана 51.став 1.тачка
13.Статута Jавног предузећа „Урбанизам“ Панчево
(“Сл.лист града Панчева бр. 29/2017), донео је следећу

ОДЛУКУ
Надзорни
одбор
Јавног
предузећа
„Урбанизам“ Панчево доноси Одлуку о висини цена
услуга Јавног предузећа “Урбанизам“ Панчево са
применом од 01.01.2019. године , у тексту како је дат у
табеларном прегледу:

ЦЕНE УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО са
применом
од 01.01.2019. године
1

2

3

ред.
број

Послови које обавља ЈП "Урбанизам" Панчево

цена рада
по часу без
ПДВ

1
2
3
4

5

6

Израда просторног плана и урбанистичких планова, као и
урбанистичке документације за спровођење
урбанистичких планова
Израда стратешких процена утицаја планова на животну
средину и издавање енергетских пасоша
Управљање јавним путевима на територији града
Панчева (општинским путевима и улицама у насељеном
месту Панчево) и некатегорисаним путевима
Учестовање у припреми Програма отуђења грађевинског
земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта
Израда документације и давање мишљења у поступку
одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у
поступку озакоњења објеката у складу са законом којим
се уређује поступак озакоњења
Управљање објектом дечијег одмаралишта на
Дивчибарама и организација боравка деце

3,155.00
3,075.00

2,866.00
2,975.00

2,895.00
1,779.00
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Саставни део ове Одлуке чине елементи за
израду Одлуке о ценама услуга ЈП“Урбанизам
Панчево“.
Ова Одлука о висини цена услуга се доставља
Скупштини града Панчева, ради давања сагласности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Oдлуком о измени Одлуке о усклађивању
Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над
Јавним предузећем „Урбанизам“ Панчево које је
настало
спајањем
ЈП„Урбанизам“
Панчево,
Друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева
општине Панчево и ЈП „Стан“ Панчево, са Законом о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16) –
пречишћен текст (Сл.лист града Панчева“ бр. 29/17)
донетој на седници одржаној дана 22.08.2017. године,
утврђене су делатности које су поверене ЈП
“Урбанизам“ Панчево.
Према наведеној одлуци, претежна делатност
предузећа као делатност од општег интереса је
архитектонска делатност.
У оквиру претежне делатности предузећу је
поверено обављање следећих послова:
- израда просторног плана и урбанистичких
планова, као и урбанистичке документације за
спровођење урбанистичких планова и
- израда стратешких процена утицаја планова
на животну средину и издавање енергетских пасоша;
Поред претежне делатности, ЈП“Урбанизам“
Панчево су поверени и следећи послови:
- израда документације и давање мишљења у
поступку одређивања земљишта за редовну употребу
објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са
законом којим се уређује поступак озакоњења;
- учествовање у припреми Програма отуђења
грађевинског земљишта и Програма уређења
грађевинског земљишта
- управљања јавним путевима на територији
града Панчева (општинским путевима и улицама у
насељеном месту Панчево) и некатегорисаним
путевима
- управљања објектом дечијег одмаралишта
на Дивчибарама и организацију боравка деце.
У складу са наведеним делатностима, а у
циљу обезбеђивања средстава за обављање наведених
делатности, неопходно је да се донесе Одлука о
висини цена услуга за обављање тих делатности,
према јединичним ценама за норма сат за сваку
делатност посебно, а сразмерно учешћу у физичком
обиму послова предузећа, трошковима реализације
делатности и средствима обезбеђеним програмом
пословања и финансијским планом ЈП “Урбанизам“
Панчево.
Исказана цена по радном сату у себи садржи
више елемената а то су поред ангажовања запослених
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и трошкови пословања предузећа као и трошкови
неопходни за реализацију наведених делатности.
Делатности предузећа према Одлуци о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе града Панчева за 2017.
годину која је усвојена на седници Скупштине града
Панчева дана 22.08.2017.године, вршиће 38
запослених на неодређено време а планирано је
ангажовање 10 запослених на одређено време.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милан Стојановић, дипл.инж.технологије

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07,
83/14 - др.закона ,101/16-др.закон и 47/18), члана 22.
став 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) , члана 38. Одлуке о буџету града Панчева
за 2018. годину (“Сл.лист града Панчева“ број 32/17,
6/18, 20/18 и 26/18) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 29.12. 2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА ”АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО“ СА ПО ПАНЧЕВО БРОЈ:
1/2018-93-264 ОД 29.11.2018. ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за превоз путника „Аутотранспорт Панчево“ са ПО Панчево, број:1/2018-93-264 од
29.11.2018. године, којом се добит по Финансијском
извештају за 2017.годину, у износу од 12.898.356,25
динара у целости распоређује за инвестирање набавке
возила у циљу одржавања регистрованих редова
вожње и обављања основне комуналне делатности.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт - Панчево“ са ПО Панчево из тачке I
овог закључка, објавити у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:Ii-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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Страна 13 - Број 35

Страна 13 - Број 33

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА „АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“ СА ПО
ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1/2018 - 93 - 264
ДАТУМ: 29.11.2018. године

У складу са чланом 270. Закона о привредним
друштвима („Сл. гласник РС, број 36/11, 99/11, 83/14 –
др. закон, 5/15 и 44/18), чланом 38. Одлуке о буџету
града Панчева за 2018. годину и Одлуке о изменама
Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину („Сл.
лист града Панчева“, број 32/17, 6/18, 20/18 и 26/18),
Одлуком Надзорног одбора бр. 1/2018-85-236 од
23.06.2018. године а на основу члана 50. Статута ЈКП
за превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“ са ПО
Панчево („Сл.лист града Панчева“, број 39/16),
Надзорни одбор Предузећа је на 93. седници одржаној
дана 29.11.2018. године једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
Добит по Финансијском извештају Јавно
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево за 2017.
годину, у износу од 12.898.356,25 динара, у целости се
распоређује за инвестирање набавке возила у циљу
одржавања регистрованих редова вожње и обављања
основне комуналне делатности.
Образложење
Променом Правилника о техничком прегледу
возила („Сл. гласник РС“, бр 31/2018 и 70/2018) који
се односи на рад техничких прегледа возила, значајно
су се пооштрили услови које возило мора да испуни
како би било проглашено технички исправним. Услед
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веома високе просечне старости возног парка
Предузећа, значајно је отежано обезбеђивање
техничке поузданости односно исправности возила, те
је Предузеће, поштујући одредбе Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр 124/2012, 14/2015 и
68/2015) било приморано да изврши набавку возила
како би неометано могло да обавља поверену
комуналну делатност. Процењена вредност улагања у
набавку двадесет возила износи око 6.000.000,00
динара на месечном нивоу, те је, према наведеном,
Надзорни одбор Предузећа донео предметну одлуку.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Цветић, дипл.инж.машин.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18), члана 39. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст и
12/16) и члана 11. Одлуке о објављивању аката у
Службеном листу града Панчева ("Службени лист
општине Панчево", број 16/05 и "Службени лист града
Панчева", број 13/09 и 25/09), Скупштина града
Панчева, дана 29.12. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ
УСЛУГА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА
ПАНЧЕВА“ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Утврђује се цена услуга „Службеног листа
града Панчева“ за 2019. годину и то:

Ред.
број

О П И С

Једин.
мере

Износ у
динарима без
ПДВ

Напомена

1

2

3

4

5

Страна 14 - Број 33

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 14 - Број 35

1.

2.

3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Појединачни примерак листа
по једном табаку (4 стране)

табак

Аконтација годишње претплате

Накнада за објављивање
аката, других текстова и
огласа јавних предузећа и
установа, као и других
корисника
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41,00

11.597,00

1
страна
текста

4.

За текстове ко1.337,00 ји обухватају
1/2 или 1/4
стране цена се
изводи по 1
страници
27,00

Накнада за објављивање 1 куцан
малих огласа и других мањих
ред
текстова
II
Саставни део овог решења је ценовник
„Службеног листа града Панчева“ за 2019. годину.
III
Ово решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЦЕНОВНИК
„Службеног листа града Панчева“
за 2019. годину

Ред.
број

1

О П И С

Једин.
мере

Износ у
динарима
без ПДВ

Напомена

2

3

4

5
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Страна 15 - Број 35

1.

2.

3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Појединачни примерак листа табак
по једном табаку (4 стране)

Аконтација годишње претплате

Накнада за објављивање 1
аката, других текстова и страна
огласа јавних предузећа и текста
установа, као и других
корисника

Страна 15 - Број 33

29. Децембар 2018. године

41,00

11.597,00

За текстове који обухватају
1/2 или 1/4
1.337,00 стране цена се
изводи по 1
страници

4.
Накнада за објављивање 1 куцан
малих огласа и других мањих ред
текстова

На основу чланова 70. и 100. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС бр.72/09,
81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14, 145/14 и 83/18), чланова 20, 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07 ,
83/14- др.закон,101/16-др.закон и 47/18) 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 и 29/18-др.одлуке),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
29.12.2018. године, донела је

Решење
о отуђењу грађевинског земљишта
катастарске парцеле бр. 6130/1 КО
Панчево непосредном погодбом
I
Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр. 6130/1
К.О.Панчево, у површини од 516 м2, уписана у лист
непокретности бр. 16212 КО Панчево , која се у
природи налази у ул.Максима Горког у Панчеву, у
обухвату Плана генералне регулације- Целина 1шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту
Панчево („Сл.лист града Панчева“ бр. 19/12, 27/12испр.,1/13-испр., 24/13-испр., 20/14 и 19/18), Милану и
Љубици Поповић из Панчева, ул.Максима Горког
бр.79.

27,00

Предметна кат.парцела отуђује се путем
непосредне погодбе, а након спроведеног поступка
утврђивања земљишта за редовну употребу објекта,
по тржишној цени у износу од 3.394,78 дин/м2,
односно укупној цени од 1.751.706,48 динара, која је
умањена за 563.533,48 динара, те је укупни износ
купопродајне цене 1.188.173,00 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 Миланом и Љубицом Поповић из
Панчева, ул.Максима Горког бр.79.
Обавезују се лица из претходног става да
исплати купопродајну цену у целости, у року од 15
дана од дана закључења уговора о отуђењу.
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-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и члана 39.

Страна 16 - Број 33

Страна 16 - Број 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 29.12.2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА» ПАНЧЕВО
I
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Основне школе «Борисав Петров Браца»
Панчево и то:
ЗОРАНА
РАНГЕЛОВ,
представник
Наставничког већа
II
За члана Школског одбора Основне школе
«Борисав Петров Браца» Панчево, именује се:
ЕЛИЗАБЕТА
Наставничког већа

ШАНТА,

представник

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Борисав Петров Браца» Панчево,
број:II-04-06-3/2018-8 од 09.07.2018. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 88/17) и члана 39. Статута града
Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 29.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ» ДОЛОВО
I
МИРКО СУБИН, представник локалне
самоуправе, разрешава се дужности чланa Школског
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одбора Основне школе «Аксентије Максимовић»
Долово, на лични захтев.
II
МИЉАНА ЦАРАН, представник локалне
самоуправе, именује се за члана Школског одбора
Основне школе «Аксентије Максимовић» Долово.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Аксентије Максимовић» Долово број
II-04-06-3/2018-8 од 09.07.2018. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон ) и члана 39.
Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 29. децембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«ЖАРКО ЗРЕЊАНИН» БАНАТСКО НОВО
СЕЛО
I
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Основне школе «Жарко Зрењанин» Банатско
Ново Село:
РАДА ЈОВАНОВИЋ, представник локалне
самоуправе
II
За члана Школског одбора Основне школе
«Жарко Зрењанин» Банатско Ново Село именује се:
ЗОРАН ЈОВИЋ, представник локалне
самоуправе
III
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Страна 17 - Број 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Жарко Зрењанин» Банатско Ново
Село број II-04-06-3/2018-8 од 09.07.2018. године
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон ) и члана 39.
Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 29. децембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ «ДИМИТРИЈЕ
ПАРЛИЋ» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Балетске школе „Димитрије Парлић“
Панчево, и то:
ДРАГАНА ТОМА, представник Савета
родитеља, на лични захтев
ГЕЗА
БЕРТИ,
представник
локалне
самоуправе
II
За чланове Школског одбора Балетске школе
„Димитрије Парлић“ Панчево именују се:
ВЛАДИМИР МИТРОВИЋ, представник
Савета родитеља
ГОЈКО ДЕРЕТИЋ, представник локалне
самоуправе
III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењима Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Балетске школе „Димитрије Парлић“ Панчево
Панчево број II-04-06-3/2018- 9 од 03.10.2018. године
и број: II-04-06-3/2018-10 од 14.11.2018. године.
IV
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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-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - исправка) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16), а
у складу са чланом 15. Одлуке о оснивању Дома
омладине Панчево («Службени лист града Панчева»
број 6/17 - пречишћен текст и 17/18 ), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 29.12. 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО
I
МАРИЈА ЈЕВИЋ, дипл. андрагог из Панчева,
разрешава се дужности директора Дома омладине
Панчево, на лични захтев.
II
Oво 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-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - исправка) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16 ),
а у складу са чланом 14. Одлуке о оснивању Дома
омладине Панчево («Службени лист града Панчева»
број 6/17 - пречишћен текст и 17/18 ), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 29.12.2018.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ОМЛАДИНЕ
ПАНЧЕВО
I
АЛЕКСАНДАР
ФАРКАШ,
магистар
економије, именује се за вршиоца дужности директора
Дома омладине Панчево, најдуже једну годину.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 76. став 1. и 77. став 3.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
29.12.2018. године, усваја следећи

КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ ЗА
БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ, СЛУЖБЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА,
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА И
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА за 2019.
годину
Постојећи
број
постављених
лица,
службеника на положају, службеника и
намештеника

на дан 21. децембар 2018. године
- по радним местима
Радна места службеника на положају број
и службеника у Градској управи града извршилаца
Панчева
управе

0

Заменик начелника Градске

1

1.
Начелник Градске
(службеник на положају)
2.

29. Децембар 2018. године

29. Децембар 2018. године

управе (службеник на положају)
3.
Секретар Градског већа и
Градоначелника

1

4.
Секретар Секретаријата за
општу управу

1

5.
Помоћник
секретара
Секретаријата за општу управу

1

6.

1

Архивар

7.
Радно место за ажурирање
бирачког списка

1

8.
Радно
административне
управе

1

9.

место
послове

за
опште

1

Шеф Пријемне канцеларије
активну

2

11.
Радно место за пасивну
картотеку и интерни пријем и
отпремање поште

1

12.
Радно
место
за
административне послове Пријемне
канцеларије

1

13.
Радно
место
за
административне послове пружања
правне помоћи грађанима

1

14.
Радно место за стручне
послове из области личног статуса
грађана

1

15.
Матичар за матично подручје
Панчево

1

16.
Заменик матичара
матично подручје Панчево

I

за

1

17.
Заменик матичара
матично подручје Панчево

II

за

4

18.
Матичар за матично подручје
Долово

1

19.
Матичар за матично подручје
Старчево

1

20.
Матичар за матично подручје
Јабука

0

21.
Матичар за матично подручје
Омољица

1

22.
Матичар за матично подручје
Банатски Брестовац

1

23.
Матичар за матично подручје
Иваново

1

24.
Матичар за матично подручје
Банатско Ново Село

1

25.
Матичар за матично подручје
Качарево

1

26.

1

10.
Радно
картотеку

место

за

Матичар за матично подручје
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Глогоњ
27.
Радно место за
Скупштине месне заједнице

послове

2
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45.
Секретар Секретаријата за
јавне службе и социјална питања

1
1

0

28.
Секретар Секретаријата за
скупштинске
послове,
послове
Градоначелника и Градског већа

1

46.
Помоћник
секретара
за
економско-финансијске
послове
Секретаријата за јавне службе и
социјална питања

29.
Помоћник
секретара
Секретаријата
за
скупштинске
послове, послове Градоначелника и
Градског већа

1

47.
Шеф
послове

30.
Шеф
Одељења
за
Скупштинске послове и главни и
одговорни уредник „Службеног листа
града Панчева“

1

31.
Радно место за стручно
организационе послове Скупштине и
радних тела Скупштине

1

32.
Радно место
послове протокола

1

за

стручне

одељења

за

правне
и

1

49.
Радно место за опште и
правне послове и послове саветника за
заштиту права пацијената

1

50.
Радно место за послове
борачко-инвалидске
заштите
и
заштите цивилних инвалида рата основна и допунска заштита
51.

2

52.
Радно место за послове у
области
финансијске
подршке
породици са децом

1

53.
Радно
административне
служби

за
јавних

1

1

48.
Радно место
правне послове

за

опште

с

1

34.
Радно место за стручнооперативне послове Скупштине и
радних тела Скупштине

1

35.
Радно
место
за
административно- техничке послове
Скупштине и радних тела Скупштине

2

36.
Радно место за нормативноправне послове Градског већа и
радних тела Градског већа

0

54.
Радно место за финансијскоаналитичке послове у области јавних
служби, борачко-инвалидске заштите
и финансијске подршке породици са
децом

1

37.
Радно
место
за
административно техничке послове
Градског већа и радних тела Градског
већа

3

55.
Радно место за пружање
стручне
помоћи
избеглим
и
расељеним лицима и мигрантима

1

38.
Радно место за нормативноправне послове Градоначелника и
радних тела Градоначелника

0

56.
Радно
место
за
административне послове за потребе
избеглих
и расељених
лица и
миграната

1

39.
Радно место за стручно
организационе
послове
Градоначелника и радних
тела
Градоначелника

2

57.
Радно место за финансијскокњиговодствене послове у области
финансијске подршке породици са
децом
58.
Шеф Одељења за основно и
средње образовање

1

40.
Радно место за послове
Градоначелника и радних
тела
Градоначелника

1

59.
Радно место за реализацију
пројеката у области образовања и
јавних служби

1

41.
Радно
место
за
административне
послове
Градоначелника и радних
тела
Градоначелника

2

60.
Радно место за послове
координатора Интерресорне комисије

1
1

42.
Шеф Одељења за одбрану и
ванредне ситуације

1

61.
Шеф Одељења за културу,
информисање, младе, цивилни сектор
и спорт

43.
Радно место за послове
одбране и ванредних ситуација

0

62.
Радно место за послове у
области културе и информисања

1

44.
Оперативни
области одбране

1

63.
Координатор Канцеларије за
младе и рад са организацијама
цивилног друштва

0

33.
Радно
јавношћу

место

за

односе

послови

из

место
послове
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64.
Шеф Одељења за студијскоаналитичке послове у области јавних
служби

1

86.
Радно
место
за
обраду
финансијске
документације
и
књиговођа основних средстава

1

65.
Радно место за финансијскокњиговодствене послове у области
јавних служби

3

87.

1

66.
Шеф
Одељења
за
предшколско
васпитање
и
образовање, социјалну и здравствену
заштиту

1

67.
Радно место за послове у
области дечјег додатка

Ликвидатор рачуноводства

88.
Радно место за вођење
евиденције основних средстава

1

89.
Секретар Секретаријата за
урбанизам, грађевинске , стамбенокомуналне послове и саобраћај

1

1

90.
Помоћник
секретара
обједињену процедуру

за

1

68.
Радно
место
за
административне послове у области
јавних служби и социјалних питања

1

91.
Регистратор
процедуре

обједињене

1
2

69.
Радно
место
за
административне послове у области
дечјег додатака

2

92.
Радно место за стручне
урбанистичке послове у поступку
спровођења обједињене процедуре

2

93.
Радно место за стручне
послове
линијске
и
комуналне
инфраструктуре
у
поступку
спровођења обједињене процедуре

2

70.
Радно
место
за
административне послове у области
финансијске подршке породици са
децом

1

71.
Секретар Секретаријата за
финансије

1

94.
Радно место за стручне
урбанистичке послове у поступку
спровођења обједињене процедуре

72.

1

95.
Радно
место
за
административне послове у поступку
спровођења обједињене процедуре

1

Помоћник секретара за буџет
стручне

1
1

96.
Радно
место
за
административне послове у области
обједињене процедуре

1

74.
Радно место за послове
буџета, контроле и анализе пословања
јавних предузећа

1

97.
Шеф одсека за грађевинске
послове у поступку обједињене
процедуре

1

75.
Радно место
давања
сагласности
комуналних услуга

98.
Радно место за грађевинске
послове у поступку обједињене
процедуре

2

1

99.
Радно место за стручне
послове обрачуна доприноса за
уређивање грађевинског земљишта

1

100.
Радно место за послове
обрачуна доприноса за уређивање
грађевинског земљишта

1

101.
Радно место за послове
употребне
дозволе
у
поступку
спровођења обједињене процедуре

1

73.
Радно
послове буџета

76.

место

за

за послове
на
цене

Шеф Одељења за трезор

77.
Радно место за
оперативне послове трезора

стручно-

1

78.
Радно место за
послове
трезора – књиговођа билансиста

1

79.
Радно место за финансијско
оперативне послове трезора

1

80.

1

Благајник

81.
Радно
место
за
административно техничке послове у
области трезора

1

1

за

1

102.
Шеф
легализацију

за

82.
Шеф
рачуноводство

1

103.
Радно место за стручне
послове у области легализације

0

83.
Радно место за финансијску
оперативу

1

104.
Радно место
послове
контроле
документације

стручне
техничке

3

84.
Радно
рачуноводства

105.
Радно
место
за
административне послове у поступку
легализације

1

Одељења

место

за

послове

85.
Књиговођа-билансиста
рачуноводства

1

одељења

за
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106.
Шеф одељења за праћење
планске документације и стамбенокомунлане послове

1

107.
Радно место за стручне
послове из области израде планских
докумената

1

108.
Радно место за послове из
области израде планских докумената
109.
Шеф одсека
комуналне послове
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послове из области инвестиција
127.
Радно место за локални
акциони план за запошљавање и
подршку привредним и другим
субјектима

1

128.
Радно место за
послове из области туризма

стручне

1

1
1

129.
Шеф Одељења за подршку
пројектима

1

стамбено-

1

1

130.
Радно
пројеката

израду

110.
Радно место за стручне
послове
издавања
дозвола
за
постављање
мањих
монтажних
објеката на површинама јавне намене

131.
Радно место за израду буџета
и подршку пројектима

1

111.
Радно место на пословима за
издавање дозвола за постављање
мањих
монтажних
објеката
на
површинама јавне намене

2

132.
Радно место за
послове у области привреде

правне

1
1

112.

0

133.
Радно
место
за
административне послове у области
привреде
134.
Секретар Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој

0

135.
Помоћник
секретара
Секретаријата за пољопривреду, село
и рурални развој

1

136.
Шеф
пољопривреду,
шумарство

за
и

1

137.
Радно место за
стручне
послове у области пољопривреде

1

138.
Радно место за стручне
послове у области сточарства

1

139.
Радно место за нормативноправне
послове
из
области
пољопривреде,
водопривреде
и
шумарства

1

140.
Радно место за стручне
послове пољопривредног земљишта

1

141.
Радно
место
административне
послове
пољопривредно земљиште

за
за

2

142.
Радно место за припрему
пројеката и планова у домену развоја
села и руралног развоја

1

143.
Радно место за подршку у
припреми и извршењу годишњих
програма
месних
заједница
у
насељеним местима

1

за

Шеф Одељења за саобраћај

место

за

113.
Радно место за стручне
послове у области развоја саобраћаја

1

114.
Радно место за нормативноправне послове из области саобраћаја

1

115.
Радно место за безбедност,
планирање и привремени режим
саобраћаја

2

116.
Секретар Секретаријата за
заштиту животне средине

1

117.
Помоћник
секретара
Секретаријата за заштиту животне
средине

1

118.
Радно место за правне
послове у области заштите животне
средине

1

119.
Радно место за
послове праћења стања
средине

стручне
животне

1

120.
Радно место за студијскоаналитичке и управне послове

1

121.
Радно место за стручне
послове процене утицаја, планове и
програме

1

122.
Радно место за стручне
послове енергетског менаџера

1

123.
Секретар Секретаријата за
привреду и економски развој

1

124.
Помоћник
Секретаријата
за
економски развој

секретара
привреду
и

1

144.
Радно место за оперативну
подршку МЗ и ЈКП у насељеним
местима

1

125.
Радно место за стручне
послове
из
области
локалног
економског развоја

1

145.
Секретар Секретаријата за
инспекцијске послове

1

1

146.
Помоћник
Секретаријата
за

1

126.

Радно

место

за

стручне

Одељења
водопривреду

секретара
инспекцијске
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–

главни

Инспектор наплате II

1

1

176.

Порески извршитељ

1

177.
Радно место
пореске евиденције

148.

Комунални инспектор I

6

149.

Комунални инспектор II

4

150.
Радно место за стручне
послове из комуналне области

1

151.
Шеф Одељења
саобраћајни инспектор

1

152.

главни

4

Саобраћајни инспектор

153.
Шеф Одељења
грађевински инспектор
154.

–

–

главни

1
2

Грађевински инспектор

155.
Радно место за стручне
послове из грађевинске области

3

156.
Шеф Одељења просветне
инспекције – просветни инспектор

0

157.

2

Просветни инспектор

158.
Шеф Одељења
инспекцијске послове
159.
Инспектор
животне средине

2

178.
Секретар
Службе
за
управљање људским ресурсима и
заједничке послове

1

179.
Помоћник секретара Службе
за управљање људским ресурсима и
заједничке послове

1

180.
Радно место за стручне
послове
управљања
људским
ресурсима

1

181.
Радно место за стручне
послове противпожарне и других
видова заштите запослених

1

182.
Радно
место
за
административне послове у области
људских ресурса

1

183.
Шеф одељења за нормативноправне послове и радне односе

1

1
1

184.
Радно место за стручне
послове из области радних односа

0

заштиту

185.
Радно
место
за
административне послове из области
радних односа

1

186.
Шеф
информатику

1

Спортски инспектор

1

161.
Радно место за управноправне послове у области извршења

1

162.
Радно место за
послове у области извршења

1

160.

послове

за

друге

за

за
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175.

послове
147.
Шеф Одељења
комунални инспектор
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стручне

187.

Одељења

за

ИТ администратор

1

комунални

3

188.
ИТ администратор за мрежу,
софтвер и хардвер

1

164.
Радно
место
за
административно техничке послове

1

1

165.
Радно
место
за
административно-оперативне послове

1

189.
Радно
место
за
административне послове у вези
набавке и одржавања службених
возила

166.
Секретар Секретаријата за
пореску администрацију

1

190.
Секретар Секратаријата за
јавне набавке

1

167.
Помоћник
Секретаријата
администрацију

1

191.
Помоћник
секретара
Секретаријата за јавне набавке

1

192.

Службеник за јавне набавке I

1

193.
II

Службеник за јавне набавке

1

194.
Радно
место
за
административне послове из области
јавних набавки

1

195.
Секретар Секретаријата за
инвестиције
196.

1

163.
Извршитељ
контролор

–

секретара
пореску

за

168.

Теренски инспектор I

1

169.

Теренске инспектор II

1

170.
Шеф Одељења – инспектор
канцеларијске контроле

1

171.
Инспектор
контроле

4

172.

канцеларијске

Порески контролор

1

173.
Шеф Одељења – инспектор
наплате

1

197.
Помоћник
секретара
Секретаријата за инвестиције

1

174.

1

198.
Радно место за припрему
инвестиција, изградњу и одржавање

1

Инспектор наплате I

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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објеката у нискоградњи
199.
Радно место за стручне
послове
припреме
инвестиција,изградњу и одржавање
објеката у високоградњи

2

200.
Радно место за послове у
области инвестиција и одржавања
објеката у области електротехнике и
јавног осветљења

1

201.
Радно место за послове
припреме инвестиција, изградњу,
одржавање објеката у високоградњи

1

202.
Радно
место
за
административне послове у области
нискоградње

1

203.
Шеф Одељења за опште
послове у области инвестиција и
одржавања објеката

1

204.
Радно место за правне
послове у области инвестиција и
одржавања објеката

1

205.
Радно место за финансијско
аналитичке
послове
у
области
инвестиција и одржавања објеката

1

206.
Радно место за финансијско
оперативне
послове у области
инвестиција и одржавања објеката

1

207.
Секретар Секретаријата за
имовину

1

Радна места службеника у Служби
интерне ревизије

208.
Помоћник
секретара
управљање јавном својином

за

1

1.
Шеф
ревизије

209.
Радно место за стручне
послове у области евиденција и
управљања имовином града

1

2.

210.
Радно
место
припреме
података за евиденцију имовине

1

211.
Радно место
послове
у
области
пословним простором

0

за правне
управљања

Радна места намештеника у Градској
управи града Панчева
1.

Курир – достављач

1

2.

Дактилограф

1

3.
Шеф Одељења за техничке и
помоћне послове

1

4.

Радник на обезбеђењу

1

5.

Радник на одржавању

2

6.

Телефониста

1

7.

Портир

1

8.

Возач

2

9.
Курир
–
достављач,
Секретаријату за инвестиције

1.
Шеф Градске
буџетску инспекцију
2.

Службе

службе

број
извршилаца
за

интерне

214.
Начелник
полиције

1
1

216.

Комунални полицајац I

2

217.

Комунални полицајац II

1

218.

Комунални полицајац III

6
255

2

број
извршилаца
1
0

Радна места постављених лица и
службеника у Градском
правобранилаштву

2.
Заменик
правобраниоца

1
1

Укупно:

2

Укупно

11

Интерни ревизор

213.
Радно место за стручне
послове
из
области
имовинско
правних послова

управно

Укупно:

Укупно:

1

за

1

Буџетски инспектор

212.
Шеф Одељења за управно
правне послове

215.
Радно место
правне послове

у

Радна места службеника у Градској
служби за буџетску инспекцију

1.
Градски
(постављено лице)

Комуналне

број
извршилаца

1
број
извршилаца

правобранилац

1

градског

2

3.
Радно
место
за
административно-техничке послове

1

Укупно:

4

Радна места намештеника у
Градском правобранилаштву
1.

Оператер – дактилограф
Укупно:

број
извршилаца
1
1

Радна места службеника у Стручној број
служби Заштитника грађана
извршилаца
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оперативне

1

2.
Радно
место
за
административно-техничке послове

1

Укупно:

2

1.
Сарадник
послове

за

- по звањима
Звања службеника на положају,
службеника и намештеника у
Градској управи

број
извршилаца

Службеник на положају- I група

0

Службеник на положају- II група

1

самостални саветник

56

саветник

80

млађи саветник

21

сарадник

22

млађи сарадник

5

виши референт

66

референт

1

млађи референт

1

намештеник

11
Укупно:

самостални саветник

1

саветник

1

самостални саветник

1

саветник

0

Звања постављених лица,
службеника и намештеника у
Градском правобранилаштву

1

виши референт

1
Укупно:

2

- Број запослених са радним односом на
неодређено време који су потребни у 2019. години
за коју се доноси Кадровски план
Звања службеника и намештеника у број
Градској управи:
извршилаца
Службеник на положају- I група

1

самостални саветник

5

саветник

8

млађи саветник

1

сарадник

2

млађи сарадник

0

виши референт

2

референт

0

млађи референт

0

намештеник

0
Укупно:

19

Звања службеника и намештеника у број
Служби интерне ревизије:
извршилаца
самостални саветник

0

саветник

1
Укупно:

број
извршилаца
3

виши референт

1

намештеник

1
5

Звања службеника и намештеника у број
Стручној служби заштитника
извршилаца
грађана

1

- Број запослених чији се пријем у радни однос на
одређено време планира у
Кабинету
градоначелника:
Висина стручне спреме

Број
извршилаца

1

Постављено лице

Укупно:

сарадник

2

Звања службеника и намештеника у број
Служби интерне ревизије
извршилаца

Укупно:
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264

Звања службеника и намештеника у број
Градској служби за буџетску
извршилаца
инспекцију

Укупно:
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висока стручна спрема (240 ЕСПБ
бодова)

2

виша стручна спрема (180 ЕСПБ
бодова)

1

средња стручна спрема

1
Укупно:

4

- Број запослених чији се пријем у радни однос на
одређено време планира због повећања обима
посла
Број запослених чији се пријем у радни однос на
одређено време планира због повећања обима посла у
Градској управи:
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Висина стручне спреме

23

виша стручна спрема (180 ЕСПБ
бодова)

2

средња стручна спрема

2
Укупно:
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА

Број
извршилаца

висока стручна спрема (240 ЕСПБ
бодова)

Страна 25 - Број 33

27

У Градској управи града Панчева радни
однос мирује за (4) четири службеника у звању
саветника и једног службеника у звању самосталног
саветника, који нису приказани у постојећем броју,
али су приказани у планираном броју.
Овај кадровски план ће се објавити у
Службеном листу града Панчева.

Предмет: Исправка техничке грешке у
Решењу о категоризацији организација у области
спорта у граду Панчеву
У Решењу о категоризацији организација у
области спорта у граду Панчеву ("Службени лист
града Панчева" број 01/2017) причињене су техничке
грешке приликом објављивања и то: у тачки IV, став
1.у табели "Прва категорија" у колони "Редни бр."
уместо редних бројева унете су алинеје, а у табели
"Друга категорија", уместо редних бројева унете су
ознаке за набрајање, те се овом приликом наведене
грашке исправљају.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29.12.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Секретар,
Слађана Фератовић

Тигран Киш

IV
На основу свега наведеног организације у области спорта у Граду се разврставају у
пет категорија и то:

Прва категорија
Редни
бр.
1.

Организације у области спорта у
Граду из спортске гране

Носилац спортске гране

Рукомет

Железнички рукометни клуб ''Динамо'' Панчево
Женски рукометни клуб ''Панчево'' Панчево

2.
3.

Кошарка

Кошаркашки клуб ''Тамиш'' Панчево

4.

Фудбал

Фудбалски клуб ''Динамо 1945'' Панчево

5.

Одбојка

Женски одбојкашки клуб „Динамо“ Панчево

6.

Карате

Карате клуб ''Динамо'' Панчево

7.

Спортски ауто мото

Ауто спортски клуб ''Геб Тим'' Панчево

8.

Атлетика

Атлетски клуб ''Динамо'' Панчево

9.

Пливање

Пливачки клуб ''Динамо'' Панчево

10.

Спортски и грански савези

Спортски савез града Панчева

11.

Савез за школски спорт града Панчева

Страна 26 - Број 33

Страна 26 - Број 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

29. Децембар 2018. године

29. Децембар 2018. године

12.

Градски кошаркашки савез ''Пан - кош'' Панчево

13.

Градски фудбалски савез Панчево

14.

Рукометни савез града Панчева

15.

Веслање

Веслачки клуб ''Тамиш'' Панчево

16.

Џудо

Џудо клуб ''Динамо'' Панчево

17.

Кајак - Кану

Кајак кану клуб ''Панчево'' Панчево

Друга категорија
Редни
бр.

Организације у области спорта у
Граду из спортске гране

Носилац спортске гране

1.

Ватерполо

Ватерполо клуб ''Младост'' Панчево

2.

Триатлон

Триатлон клуб ''Тамиш'' Панчево

3.

Шах

Шах клуб ''Светозар Глигорић-Глига'' Панчево

4.

Стреличарство

Стреличарски клуб '' Панчево'' Панчево

5.

Тенис

Тенис клуб ''Динамо'' Панчево

6.

Стрељаштво

Стрељачка дружина ''Панчево 1813'' Панчево

7.

Спорт особа са инвалидитетом,
менталним хедикепом

''Спортико'' клуб Панчево

8.

Спорт особа са инвалидитетом –
Специјална олимпијада

Клуб за децу и омладину са посебним потребама ''Кликер'' Панчево

9.

Бокс

Бокс клуб ''Професионалац'' Панчево

29. Децембар 2018. године

Страна 27 - Број 35

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 27 - Број 33

29. Децембар 2018. године
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