СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 09. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 05 Април 2019. ГОДИНЕ

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. закон,
101/16-др. закон и 47/18), члана 32. и 41а Закона о
заштити природе ("Сл. гласник РС" бр. 36/09, 88/10,
91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), члана 105. и 107.
Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.
гласник РС" бр. 95/18) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 05.04.2019. године донела је

OДЛУКУ О ЗАШТИТИ ПРИРОДНОГ ДОБРА
"ПАНЧЕВАЧКЕ АДЕ"
ВРСТА, НАЗИВ И ПОЛОЖАЈ ЗАШТИЋЕНОГ
ПОДРУЧЈА
Члан 1.

Овом одлуком стављају се под заштиту као
природно добро речна острва на територији града
Панчева под називом: Заштићено станиште "Панчевачке
аде", одређује заштитна зона око овог природног добра и
прописују режими заштите, обавезе у погледу
утврђивања и остваривања мера очувања, заштите и
развоја наведеног добра, одређује предузеће коме се
поверава управљање природним добром, његова права и
обавезе, и регулишу друга питања од значаја за заштиту
овог природног добра.
"Панчевачке аде" су смештене унутар водотока
реке Дунав и то на месту где се у њега улива река Тамиш.
Заштићено станиште "Панчевачке аде" је
разврстано у III категорију заштићених природних добара
као заштићено подручје локалног значаја.
ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ И ВРЕДНОСТ ПОДРУЧЈА
Члан 2.

Заштићено
станиште
"Панчевачке
аде"
представља функционалну целину водених, влажних и
шумских станишта. Уредбом о еколошкој мрежи („Сл.
гласник РС“, бр. 102/2010) Панчевачке аде су препознате
као станишта заштићених и строго заштићених врста и
то: ада Форконтумац, ада Штефанац и ада Чакљанац.

Аконтација претплате 11.597,00

На подручју предложеном за заштиту
дефинисано је 15 станишних типова, од којих је 12
приоритетно за заштиту на националном нивоу. У оквиру
међународно значајних станишних типова (НАТУРА
2000 станишта) је наведено 10, а од 11 селектованих
станишта је у оквиру ЕМЕРАЛД мреже.
Наведено
природно
добро
поседује
аутентичност,
репрезентативност,
разноликост,
интегралност, пејзажне вредности и очуваност и у њему
је изражено више природних вредности које треба
посебно штитити (вегетација, фитопланктон, флора и
фауна).
ПОВРШИНА, ГРАНИЦЕ И ВЛАСНИШТВО УНУТАР
ПРИРОДНОГ ДОБРА
Члан 3.

Заштићено станиште "Панчевачке аде" налази се
у целости на територији града Панчева, 1 km јужно од
Града Панчева и око 10 km источно од Београда. У
непосредној близини ада, на левој обали Дунава
смештено је насеље Војловица, које представља
предграђе Панчева а на десној обали се налази Велико
село које припада општини Палилула - Град Београд.
Површина Заштићеног станишта "Панчевачке
аде" износи 1.309,25 ha и у целости је у државном
власништву, од чега је у режиму II степена заштите
617,50 ha, а у режиму III степена заштите 691,75 ha.
Заштићено станиште Панчевачке аде налази се у
целости на територији града Панчева, К.О. Панчево.
Подручје обухвата две веће, одвојене просторне целине,
две аде на Дунаву – северну аду (Форконтумац) и јужну
аду, коју чине три мање аде (Чакљанац, Штефанац и
Доња ада) које могу бити одвојене при високом водостају
Дунава.
Заштићено станиште „Панчевачке аде“ се
простире на две одвојене просторне целине.
Опис граница заштите око аде Форконтумац
(северна ада):
Почетна тачка описа ове просторне целине је
тачка која се налази 63,5 m јужно идући источном ивицом
парцеле 17208, од тачке тромеђе парцела 17217, 17218,
17208, односно координатна тачка А1. Граница заштите
иде потом кроз парцелу 17208, парцеле реке, пролазећи
кроз координате редом од А1 до А46, пролазећи кроз
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парцелу 17208. Овим правцем граница прави
заштитни појас од ивице обале аде. У последњој тачки
(координата А46), граница заштите је на парцели
17218, и скреће ка северу. Граница долази до
координатне тачке B1, односно 50 m северозападно од
тачке тромеђе парцела 17210/1, 17208 и 17218.
Граница од ове тачке прати северозападну и северну
ивицу парцела 17210/1 и 17214, а потом и источну
ивицу парцеле 17218, идући кроз парцелу реке,
парцелу 17218, држећи обухват од 50 m. Крања тачка
овог обухвата је координата B2, након које граница
заштите скреће ка источној ивици парцеле 17208,
односно долази до почетне тачке описа ове просторне
целине.
Опис граница заштите око ада Чакљанац,
Штефанац и Доње Аде (јужна ада)
Почетна тачка описа ове просторне целине је
крајња северозападна међна тачка парцеле 1720/1
(координата C1). Граница иде ка југу, односно прати
западну ивицу парцеле 17201/1, идући уједно и
административном границом АП Војводине, односно
границом Града Панчева. Граница пратећи правац ове
ивице, спуштајући се јужно, скреће од југа ка истоку,
потом оштро ка југу да би од најјужније међне тачке
парцеле 17201/1, граница пресеца парцелу 17218,
односно иде ка тачки (координата C2). Од ове тачке
граница скреће ка северу, пратећи источну ивицу
парцеле 17205, држећи управно одстојање од
југоисточне ивице парцеле у дужини од 60m.
Граница заштите обухвата појас ширине 60 m
парцеле 17218, пратећи све време међну линију коју
ова парцела дели са парцелом 17205. Пратећи ову
међну линију, граница обухвата и међну линију
парцеле 17204 са парцелом 17218, такође у појасу од
60m, потом наставља пратећи ивицу парцеле 17205 и
пресеца парцелу 17208.
Током проласка кроз ову парцелу, граница
обухвата појас од 60 m, од међне линије са парцелом
17208, идући ка западу долази до тачке (координате
C3). Од ове тачке са граница заштите спушта низ
западну ивицу парцеле, односно административну
границу АП Војводине, односно Града Панчева до
почетне тачке описа ове просторне целине.
Графички прилог са означеним границама
заштићеног станишта саставни је део ове одлуке.
РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ
Члан 4.

На
простору
Заштићеног
станишта
„Панчевачке аде“ успостављају се режими заштите II
и III степена.
Режим заштите II степена - активна заштита,
спроводи се на заштићеном подручју или његовом
делу са делимично измењеним екосистемима великог
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научног и практичног значаја и посебно вредним
пределима и објектима геонаслеђа. У другом степену
заштите могу се вршити управљачке интервенције у
циљу рестаурације, ревитализације и укупног
унапређења заштићеног подручја, без последица по
примарне вредности њихових природних станишта,
популација, екосистема, обележја предела и објеката
геонаслеђа, обављати традиционалне делатности и
ограничено користити природни ресурси на одржив и
строго контролисан начин
Режим заштите II степена је прописан на
површини од 617,50 ha, и обухвата незнатно измењена
станишта са природном или блиско природном
вегетацијом (сталне и повремене баре, рукавци,
влажне ливаде, пешчани спрудови, као и природне
шуме беле врбе, беле тополе, пољског јасена и храста
лужњака).
Режим заштите III степена - проактивна
заштита, спроводи се на заштићеном подручју или
његовом делу са делимично измењеним и/или
измењеним екосистемима, пределима и објектима
геонаслеђа од научног и практичног значаја. У III
степену заштите могу се вршити управљачке
интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и
укупног унапређења заштићеног подручја, селективно
и ограничено коришћење природних ресурса.
Режим заштите III степена је прописан на
површини од 691,75 ha, и обухвата рубне делове
заштићеног подручја, део тока реке Дунав, зону кућа
за одмор „Бела стена“ и шумске делове под засадима
меких лишћара.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 5.

На
простору
Заштићеног
станишта
„Панчевачке аде“, ЗАБРАЊУЈЕ СЕ:
1. Узнемиравање, непланско сакупљање и
уништавање фауне;
2. Уништавање и непланско уклањање
вегетације и дивље флоре;
3. Уношење инвазивних врста;
4. Уношење и напуштање домаћих
животиња, посебно паса и мачака;
5. Уклањање мртвог дрвета (извала и дубећих
стабала) из састојина у којима има мање од 3% мртвог
дрвета од укупне дрвне запремине у састојини,
различитих дебљинских категорија и фаза распадања
осим у културама топола;
6. Сеча и оштећивање стабала аутохтоних
врста дрвећа прсног пречника преко 80 cm за меке и
50 cm за тврде лишћаре;
7. Сеча живих стабала храста лужњака као и
изношење дебала те врсте;
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8. Одлагање биомасе (остатака од сече и
копања) на травним и воденим површинама,
укључујући и шумске чистине;
9. Експлоатација минералних сировина;
10. Одлагање и складиштење инертног
материјала (песак, шљунак, земља и др.),
11. Депоновање комуналног отпада;
12. Извођење било каквих активности које
нису у складу са наменом простора заштићеног
подручја;
13. Привредни риболов.
На
простору
Заштићеног
станишта
„Панчевачке аде“ ОГРАНИЧАВА СЕ:
1. Промена намене површина на потребе
ревитализације природних станишта и унапређења
стања подручја;
2. Радови и активности на оне који неће
имати неповољан утицај на геоморфолошке,
хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет,
животну средину, еколошки интегритет и естетска
обележја предела, осим за потребе ревитализације;
3. Чиста сеча састојина и групација стабала
аутохтоних врста на удаљености мањој од 15 m од
бара, ливада и 30 m од тока реке Дунав;
4. Градња шумских путева на градњу
применом техничких решења којима се обезбеђује
неизмењени режим влажења, проточност воде између
водних тела и заштита дивљих врста;
5. Сузбијање градације штетних врста
шумског дрвећа применом биолошких и биотехничких средстава, као и хемијских средстава у
складу са законом;
6. Примена пестицида из групе хлорованих
угљоводоника и метил-бромида на удаљеност већој од
50 m, а осталих пестицида (зооциди, фунгициди,
хербициди) на удаљеност већој од 20 m од водних
тела;
7. Испаша, кошење и сеча вегетације на
просторно, временски и технички планиране
активности које су усклађене са циљевима заштите
подручја;
8. Паљење вегетације, на планске активности;
9. Рекреативни риболов, на растојање веће од
50 m (са једне и са друге стране) од места контакта
бара и рукаваца речних ада са Дунавом;
10. Порибљавање, осим за потребе планске
реинтродукције аутохтоних врста;
11. Уређење обале уз примену биотехничких
мера,
на
унапређење
и
обезбеђивање
функционалности међународног еколошког коридора
реке Дунав;
12. Коришћење обале за купалиште на
плански одређен простор за ту намену;
13. Лов на водену пернату дивљач, на период
1. октобар – 1. фебруар;
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14. Изградња објеката и инфраструктуре, на
потребе одрживог коришћења, промоције и
управљања заштићеним подручјем, као и на објекте у
функцији водопривреде и пловног пута;
15. Постављање монтажних и камп објеката,
осим за потребе управљања које су предвиђене
планским актима.
МЕРЕ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА
Члан 6.

На
простору
Заштићеног
станишта
„Панчевачке аде“ ДОЗВОЉАВА СЕ:
1. Спровођење планских активности и
интервентних мера на заштити и унапређењу
станишта и врста и побољшању квалитета воде;
2.
Управљање
стаништима
строго
заштићених и заштићених врста, односно значајним
типовима станишта, и њихова ревитализација;
3. Очување и унапређење континуитета
аутохтоног зеленила дуж водотока, бара, рукаваца,
ливада и других отворених типова станишта као и
функционалности осталих еколошких коридора који
обезбеђују несметане миграције живог света између
природних станишта;
4. Планско сузбијање инвазивних врста;
5. Очување екотона и мозаичности станишта;
6. Планска реинтродукција аутохтоних врста;
7.Успостављање
праћења
стања
(мониторинг) са приоритетом праћења стања и
очувања строго заштићених и заштићених врста, као и
врста значајних за биолошку борбу против штеточина
у шумарству;
8. Очување јединки храста лужњака (Quercus
robur), пољског јасена (Fraxinus angustifolia), бреста
веза (Ulmus effusa) и црне тополе (Populus nigra), у
свим шумама и шумским културама односно
обнављање у случају девитализације/сушења;
9. Популаризација заштите природе и
промоција природних вредности;
10. Развој одрживог туризма, обележавање,
уређивање и опремање посетилачке инфраструктуре у
складу са планом управљања;
11. Коришћење природног добра у научноистраживачке и васпитно-образовне сврхе.
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА
Члан 7.

На
простору
Заштићеног
станишта
„Панчевачке аде“, у режиму заштите II степена, поред
мера која важе у режиму заштите III степена,
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ:
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1. Пошумљавање сталних и повремених бара,
ливада, пашњака и других отворених типова
станишта;
2. Супституција састојина и групација
аутохтоних врста дрвећа у засаде алохтоних врста,
варијетета и клонова;
3. Смањивање укупне површине под шумама
аутохтоних врста дрвећа;
4. Уништавање и крчење малата домаћих
врба и топола;
5. Изградња молова, осим за потребе
управљања.
На
простору
Заштићеног
станишта
„Панчевачке аде“, у режиму заштите II степена, поред
мера која важе у режиму заштите III степена,
ОГРАНИЧАВА СЕ:
1. Кретање посетилаца на за ту сврху
предвиђене стазе и путеве;
2. Кретање возила, на за ту сврху предвиђене
путеве, за потребе управљача и корисника шума;
3. Обнова састојина аутохтоних врста чистом
сечом, на етапну, на прoсторне целине до 5 ha;
4. Кретања чамаца на моторни погон (мотор
СУС) за потребе управљања;
5. Постављање нових пловних објеката, за
потребе управљања.
На
простору
Заштићеног
станишта
„Панчевачке аде“, у режиму заштите II степена,
ДОЗВОЉАВА СЕ:
1. Обезбеђење повољног биолошког положаја
јединкама храста лужњака и пољског јасена у
састојинама;
2. Групимична садња лужњака и пољског
јасена на вишим котама терена.
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА
Члан 8.

На
простору
Заштићеног
станишта
„Панчевачке аде“, у режиму заштите III степена,
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ:
1. Изградња нових викенд насеља и грађење
кућа за одмор изван подручја кућа за одмор „Бела
стена“.
На
простору
Заштићеног
станишта
„Панчевачке аде“, у режиму заштите III степена,
ОГРАНИЧАВА СЕ:
1. Вађење песка, осим за потребе
ревитализације и одржавања пловности пута;
2. Реконструкција објеката на локалитету
„Бела стена“ у постојећим габаритима и спратности;
3. Планирање садржаја и oбављање
активности који су потенцијални извори повишеног
нивоа буке, вибрација и/или узнемиравања живог све-
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та осветљавањем, осим за потребе планских
активности у складу са важећим актима.
На
простору
Заштићеног
станишта
„Панчевачке аде“, у режиму заштите III степена,
ДОЗВОЉАВА СЕ:
1. Уз све комплексе бара оставити појас
природне вегетације у ширини од минимум 10 m од
обале;
2.
Спровођење
превођења
састојина
америчког јасена у састојине аутохтоних шумских
врста у складу са условима станишта.
Члан 9.

Управљање
Заштићеним
стаништем
„Панчевачке аде“ поверава се Јавном предузећу
"Војводинашуме", Петроварадин, ШГ "Банат"
Панчево из Панчева (у даљем тексту : Управљач).
Средства за заштиту и развој Заштићеног
станишта „Панчевачке аде“ обезбеђује се из:
1. средстава буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе;
2. средстава Фонда за заштиту животне
средине;
3. накнада за коришћење заштићеног
подручја;
4. прихода остварених у обављању
делатности и управљања заштићеним подручјем;
5. средстава обезбеђених за реализацију
програма, планова и пројеката у области заштите
природе;
6. донација, поклона и помоћи;
7. других извора у складу са законом.
Средства из става 2. овог члана могу се
користити за намене утврђене овом одлуком.
Средства из става 2. овог члана првенствено
се користе за финансирање радова и других трошкова
на:
- чувању,
одржавању
и
презентацији
заштићених
подручја
(успостављање,
опремање и обука чуварских служби,
обележавање, одржавање унутрашњег реда,
медијско и друго јавно приказивање
вредности, санација деградираних површина,
управљање отпадом, развој информационог
система и друго);
- управљању посетиоцима (изградња улазних
станица, едукативних и визиторских центара,
штампање
материјала
намењених
посетиоцима и друго);
- регулисању имовинско-правних односа
(откуп или замена земљишта, накнада
власницима и корисницима непокретности за
ускраћивање
и
ограничавање
права
коришћења, нанету штету или друге
трошкове које имају у вези заштите);
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праћењу и унапређењу стања заштићених
подручја (мониторинг, реинтродукција,
рекултивација и друго);
- уређењу простора и одрживом коришћењу
природних ресурса (програми, планови и
пројекти развоја екотуризма, органске
пољопривреде и друго).
За коришћење заштићеног подручја плаћа се
накнада управљачу.
Накнаду за коришћење заштићеног подручја
управљач може прописати и наплатити за:
1. делатности у области туризма,
угоститељства,
трговине,
услуга,
занатства,
индустрије, рударства, енергетике, водопривреде,
грађевинарства,
саобраћаја,
транспорта,
телекомуникација, коришћења дивље флоре и фауне;
2. викендице и друге некомерцијалне објекте
за одмор у природи;
3. возила на моторни погон у употреби на
заштићеном подручју;
4. туристичке, рекреативне, спортске и друге
манифестације и активности, рекламне ознаке,
комерцијалне филмске, фото и тонске записе;
5. коришћење услуга, уређених терена,
објеката и друге имовине управљача и имена и знака
заштићеног подручја;
6. посету заштићеном подручју, његовим
деловима и објектима.
7. друге активности, у складу са законом
Обвезник накнаде је корисник заштићеног
подручја, односно правно лице, предузетник или
физичко лице који у вези са предметом накнаде
обавља послове или располаже непокретностима и
другим стварима на заштићеном подручју, користи
услуге и имовину управљача, посећује заштићено
подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних
потреба и на други начин користи његове вредности и
погодности.
Висину накнаде управљач прописује у
зависности од:
1. степена искоришћавања заштићеног
подручја;
2. степена штете која се наноси заштићеном
подручју;
3. степена повећаних обавеза управљача у
одржавању уредности и чистоће, чувања и обављања
других послова на очувању, унапређењу, приказивању
и развоју заштићеног подручја;
4. погодности и користи које пружа
заштићено подручје за обављање допуштених
делатности и активности.
Управљач може прописати смањење или
ослобађање плаћања накнаде по једном или више
предмета накнаде, а пре свега за:
-
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1. становнике и стално запослене, физичка
лица која обављају послове или врше службене радње
у заштићеном подручју, лица са инвалидитетом и
посебним потребама, децу, пензионере и сл.;
2. кориснике чије активности непосредно
доприносе унапређењу стања, презентацији и
промоцији вредности заштићеног подручја;
3. кориснике код којих су, услед елементарне
непогоде или других разлога, наступиле околности
које битнo отежавају услове рада и пословања.
Управљач је дужан да средства остварена
наплатом накнаде води на посебном рачуну и користи
за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја,
односно за спровођење плана и програма управљања.
Члан 10.

Управљач доноси план управљања за период
од десет година.
Планом управљања одређује се начин
спровођења заштите, коришћења и управљања
заштићеним подручјем, смернице и приоритети за
заштиту и очување природних вредности заштићеног
подручја, као и развојне смернице, имајући у виду
потребе локалног становништва.
Сва правна лица, предузетници и физичка
лица која обављају одређену делатност унутар
граница заштићеног добра, дужна су да своју
делатност обављају у складу са планом управљања.
План управљања садржи нарочито:
1. приказ главних природних и створених
вредности, као и природних ресурса;
2. оцену стања животне средине заштићеног
подручја;
3.
преглед
конкретних
активности,
делатности и процеса који представљају фактор
угрожавања заштићеног подручја;
4. дугорочне циљеве заштите, очувања и
унапређења и одрживог развоја;
5. анализу и оцену услова за остваривање тих
циљева;
6. приоритетне активности и мере на
заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу
природних и створених вредности;
7. приоритетне задатке научноистраживачког
и образовног рада;
8. планиране активности на одрживом
коришћењу природних вредности, развоју и уређењу
простора;
9. просторну идентификацију планских
намена и режима коришћења земљишта;
10. активности на промоцији вредности
заштићеног подручја;
11. студијску (истраживачку), програмску,
планску и пројектну документацију потребну за
спровођење циљева и активности;
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12. облике сарадње и партнерства са
локалним становништвом и другим власницима и
корисницима непокретности;
13. активности и мере на спровођењу плана
са динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности његове
примене;
14. финансијска средства и друге материјалне
претпоставке за извршавање поверених послова у
управљању заштићеним подручјем и начин њиховог
обезбеђења.
Уколико се у току примене плана укаже за
потребно, може се вршити његова ревизија у складу са
прописаним мерама и режимима заштите.
Пре истека периода за који је план донет,
мора се надлежном органу поднети извештај о
његовом остваривању. Извештајем се анализира
спровођење плана и остварени резултати.
На план управљања сагласност даје Градско
веће града Панчева, по претходно прибављеном
мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе ( у
даљем тексту: Завод).
О предлогу плана управљања заштићеним
подручјем управљач је дужан да обавести јавност.
Обавештавање јавности подразумева јавни
увид у предложени план.
Јавни увид организује и спроводи управљач
заштићеног подручја и траје 30 дана.
Члан 11.

Планови управљања остварују се годишњим
програмима управљања на које сагласност даје
Градско веће града Панчева.
Управљач је дужан да Градском већу града
Панчева достави извештај о остваривању годишњег
програма за претходну годину и годишњи програм
управљања за наредну годину, до 15. децембра текуће
године, а извештај о остваривању плана управљања
најкасније 60 дана пре истека периода за који је план
донет.
Члан 12.

Управљач је дужан да у потпуности спроводи
прописани режим заштите и очувања природног
добра, омогућава спровођење научно-истраживачких,
културних, васпитно – образовних и информативно –
пропагандних и других активности, обележава
заштићено природно добро и спроводи друге мере
прописане Планом управљања и годишњим
програмом управљања.
У обављању послова заштите и развоја
Заштићеног станишта „Панчевачке аде“ Управљач
обезбеђује обележавање овог природног добра на
начин прописан законом, организује чуварску службу
и доноси Правилник о унутрашњем реду уз
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сагласност Градске управе, Секретаријата надлежног
за заштиту животне средине.
Правилником о унутрашњем реду утврђују се
правила за спровођење прописаног режима заштите, а
нарочито: начин понашања посетилаца и других
корисника при кретању, боравку и обављању послова
на заштићеном подручју; начин обављања делатности
при коришћењу природних ресурса и простора за
изградњу објеката; места, површине и објекти у
којима се због очувања дивљих биљака и животиња и
других вредности ограничава кретање или забрањује и
ограничава обављање одређених радњи, као и трајање
тих мера; врсте дивљих биљака и животиња чије је
коришћење, односно брање, сакупљање и излов
ограничено, као и начин и услови обављања тих
радњи; услови заштите приликом обављања научних
истраживања и образовних активности; места и
услови за одлагање отпада; начин одржавања
уредности и чистоће заштићеног подручја; поступак
издавања сагласности и других аката корисницима од
стране управљача; начин и организација чуварске
службе, чувања заштићеног природног добра, опрема
и средства неопходна за чување и одржавање; начин
спровођења превентивних мера заштите од пожара,
других елементарних непогода и удеса.
Члан 13.

Управљач је дужан да Правилник о
унутрашњем реду донесе у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 14.

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-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланoва 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), Закона о
избеглицама („Сл. гласник РС“ бр.18/92 , „Сл.гласник
СРЈ“ бр. 42/02, „Сл. гласник РС“ бр. 45/02 и 30/10)
,чланова 27. став 10., 29. и 31. Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18) , чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева”, бр.25/15 – пречишћен текст и 12/16),
Меморандума о разумевању и сарадњи у оквиру
пројекта „Изградња једног стамбеног објекта са 20
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стамбених јединица за 18 избегличких породица и за 2
социјално угрожене породице из домицилне
популације у Панчеву – Република Србија“ и
Меморандума о разумевању и сарадњи у оквиру
пројекта „Подршка националној стратегији за
решавање проблема избеглица и интерно расељених
лица кроз подршку унапређењу животних услова“,
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
05.04. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању начина и услова за
отуђење станова у јавној својини града
Панчева ради трајног решавања
стамбених потреба избеглица
Члан 1.

Овом oдлуком утврђују се начин и услови за
отуђење станова у јавној својини града Панчева ради
трајног решавања стамбених потреба избеглица, и то:
1.станови у Јабуци, Трг Бориса Кидрича
бр.17, постојећи на кат.парцели бр.1352/1, уписани у
лист непокретности бр.70 К.О.Јабука, a у складу са
Меморандумом о разумевању и сарадњи у оквиру
пројекта „Подршка националној стратегији за
решавање проблема избеглица и интерно расељених
лица кроз подршку унапређењу животних услова“:
- стан бр.1, површине 38 м2;
- стан бр.2, површине 49 м2;
- стан бр.3, површине 29 м2;
- стан бр.4, површине 49 м2;
- стан бр.5, површине 50 м2;
- стан бр.6, површине 38 м2;
- стан бр.7, површине 49 м2;
- стан бр.9, површине 30 м2;
- стан бр.10, површине 50 м2;
- стан бр.11,површине 39 м2;
- стан бр.12, површине 53 м2;
2.станови у Панчеву, Вељка Влаховића бр.50,
постојећи на кат.парцели 16137/6, уписани у лист
непокретности бр.14057 К.О.Панчево, а у складу са
Меморандумом о разумевању и сарадњи у оквиру
пројекта „Изградња једног стамбеног објекта са 20
стамбених јединица за 18 избегличких породица и за 2
социјално угрожене породице из домицилне
популације у Панчеву – Република Србија“:
- стан бр.2, површине 47 м2;
- стан бр.3, површине 29 м2;
- стан бр.5, површине 47 м2;
- стан бр.6, површине 39 м2;
- стан бр.7, површине 64 м2;
- стан бр.8, површине 29 м2;
- стан бр.9, површине 31 м2;
- стан бр.10, површине 47 м2;
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- стан бр.11, површине 39 м2;
- стан бр.12, површине 64 м2;
- стан бр.13, површине 29 м2;
- стан бр.14, површине 31 м2;
- стан бр.15, површине 47 м2;
- стан бр.16, површине 39 м2;
- стан бр.17, површине 64 м2;
- стан бр.18, површине 29 м2;
- стан бр.19, површине 31 м2;
- стан бр.20, површине 47 м2;
ЈП “Градска стамбена агенција“ Панчево
закључиће уговоре о купопродаји станова из
претходног става овог члана са лицима којима су
станови додељени у закуп као избеглим лицима, под
условом да су измирила обавезе по основу закупа
стана и текуће обавезе (струја, вода, смеће и др.),
доспеле до дана 27.09.2015. године, као и да
испуњавају друге услове из закона, уз обавезу да
непокретност не отуђе пре истека рока од пет година
од дана закључења уговора о купопродаји стана.
Лицима која су плаћала закупнину након
дана 27.09.2015. године, биће умањена купопродајна
цена стана у висини уплаћеног износа на име
закупнине.
Лица која имају дуговања за закуп стана и
текуће обавезе доспеле до дана 27.09.2015. године,
морају измирити сва дуговања како би остварили
услов за куповину стана, односно ушли у поступак
купопродаје стана.
Члан 2.

Обавезује се ЈП „Градска стамбена агенција“
Панчево да, као јавно предузеће које управља
стамбеним фондом града Панчева и која је
закључивала уговоре о закупу са закупцима у име и за
рачун Града Панчева, без накнаде прикупља потребна
документа за утврђивање испуњености услова за
приступање закључивању уговора о купопродаји.
Отуђење станова у јавној својини града
Панчева из члана 1. ове одлуке, врши се по одредбама
Закона о избеглицама.
Вредност стана представља тржишну
вредност непокретности, одређену
Решењем о
утврђивању пореза на имовину за годину када су
избегла лица поднела захтев за куповину стана.
Купопродајна цена стана утврђује се у висини
од 50% вредности квадратног метра, Решењем о
утврђивању пореза на имовину, за годину када су
избегла лица поднела захтев за куповину стана.
Поред умањења од 50%, умањење за још 10%
од купопродајне цене стана има подносилац захтева,
односно члан његовог породичног домаћинства који је
инвалид према степену телесног оштећења, односно
за још 5% ако је члан породичног домаћинства смртно
страдао или као нестало лице проглашено да је умрло
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услед оружаних дејстава после 17. августа 1990.
године.
Плаћање купопродајне цене стана може се
извршити у целости, у року од 15 дана од дана
закључења уговора или у 240 месечних рата.
Купопродајна цена стана се исказује у
еврима, према званичном средњем курсу НБС на дан
подношења захтева за куповину станова и то
27.09.2015. године, а плаћа се динарској
противвредности према званичном средњем курсу
НБС на дан плаћања.
Уколико се купопродајна цена плаћа у
једнаким месечним ратама, месечна рата се исказује у
еврима према званичном средњем курсу НБС на дан
утврђивања, а плаћа се у динарској противвредности
према званичном средњем курсу НБС на дан плаћања
месечне рате.
Средства
од
купопродаје
станова
представљају приход буџета града Панчева и
користиће се у даље развијање стамбене политике
града Панчева и уплаћују се на следећи начин:
- Плаћање купопродајне цене стана у целости
на рачун: 840-811142843-26 Примања од продаје
станова у корист нивоа градова по моделу 97 са
позивом на број 02-226.
- Плаћање купопродајне цене у 240 месечних
рата на рачун: 840-811143843-33 Примања од отплате
станова у корист нивоа градова по моделу 97 са
позивом на број 02-226.
Код уговора о купопродаји, чије се плаћање
врши на рате, биће уписана хипотека у корист града
Панчева.
Трошкове
потврђивања
купопродајних
уговора и заложних изјава код надлежног јавног
бележника сносиће купци станова.
Уговори о купопродаји закључују се након
претходно
добијеног
мишљења
Градског
правобранилаштва града Панчева.
ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, у
име и за рачун Града, обављаће све потребне радње за
закључивање уговора о купопродаји станова,
издавање потврда и брисовних дозвола, а за
закључивање уговора овлашћује се директор ЈП
„Градска стамбена агенција“ Панчево.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“ .
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 74. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 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),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
05.04.2019.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о месним заједницама на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 36/11), члан 1. мења се и гласи:
„Члан 1.
Овом одлуком уређује се образовање,
односно укидање или промена подручја месне
заједнице, број и подручја за која се образују, послови
које врши месна заједница, органи и организација
рада, поступак избора, распуштања и одлучивања
органа месне заједнице, начин финансирања месне
заједнице, поступак за оцену уставности и
законитости аката месне заједнице и друга питања од
значаја за рад и функционисање месне заједнице.“
Члан 2.

У члану 4. алинеја осма мења се и гласи:
„- за Месну заједницу „Младост“ у Панчеву,
улица Сремска бр. 38,“.
Члан 3.

„У свим члановима, речи „скупштина месне
заједнице“ у одговарајућем падежу замењује се
речима „савет месне заједнице“ у одговарајућем
падежу.“
Члан 4.

У члану 5. став 2. мења се и гласи:
„Образложени предлог за образовање,
односно укидање постојеће месне заједнице могу
поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на
подручју на које се предлог односи, најмање једна
трећина одборника и Градско веће.“.
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Члан 5.

У члану 8. став 3. мења се и гласи:
„Статутом месне заједнице утврђују се број
чланова савета месне заједнице, критеријуми за избор
чланова савета месне заједнице, поступак за избор
председника и заменика председника савета месне
заједнице, празник месне заједнице, као и друга
питања од значаја за њен ред, у складу са Статутом
града и овом одлуком.“
Члан 6.

Члан 10. брише се.

Комисије, на предлог савета месних заједница именује
председник Скупштине града на период од четири
године.
Ако се избори за чланове савета месне
заједнице одржавају у исто време када и избори за
одборнике Скупштине града, бирачки одбори за избор
одборника Скупштине града биће ангажовани и за
изборе за савет месне заједнице.
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије и бирачких одбора
обављају основне организационе јединице Градске
управе.“
Члан 11.

Члан 7.

У члану 16. ставови 1. и 2. мењају се и гласе:
„Савет месне заједнице је основни
представнички орган грађана на подручју месне
заједнице.
Ангажовање председника и чланова савета,
као и чланова других органа месне заједнице не
подразумева стварање додатних финансијских обавеза
месној заједници.“.
Члан 8.

У члану 18. став 2. брише се.
Члан 9.

Члан 19. мења се и гласи:
„Члан 19.
Изборе за чланове савета месне заједнице
расписује председник Скупштине града.
Избори за чланове савета месне заједнице
морају се спровести најкасније 30 дана пре краја
мандата чланова савета месне заједнице којима истиче
мандат.
Од дана расписивања избора до дана
одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се
дан одржавања избора, као и дан када почињу тећи
рокови за вршење изборних радњи.
Ако се избори за чланове савета месне
заједнице одржавају у исто време када и избори за
народне посланике, односно избори за председника
Републике Србије, председник Скупштине града мора
прибавити сагласност Републичке изборне комисије о
ангажовању бирачких одбора и за изборе за савет
месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању
избора.“
Члан 10.

Члан 20. мења се и гласи:
„Члан 20.
Органи за спровођење избора су Комисија за
спровођење избора чланова савета месних заједница
(у даљем тексту: Комисија) и бирачки одбори.
Председника, заменика председника и чланове
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Члан 28. мења се и гласи:
„Члан 28.
Члану савета месне заједнице престаје мандат
пре истека времена на које је изабран:
1) доношењем одлуке о распуштању савета
месне заједнице;
2) ако је правноснажном судском одлуком
осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци;
3) ако је правноснажном одлуком лишен
пословне способности;
4) ако му престане пребивалиште на
територији месне заједнице;
5) ако наступи смрт члана савета месне
заједнице; и
6) подношењем оставке.“
Члан 12.

После члана 28. додаје се члан 28а, који
гласи:
„Члан 28а
Члан савета месне заједнице може поднети
оставку усмено на седници савета, а између две
седнице подноси је у форми оверене писане изјаве.
После подношења оставке, савет месне
заједнице без одлагања, на самој седници или на првој
наредној седници констатује да је члану савета
престао мандат и о томе одмах обавештава
председника Скупштине града.“.
Члан 13.

У члану 32. додаје се став 2. који гласи:
„Ако најмање 1/3 чланова савета месне
заједнице престане мандат, пре истека времена на који
су изабрани, председник Скупштине града расписује
допунске изборе у року од 15 дана од пријема
обавештења од савета месне заједнице.“
Члан 14.

Члан 33. мења се и гласи:
„Члан 33.
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Савет месне заједнице може се распустити
ако:
1) савет месне заједнице не заседа дуже од
три месеца;
2) не изабере председника савета месне
заједнице у року од месец дана од дана одржавања
избора за чланове савета месне заједнице или од дана
његовог разрешења, односно подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року
одређеном одлуком Скупштине града.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице
доноси Скупштина града на предлог Градског већа.
Председник Скупштине града расписује
изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана од
ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне
заједнице, с тим да од датума расписивања избора до
датума одржавања избора не може протећи више од
45 дана.
До конституисања савета месне заједнице,
текуће и неодложне послове месне заједнице
обављаће повереник Града кога именује Скупштина
града, истовремено са доношењем одлуке о
распуштању савета месне заједнице.“
Члан 15.

Члан 37. брише се.
Члан 16.

У члану 39. алинеја осма мења се и гласи:
„предлаже мере за развој и унапређење
комуналних и других делатности на подручју месне
заједнице.“
Члан 17.

У члану 45. став 2. мења се и гласи:
„Контролу
материјално
финансијског
пословања месне заједнице врше законом одређени
органи и Буџетска инспекција Града.“
Члан 18.

После члана 45. ове одлуке додају се чланови
45a и 45б, који гласе:
„Члан 45а
Градско веће покренуће поступак за оцену
уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт
није у сагласности са Уставом или законом.
Градоначелник је дужан да обустави од
извршења општи акт месне заједнице за који сматра
да није сагласан Уставу или закону, решењем које
ступа на снагу објављивањем у „Службеном листу
града Панчева“.
Решење о обустави од извршења престаје да
важи ако Градско веће у року од пет дана од
објављивања решења не покрене поступак за оцену
уставности и законитости општег акта.
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Члан 45б
Када Градско веће сматра да општи акт месне
заједнице није у сагласности са Статутом, актом о
оснивању месне заједнице или другим прописима
Града, указаће на то Савету месне заједнице ради
предузимања одговарајућих мера.
Ако Савет месне заједнице не поступи по
предлозима органа из става 1. овог члана,
Градоначелник ће поништити општи акт месне
заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем
у „Службеном листу града Панчева“.
Градско веће, предлаже Градоначелнику
обустављање финансирања активности месне
заједнице у којима се финансијска средства не користе
у складу са финансијским планом месне заједнице,
Одлуком о буџету града Панчева или законом.“.
Члан 19.

Члан 48. мења се и гласи:
„Град пружа помоћ месној заједници у
обављању
административно-техничких
и
финансијско-материјалних послова.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.

Избори за чланове савета месних заједница
спроводе се по одредбама ове одлуке, у складу са
Законом, од спровођења првих наредних избора за
чланове савета месних заједница.
Члан 21.

Надлежни органи месне заједнице дужни су
да најкасније у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке ускладе статуте и друге опште акте
месних заједница са оредбама ове одлуке.
Члан 22.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 146. Закона о
планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС и 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 39.
и 98. став 1. Статута („Сл. лист града Панчева“ бр.
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25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 05.04.2019. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ 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. 4/18,7/18,14/18-исправка,18/18 и 34/18) у
члану 2., у ставу 1., у делу Привремени монтажни
објекти, после тачке 8. додаје се тачка 9. која гласи:
„9. отворени угоститељски објекти.“
Члан 2.

Члан 3.мења се и гласи:
„Члан 3.
На површинама јавне намене, у складу са
условима утврђеним овом одлуком могу се
привремено поставити киосци, контејнери за
мониторинг, баште угоститељског објекта, јавне
телефонске говорнице, киоск са надстрешницом за
аутобуско стајалиште, јавни тоалети, кућице за
храњење и смештај паса и мачака без власника, зелена
острва и отворени угоститељски објекти (у даљем
тексту: привремени монтажни објекти).
Скупштина града Панчева (у даљем тексту:
Скупштина) на иницијативу Јавног предузећа
„Урбанизам“ Панчево (у даљем тексту: ЈП
„Урбанизам“) и Градске управе – Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај (у даљем тексту: надлежни секретаријат)
доноси Правилник о условима за постављање
привремених монтажних објеката на површинама
јавне намене, (у даљем тексту: Правилник), а који се
односи на киоске, кисоке са надстрешницом за
аутобуско стајалиште, јавне тоалете, кућице за
храњење и смештај паса и мачака без власника,
зелена острва и отворене угоститељске објекте.
Правилником се утврђују посебни услови за
постављање привремених монтажних објеката као
што су површина објекта, локација, одређивање
делатности која се може обављати у објекту, одређени
тип, облик, димензије, врсте материјала и сл., као и
обавеза прибављања сагласности Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву (у даљем тексту: Завод)
за постављање привременог монтажног објекта у
деловима насељених места – зонама које представљају
амбијенталну целину, простор од културно-
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историјског
значаја,
односно
урбанистички
заокружену целину (центар насељеног места, трг и сл.)
Измене и допуне Правилника врше се по
поступку прописаном за његово доношење.
Привремени монтажни објекат поставља се
искључиво као самостални објекат и не може да
служи проширењу пословног објекта.“
Члан 3.

После члана 59. додају се одељак 9. и члан
59а. који гласе:
9. ОТВОРЕНИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 59а.

Отворени
угоститељски
објекти
су
привремени монтажни објекти, који се на површину
јавне намене постављају на основу Решења надлежног
секретаријата, у складу са Правилником.
Надлежном
секретаријату,
захтев
за
постављање отвореног угоститељског објекта може да
поднесе правно лице или предузетник.
Уз захтев за постављање отвореног
угоститељског објекта прилаже се:
- Решење о упису у регистар делатности са
матичним бројем и ПИБ-ом, не старије од шест
месеци;
- уверење Секретаријата за пореску
администрацију Градске управе града Панчева;
- сагласност Завода, када се отворени
угоститељски објекат, поставља на подручју
непокретног културног добра, или његове заштићене
околине, односно
у зонама које представљају
амбијенталну целину, просторно културно-историјску
целину, односно урбанистички заокружену целину
(центар насељеног места, трг и сл);
- скица са техничким описом, положајем
објекта у односу на површину јавне намене, описом
локације на коју се поставља објекат и израженим
димензијама објекта, израђена од овлашћеног лица са
одговарајућом лиценцом;
- оверена изјава да ће по престанку права
коришћења дела површине јавне намене, објекат бити
уклоњен са површине јавне намене и површина јавне
намене доведена у првобитно стање;
- доказ о уплаћеном депозиту у износу од
10.000,00 динара;
- доказ о уплати градске административне
таксе.
По пријему уредног захтева, надлежни
секретаријат дужан је да упути у року од седам дана
техничку документацију на сагласност
јавном
предузећу коме је површина јавне намене поверена на
управљање, одржавање и коришћење.
Надлежни секретаријат издаје одобрење за
постављање отвореног угоститељског објекта на делу
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површине јавне намене у року од 7 дана од дана
подношења уредног захтева, односно добијања
потребних сагласности, на период који не може бити
дужи од 1 године.
Отворени угоститељски објекат може да се
постави и користи у периоду од 01.04. до 31.10.
текуће године.
Подносилац захтева из става 2. oвог члана
обавезан је да отворени угоститељски објекат уклони
о свом трошку најкасније у року од 8 дана од дана
престанка права коришћења.
Уколико корисник не поступи у складу са
претходним ставом, отворени угоститељски објекат
ће бити уклоњен принудним путем на терет
корисника, из средстава депозита уплаћеног на жиро
рачун буџета града Панчева.
Уколико подносилац захтева уклони
отворени угоститељски објекат, по истеку времена
одређеног Решењем, надлежном секретаријату
подноси захтев за повраћај средстава депозита.
Корисник је дужан да плаћа накнаду на
основу
Решења
Секретаријата
за
пореску
администрацију.“
Члан 4.

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-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и
члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 05.04.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Члан 1.

За именовање директора јавних комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево (у даљем
тексту: директори предузећа), спровешће се јавни
конкурси који се објављују за следећа предузећа:
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Јавно комунално предузеће “Хигијена”
Панчево, улица Цара Лазара број 57;
Јавно комунално предузеће “Грејање”
Панчево, улица Цара Душана број 7.
Члан 2.

Огласи о јавним конкурсима за предузећа
наведена у члану 1. ове одлуке, у року од 8 дана од
доношења Одлуке о спровођењу јавних конкурса,
објављују се у „Службеном гласнику Републике
Србије“, „Службеном листу града Панчева“, дневним
новинама “Данас” и на званичној интернет
презентацији града Панчева.
Члан 3.

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

Пријаве на јавне конкурсе подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавних конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 5.

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

Комисија ће вршити проверу и оцену:
• познавање система: функционисања јавних
комуналних предузећа, у складу са Законом о јавним
предузећима, обављање делатности од општег
интереса у складу са законом, као и донетим
одлукама,
• познавање рада и функционисања јавних
комуналних предузећа за које се лице кандидује.
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Члан 7.

Поступак провере и оцењивања спроводиће
се у складу са Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник РС“
број 65/16).
Члан 8.

Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је секретар Секретаријата
за скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавних конкурса за именовање директора јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
број II-04-06-3/2019-2 од 05.04.2019. године,
Скупштина града Панчева oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “Хигијена”
Панчево
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће “Хигијена” Панчево,
улица Цара Лазара број 57;
Радно место:Директор Јавног комуналног
предузећа “Хигијена” Панчево, на период од четири
године. Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице
и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
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специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5)да
познаје
област
корпоративног
управљања;
6)да има радно искуство у организовању рада
и вођењу послова;
7)да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8)да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9)да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове
утврђене конкурсом, у складу са Уредбом о мерилима
за именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник РС“ број 65/16).
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево,
препорученом пошиљком, путем поште или лично
преко Градског услужног центра града Панчева, у
затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра I број
2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа “Хигијена” Панчево – НЕ ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
• извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о пословној способности (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија)
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• доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
• доказ о радном искуству на пословима за
које се захтева високо образовање (оригинал или
оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)
• доказ о радном искуству на пословима који
су повезани са пословима јавног предузећа,
организовању рада и вођењу послова (оригинал или
оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
• изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке,
односно акт надлежног органа политичке странке да је
лицу одређено мировање функције у органу
политичке странке
•уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци;
• доказ да му није изречена мера безбедности
(издат од стране надлежног органа) у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Слађана Фератовић,
тел.013/308-714, сваког радног дана од 11 до 15
часова.
На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавних конкурса за именовање директора јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
број II-04-06-3-2 од 05.04.2019. године, Скупштина
града Панчева oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа “Грејање”
Панчево
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће “Грејање” Панчево, улица
Цара Душана број 7.
Радно место:Директор Јавног комуналног
предузећа “Грејање” Панчево, на период од четири

05. Април 2019. године

године. Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице
и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5)да
познаје
област
корпоративног
управљања;
6) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове
утврђене конкурсом, у складу са Уредбом о мерилима
за именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник РС“ број 65/16).
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавнокомуналних предузећа чији је оснивач град Панчево,
препорученом пошиљком, путем поште или лично
преко Градског услужног центра града Панчева, у
затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра I број
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2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа “Грејање” Панчево – НЕ ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
• извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о пословној способности (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија)
• доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
• доказ о радном искуству на пословима за
које се захтева високо образовање (оригинал или
оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)
• доказ о радном искуству на пословима који
су повезани са пословима јавног предузећа,
организовању рада и вођењу послова (оригинал или
оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
• изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке,
односно акт надлежног органа политичке странке да је
лицу одређено мировање функције у органу
политичке странке
• уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци;
• доказ да му није изречена мера безбедности
(издат од стране надлежног органа) у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Слађана Фератовић,
тел.013/308-714, сваког радног дана од 11 до 15
часова.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и
члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 05.04.2019. године, донела је

05. Април 2019. године

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ПАНЧЕВО
Члан 1.

За именовање директора јавног предузећа
чији је оснивач град Панчево (у даљем тексту:
директори предузећа), спровешће се јавни конкурс
који се објављују за:
Јавно предузеће “Градска стамбена агенција”
Панчево, улица Његошева број 1а.
Члан 2.

Оглас о јавном конкурсу за предузеће
наведено у члану 1. ове одлуке, у року од 8 дана од
доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса,
објављује се у „Службеном гласнику Републике
Србије“, „Службеном листу града Панчева“, дневним
новинама “Данас” и на званичној интернет
презентацији града Панчева.
Члан 3.

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

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

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

Комисија ће вршити проверу и оцену:
- познавање система: функционисања јавног
предузећа, у складу са Законом о јавним предузећима,
обављање делатности од општег интереса у складу са
законом, као и донетим одлукама,
- познавање рада и функционисања јавног
предузећа за које се лице кандидује.
Члан 7.

Поступак провере и оцењивања спроводиће
се у складу са Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник РС“
број 65/16).
Члан 8.

Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је секретар Секретаријата
за скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавног
предузећа чији је оснивач град Панчево број II-04-063/2019-2 од 05.04.2019. године, Скупштина града
Панчева oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
предузећа “Градска стамбена агенција”
Панчево
Подаци о Јавном предузећу: Јавно предузеће
“Градска стамбена агенција” Панчево, улица
Његошева број 1а.
Радно место: Директор Јавног предузећа
“Градска стамбена агенција” Панчево, на период од
четири године. Директор Предузећа заснива радни
однос на одређено време.

05. Април 2019. године

Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице
и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања;
6) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине:
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који
су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове
утврђене конкурсом, у складу са Уредбом о мерилима
за именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник РС“ број 65/16).
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних и
јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или
лично преко Градског услужног центра града
Панчева, у затвореној коверти, на адреси Трг Краља
Петра I број 2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава
на јавни конкурс за именовање директора Јавног
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предузећа “Градска стамбена агенција” Панчево – НЕ
ОТВАРАЈ
Докази који се прилажу уз пријаву:
• извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о пословној способности (оригинал
или оверена фотокопија)
• уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија)
• доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
• доказ о радном искуству на пословима за
које се захтева високо образовање (оригинал или
оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)
• доказ о радном искуству на пословима који
су повезани са пословима јавног предузећа,
организовању рада и вођењу послова (оригинал или
оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
• изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке,
односно акт надлежног органа политичке странке да је
лицу одређено мировање функције у органу
политичке странке
• уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци;
• доказ да му није изречена мера безбедности
(издат од стране надлежног органа) у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве неће бити предмет разматрања.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Слађана Фератовић,
тел.013/308-714, сваког радног дана од 11 до 15
часова.
На основу чл.77. и 189. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени гласник
РС" бр.88/17 и 27/18 - др.закони), чл.32. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18),
Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету, ученику и одраслом
("Службени гласник РС" број 80/18) и чл. 39. и 98. став
1. Статута града Панчева ("Службени лист града
Панчева" бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),

05. Април 2019. године

Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
05.04.2019. године донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О РАДУ
ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

Одлука о раду Интерресорне комисије града
Панчева ("Службени лист града Панчева" број 2/17)
престаје да важи.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу 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),Скупштинa града Панчева, на седници
одржаној 05.04.2019. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА 2020-2027. ГОДИНЕ
I
Приступа се изради
Стратегије развоја
социјалне заштите града Панчева 2020-2027.године,
на основу аката Градске управе града Панчева,
усвојених локалних стратегија и националних
стратешких докумената, у циљу утврђивања
приоритета у овој области, као и даљег развоја
институционалних и ваниституционалних облика
социјалне заштите на територији града Панчева.
II
У оквиру припрема за израду Стратегије
развоја социјалне заштите града Панчева 20202027.године, Градоначелник града Панчева ће
посебним решењем образовати стручни Тим за
израду нацрта Стратегије развоја социјалне заштите
града Панчева 2020-2027. године који ће планирати и
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спровести активности за припрему нацрта текста
Стратегије.
III
Налаже се основним организационим
јединицама Градске управе града Панчева, установама
социјалне заштите, образовања, здравства и другим
субјектима чији је оснивач град Панчево, као и
организацијама цивилног друштва, које се баве
пружањем услуга социјалне заштите кроз пројектне
активности у области социјалне политике, да у складу
са својим надлежностима учествују у припреми
нацрта текста Стратегије развоја социјалне заштите
града Панчева 2020-2027.године. Позивају се и остале
организације цивилног друштва, медијске куће,
стручњаци и други заинтересовани субјекти да узму
учешће у изради нацрта текста Стратегије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева»
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу 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),Скупштинa града Панчева, на седници
одржаној 05.04.2019. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА
2019-2023. ГОДИНЕ
I
Приступа се изради
Стратегије бриге о
младима града Панчева 2019-2023.године, на основу
Закона о младима, Закона о локалној самоуправи,
Националне стратегије за младе за период од 2015. до
2025. године и других документа, у циљу утврђивања
приоритета у овој области на територији града
Панчева.
II
У оквиру припрема за израду Стратегије
бриге о младима града Панчева 2019-2023.године,
Градоначелник града Панчева ће посебним решењем

05. Април 2019. године

образовати стручни Тим за израду нацрта Стратегије
бриге о младима града Панчева 2019-2023. године који
ће планирати и спровести активности за припрему
нацрта текста Стратегије.
III
Налаже се основним организационим
јединицама Градске управе града Панчева, јавним
предузећима, установама културе и образовања и
другим субјектима чији је оснивач град Панчево да у
складу са својим надлежностима учествују у
припреми нацрта текста Стратегије бриге о младима
града Панчева 2019-2023.године. Позивају се
организације цивилног друштва, медијске куће,
новинари, стручњаци и
други заинтересовани
субјекти да узму учешће у изради нацрта текста
Стратегије.
IV
Ставља се ван снаге Закључак Скупштине
града Панчева о приступању изради Стратегије бриге
о маладима града Панчева 2018-2022. године, бр. II04-06-3/2017-3 од 13.07.2017.године.
V
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева»
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: Ii-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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), 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
одржаној05.04.2019. године, донела је

Решење
о отуђењу грађевинског земљишта
катастарске парцеле бр. 383 КО
Омољица непосредном погодбом
I
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Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр. 383
К.О.Омољица, у површини од 375 м2, уписана у лист
непокретности бр. 718 К.О. Омољица , која се налази у
обухвату Плана генералне регулације насељеног места
Омољица („Сл.лист града Панчева“ бр. 33/14)
Владимиру Живановићу из Омољице, ул.Јована
Дучића бр.5.
Предметна кат.парцела отуђује се путем
непосредне погодбе, а након спроведеног поступка
утврђивања земљишта за редовну употребу објекта,
по тржишној цени у износу од 770,68 дин/м2, односно
укупној цени од 289.005,00 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 Владимиром Живановићем из Омољице,
ул.Јована Дучића бр.5.
Обавезује се лице 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-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18), чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), и члана 25. Одлуке
о грађевинском земљишту града Панчева (“Сл. лист
града Панчева” бр. 24/17 и 29/18-др.одлуке),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
05.04.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 9416/32 К.О. ПАНЧЕВО
I

05. Април 2019. године

Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр. 9416/32
K.O.Панчево, у површини од 14.826 м2, уписана у
лист непокретности бр. 15120 К.О. Панчево, која се
налази у обухвату Плана детаљне регулације за
подручје северне индустријско-пословно-производне
зоне у Панчеву („Службени лист града Панчева“, бр.
30/17 и 1/18), а у циљу изградње индустријскопословно-производних објеката,
према важећем
планском акту.
Предметна кат.парцела, након спроведеног
поступка јавног надметања, отуђује се правном лицу
ДОО „Еко Мабер инжењеринг“ Панчево, са седиштем
у Панчеву, ул.Спољностарчевачка бр.15, као
најповољнијем учеснику у јавном надметању.
Предметна кат.парцела отуђује се по цени од
11.967.984,53 динара, a средства остварена од отуђења
представљају приход буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од 2.279.616,10
динара, уплаћен је од стране правног лица ДОО „Еко
Мабер инжењеринг“ Панчево, са седиштем у
Панчеву, ул.Спољностарчевачка бр.15 и урачунава се
у цену отуђења предметне кат.парцеле.
Након правноснажности овог решења и
прибављеног позитивног мишљења Градског
правобранилаштва града Панчева на предлог текста
уговора, Градоначелник града Панчева, у име града
Панчева закључиће уговор о отуђењу са правним
лицем ДОО „Еко Мабер инжењеринг“ Панчево, са
седиштем у Панчеву, ул.Спољностарчевачка бр.15.
Обавезује се лице из претходног става да
исплати 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“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Градско веће града Панчева, дана
18.12.2018.године, донело је Одлуку о покретању
поступка за отуђење неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева и то
кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33, 9416/35,
9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево и
Закључак о давању сагласности на утврђени текст
Јавног огласа за јавно надметање ради отуђења
наведених кат. парцела.
Поводом расписаног јавног огласа за јавно
надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева, објављеног
у недељном листу „Панчевац“, дневном листу
„Данас“ и на званичном сајту града Панчева, Комисија
за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
(у даљем тексту: Комисија), дана 23.01.2019. године,
спровела је поступак отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града
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Панчева, и то кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33,
9416/35, 9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево.
За кат.парцелу бр.9416/32 К.О. Панчево,
површине 14.826 м2, са почетном ценом од
11.398.080,50 динара и лицитационом кораку у износу
од 569.904,03 динара, пристигле су две пријаве, и то
дана 23.01.2019. године, пријава правног лица
Привредно друштво за изградњу, обнављање и
реконструкцију грађевинских објеката „Кото“ ДОО
Београд, са седиштем у Београду, ул.Војводе Степе
бр.466 и дана 23.01.2019.године, пријава правног лица
ДОО „Еко Мабер инжењеринг“ Панчево, са седиштем
у Панчеву, ул.Спољностарчевачка бр.15.
Комисија је читањем приспелих пријава
констатовала да су исте благовремене и потпуне и
након тога приступило се јавном надметању.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања, Комисија је констатовала да је
најповољнија понуда за предметну кат.парцелу,
понуда правног лица ДОО „Еко Мабер инжењеринг“
Панчево,
са
седиштем
у
Панчеву,
ул.Спољностарчевачка бр.15., у износу од
11.967.984,53 динара.
Имајући у виду испуњење свих законских
претпоставки, као и услова прописаних Одлуком о
грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист
града Панчева“ бр.24/17 и 29/18-др.одлуке), одлучено
је као у диспозитиву овог решења.
Ово решење доставити: ДОО „Еко Мабер
инжењеринг“ Панчево, ул.Спољностарчевачка бр.15,
Привредном друштву за изградњу, обнављање и
реконструкцију грађевинских објеката „Кото“ ДОО
Београд, ул.Војводе Степе бр.466, Градском
правобранилаштву града Панчева, Секретаријату за
имовину, Секретаријату за финансије и Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18), чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), и члана 25. Одлуке
о грађевинском земљишту града Панчева (“Сл. лист
града Панчева” бр. 24/17 и 29/18-др.одлуке),чланова
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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
05.04.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 9416/33 К.О. ПАНЧЕВО
I
Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр. 9416/33
K.O.Панчево, у површини од 14.827 м2, уписана у
лист непокретности бр. 15120 К.О. Панчево, која се
налази у обухвату Плана детаљне регулације за
подручје северне индустријско-пословно-производне
зоне у Панчеву („Службени лист града Панчева“, бр.
30/17 и 1/18), а у циљу изградње индустријскопословно-производних објеката,
према важећем
планском акту.
Предметна кат.парцела, након спроведеног
поступка јавног надметања, отуђује се правном лицу
Привредно друштво за изградњу, обнављање и
реконструкцију грађевинских објеката „Кото“ ДОО
Београд, са седиштем у Београду, ул.Војводе Степе
бр.466, као најповољнијем учеснику у јавном
надметању.
Предметна кат.парцела отуђује се по цени од
11.968.791,77 динара, a средства остварена од отуђења
представљају приход буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од 2.279.769,86
динара, уплаћен је од стране правног лица Привредно
друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију
грађевинских објеката „Кото“ ДОО Београд, са
седиштем у Београду, ул.Војводе Степе бр.466 и
урачунава се у цену отуђења предметне кат.парцеле.
Након правноснажности овог решења и
прибављеног позитивног мишљења Градског
правобранилаштва града Панчева на предлог текста
уговора, Градоначелник града Панчева, у име града
Панчева закључиће уговор о отуђењу са правним
лицем Привредно друштво за изградњу, обнављање и
реконструкцију грађевинских објеката „Кото“ ДОО
Београд, са седиштем у Београду, ул.Војводе Степе
бр.466.
Обавезује се лице из претходног става да
исплати 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“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Градско веће града Панчева, дана
18.12.2018.године, донело је Одлуку о покретању
поступка за отуђење неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева и то
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кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33, 9416/35,
9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево и
Закључак о давању сагласности на утврђени текст
Јавног огласа за јавно надметање ради отуђења
наведених кат. парцела.
Поводом расписаног јавног огласа за јавно
надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева, објављеног
у недељном листу „Панчевац“, дневном листу
„Данас“ и на званичном сајту града Панчева, Комисија
за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
(у даљем тексту: Комисија), дана 23.01.2019. године,
спровела је поступак отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града
Панчева, и то кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33,
9416/35, 9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево.
За кат.парцелу бр.9416/33 К.О. Панчево,
површине 14.827 м2, са почетном ценом од
11.398.849,30 динара и лицитационом кораку у износу
од 569.942,47 динара, пристигле су две пријаве, и то
дана 23.01.2019. године, пријава правног лица
Привредно друштво за изградњу, обнављање и
реконструкцију грађевинских објеката „Кото“ ДОО
Београд, са седиштем у Београду, ул.Војводе Степе
бр.466 и дана 23.01.2019.године, пријава правног лица
„Bauwesen“ ДОО Лазаревац, са седиштем у
Лазаревцу, ул.Карађорђева бр.32 ц.
Комисија је читањем приспелих пријава
констатовала да су исте благовремене и потпуне и
након тога приступило се јавном надметању.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања, Комисија је констатовала да је
најповољнија понуда за предметну кат.парцелу,
понуда правног лица Привредно друштво за изградњу,
обнављање и реконструкцију грађевинских објеката
„Кото“ ДОО Београд, са седиштем у Београду,
ул.Војводе Степе бр.466, у износу од 11.968.791,77
динара.
Имајући у виду испуњење свих законских
претпоставки, као и услова прописаних Одлуком о
грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист
града Панчева“ бр.24/17 и 29/18-др.одлуке), одлучено
је као у диспозитиву овог решења.
Ово решење доставити: Привредном
друштву за изградњу, обнављање и реконструкцију
грађевинских објеката „Кото“ ДОО Београд,
ул.Војводе Степе бр.466, Bauwesen“ ДОО Лазаревац,
ул.Карађорђева бр.32ц, Градском правобранилаштву
града Панчева, Секретаријату за имовину,
Секретаријату за финансије и Секретаријату за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. закона о планирању и
изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18), чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), и члана 25. Одлуке
о грађевинском земљишту града Панчева (“Сл. лист
града Панчева” бр. 24/17 и 29/18-др.одлуке),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
05.04.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 9416/35 К.О. ПАНЧЕВО
I
Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр. 9416/35
K.O.Панчево, у површини од 4.599 м2, уписана у лист
непокретности бр. 15120 К.О. Панчево, која се налази
у обухвату Плана детаљне регулације за подручје
северне индустријско-пословно-производне зоне у
Панчеву („Службени лист града Панчева“, бр. 30/17 и
1/18), а у циљу изградње индустријско-пословнопроизводних објеката, према важећем планском акту.
Предметна кат.парцела, након спроведеног
поступка јавног надметања, отуђује се правном лицу
ДОО „Еко Мабер инжењеринг“ Панчево, са седиштем
у Панчеву, ул.Спољностарчевачка бр.15, као
најповољнијем учеснику у јавном надметању.
Предметна кат.парцела отуђује се по цени од
4.242.798,25 динара, a средства остварена од отуђења
представљају приход буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од 707.133,04
динара, уплаћен је од стране правног лица ДОО „Еко
Мабер инжењеринг“ Панчево, са седиштем у
Панчеву, ул.Спољностарчевачка бр.15 и урачунава се
у цену отуђења предметне кат.парцеле.
Након правноснажности овог решења и
прибављеног позитивног мишљења Градског
правобранилаштва града Панчева на предлог текста
уговора, Градоначелник града Панчева, у име града
Панчева , закључиће уговор о отуђењу са правним
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лицем ДОО „Еко Мабер инжењеринг“ Панчево, са
седиштем у Панчеву, ул.Спољностарчевачка бр.15.
Обавезује се лице из претходног става да
исплати 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“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Градско веће града Панчева, дана
18.12.2018.године, донело је Одлуку о покретању
поступка за отуђење неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева и то
кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33, 9416/35,
9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево и
Закључак о давању сагласности на утврђени текст
Јавног огласа за јавно надметање ради отуђења
наведених кат. парцела.
Поводом расписаног jaвног огласа за јавно
надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева, објављеног
у недељном листу „Панчевац“, дневном листу
„Данас“ и на званичном сајту града Панчева, Комисија
за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
(у даљем тексту: Комисија), дана 23.01.2019. године,
спровела је поступак отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града
Панчева, и то кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33,
9416/35, 9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево.
За кат.парцелу бр.9416/35 К.О. Панчево,
површине 4.599 м2, са почетном ценом од
3.535.665,21 динара и лицитационом кораку у износу
од 176.783,26 динара, пристигле су четири пријаве, и
то дана 22.01.2019. године, пријава правног лица M.P.PLAST DOO PANČEVO, Панчево, ул.Баваништански
пут бр.409, дана 22.01.2019.године пријава правног
лица ARIANE DOO BEOGRAD, Београд, ул.Џорџа
Вашингтона бр.38, дана 23.01.2019.године пријава
правног лица FINS TRADE DOO BEOGRAD,
Београд, ул.Устаничка бр.205 б и дана
23.01.2019.године, пријава правног лица ДОО „Еко
Мабер
инжењеринг“
Панчево,
Панчево,
ул.Спољностарчевачка бр.15.
Комисија је читањем приспелих пријава
констатовала да су исте благовремене и потпуне и
након тога приступило се јавном надметању.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања, Комисија је констатовала да је
најповољнија понуда за предметну кат.парцелу,
понуда правног лица ДОО „Еко Мабер инжењеринг“
Панчево,
са
седиштем
у
Панчеву,
ул.Спољностарчевачка бр.15., у износу од 4.242.798,25
динара.
Имајући у виду испуњење свих законских
претпоставки, као и услова прописаних Одлуком о
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грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист
града Панчева“ бр.24/17 и 29/18-др.одлуке), одлучено
је као у диспозитиву овог решења.
Ово решење доставити: M.P.-PLAST DOO
PANČEVO, ул.Баваништански пут бр.409, ARIANE
DOO BEOGRAD, ул.Џорџа Вашингтона бр.38, FINS
TRADE DOO BEOGRAD, ул.Устаничка бр.205 б,
ДОО „Еко Мабер инжењеринг“ Панчево, ул.
Спољностарчевачка
бр.15,
Градском
правобранилаштву града Панчева, Секретаријату за
имовину, Секретаријату за финансије и Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчевa.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18), чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), и члана 25. Одлуке
о грађевинском земљишту града Панчева (“Сл. лист
града Панчева” бр. 24/17 и 29/18-др.одлуке),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
05.04.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 9416/36 К.О .ПАНЧЕВО
I
Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр. 9416/36
K.O.Панчево, у површини од 4.601 м2, уписана у лист
непокретности бр. 15120 К.О. Панчево, која се налази
у обухвату Плана детаљне регулације за подручје
северне индустријско-пословно-производне зоне у
Панчеву („Службени лист града Панчева“, бр. 30/17 и
1/18), а у циљу изградње индустријско-пословнопроизводних објеката, према важећем планском акту.
Предметна кат.парцела, након спроведеног
поступка јавног надметања, отуђује се Мирку Бундалу
из Панчева, ул.Ђердапска бр.16, као најповољнијем
учеснику у јавном надметању.
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Предметна кат.парцела отуђује се по цени од
6.897.544,66 динара, a средства остварена од отуђења
представљају приход буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од 707.440,56
динара, уплаћен је од стране Мирка Бундала из
Панчева, ул.Ђердапска бр.16 и урачунава се у цену
отуђења предметне кат.парцеле.
Након правноснажности овог решења и
прибављеног позитивног мишљења Градског
правобранилаштва града Панчева на предлог текста
уговора, Градоначелник града Панчева, у име града
Панчева , закључиће уговор о отуђењу са Мирком
Бундалом из Панчева, ул.Ђердапска бр.16 .
Обавезује се лице из претходног става да
исплати 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“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Градско веће града Панчева, дана
18.12.2018.године, донело је Одлуку о покретању
поступка за отуђење неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева и то
кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33, 9416/35,
9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево и
Закључак о давању сагласности на утврђени текст
Јавног огласа за јавно надметање ради отуђења
наведених кат. парцела.
Поводом расписаног јавног огласа за јавно
надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева, објављеног
у недељном листу „Панчевац“, дневном листу
„Данас“ и на званичном сајту града Панчева, Комисија
за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
(у даљем тексту: Комисија), дана 23.01.2019. године,
спровела је поступак отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града
Панчева, и то кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33,
9416/35, 9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево.
За кат.парцелу бр.9416/36 К.О. Панчево,
површине 4.601 м2, са почетном ценом од
3.537.202,79 динара и лицитационом кораку у износу
од 176.860,14 динара, пристигле су четири пријаве, и
то дана 21.01.2019. године, пријава правног лица
EASY BUILDING DOO PANČEVO, Панчево,
ул.Стевана Шупљикца бр.24, дана 22.01.2019.године,
пријава правног лица M.P.-PLAST DOO PANČEVO,
Панчево, ул.Баваништански пут бр.409, дана
23.01.2019.године пријава Мирка Бундала, Панчево,
Ђердапска бр.16 и дана 23.01.2019.године, пријава
правног лица ДОО „Еко Мабер инжењеринг“
Панчево, Панчево, ул.Спољностарчевачка бр.15.
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Комисија је читањем приспелих пријава
констатовала да су исте благовремене и потпуне и
након тога приступило се јавном надметању.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања, Комисија је констатовала да је
најповољнија понуда за предметну кат.парцелу,
понуда Мирка Бундала из Панчева, ул.Ђердапска
бр.16, у износу од 6.897.544,66 динара.
Имајући у виду испуњење свих законских
претпоставки, као и услова прописаних Одлуком о
грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист
града Панчева“ бр.24/17 и 29/18-др.одлуке), одлучено
је као у диспозитиву овог решења.
Ово решење доставити: EASY BUILDING
DOO PANČEVO, ул.Стевана Шупљикца бр.24, M.P.PLAST DOO PANČEVO, ул.Баваништански пут
бр.409, Мирку Бундалу, Панчево, Ђердапска бр.16,
ДОО „Еко Мабер инжењеринг“ Панчево,
ул.Спољностарчевачка
бр.15,
Градском
правобранилаштву града Панчева, Секретаријату за
имовину, Секретаријату за финансије и Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчевa
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18), чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), и члана 25. Одлуке
о грађевинском земљишту града Панчева (“Сл. лист
града Панчева” бр. 24/17 и 29/18-др.одлуке),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
05.04.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 9416/37 К.О. ПАНЧЕВО
I
Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр. 9416/37
K.O.Панчево, у површини од 9.199 м2, уписана у лист
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непокретности бр. 15120 К.О. Панчево, која се налази
у обухвату Плана детаљне регулације за подручје
северне индустријско-пословно-производне зоне у
Панчеву („Службени лист града Панчева“, бр. 30/17 и
1/18), а у циљу изградње индустријско-пословнопроизводних објеката, према важећем планском акту.
Предметна кат.парцела, након спроведеног
поступка јавног надметања, отуђује се NIKOLI
CVEJIĆU PR ALUMINIUM INVEST, КалуђерицаБеоград ул. Жељка Миливојевића бр.26, као
најповољнијем учеснику у јавном надметању.
Предметна кат.парцела отуђује се по цени од
7.425.704,17 динара, a средства остварена од отуђења
представљају приход буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од 1.414.419,84
динара, уплаћен је од стране NIKOLЕ CVEJIĆА PR
ALUMINIUM
INVEST,
Калуђерица-Београд
ул.Жељка Миливојевића бр.26 и урачунава се у цену
отуђења предметне кат.парцеле.
Након правноснажности овог решења и
прибављеног позитивног мишљења Градског
правобранилаштва града Панчева на предлог текста
уговора, Градоначелник града Панчева, у име града
Панчева , закључиће уговор о отуђењу са NIKOLОМ
CVEJIĆЕМ PR ALUMINIUM INVEST, КалуђерицаБеоград ул.Жељка Миливојевића бр.26 .
Обавезује се лице из претходног става да
исплати 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“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Градско веће града Панчева, дана
18.12.2018.године, донело је Одлуку о покретању
поступка за отуђење неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева и то
кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33, 9416/35,
9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево и
Закључак о давању сагласности на утврђени текст
Јавног огласа за јавно надметање ради отуђења
наведених кат. парцела.
Поводом расписаног jaвног огласа за јавно
надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева, објављеног
у недељном листу „Панчевац“, дневном листу
„Данас“ и на званичном сајту града Панчева, Комисија
за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
(у даљем тексту: Комисија), дана 23.01.2019. године,
спровела је поступак отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града
Панчева, и то кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33,
9416/35, 9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево.
За кат.парцелу бр.9416/37 К.О. Панчево,
површине 9.199 м2, са почетном ценом од
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7.072.099,21 динара и лицитационом кораку у износу
од 353.604,96 динара, пристигле су три пријаве, и то
дана 22.01.2019.године, пријава правног лица M.P.PLAST DOO PANČEVO, Панчево, ул.Баваништански
пут бр.409, дана 23.01.2019.године пријава NIKOLЕ
CVEJIĆА PR ALUMINIUM INVEST, КалуђерицаБеоград, ул.Жељка Миливојевића бр.26 и дана
23.01.2019.године, пријава правног лица BAUWESEN
DOO LAZAREVAC, Лазаревац - Београд, ул.
Карађорђева бр. 32а.
Комисија је читањем приспелих пријава
констатовала да су исте благовремене и потпуне и
након тога приступило се јавном надметању.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања, Комисија је констатовала да је
најповољнија понуда за предметну кат.парцелу,
понуда
NIKOLЕ CVEJIĆА PR ALUMINIUM
INVEST, Калуђерица - Београд, ул.Жељка
Миливојевића бр.26, у износу од 7.425.704,17 динара.
Имајући у виду испуњење свих законских
претпоставки, као и услова прописаних Одлуком о
грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист
града Панчева“ бр.24/17 и 29/18-др.одлуке), одлучено
је као у диспозитиву овог решења.
Ово решење доставити: M.P.-PLAST DOO
PANČEVO, ул.Баваништански пут бр.409, NIKOLI
CVEJIĆU PR ALUMINIUM INVEST, КалуђерицаБеоград, ул.Жељка Миливојевића бр.26, BAUWESEN
DOO LAZAREVAC, ул.Карађорђева бр.32а, Градском
правобранилаштву града Панчева, Секретаријату за
имовину, Секретаријату за финансије и Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18), чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), и члана 25. Одлуке
о грађевинском земљишту града Панчева (“Сл. лист
града Панчева” бр. 24/17 и 29/18-др.одлуке),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
05.04.2019. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 9416/38 К.О. ПАНЧЕВО
I
Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр. 9416/38
K.O.Панчево, у површини од 9.200 м2, уписана у лист
непокретности бр. 15120 К.О. Панчево, која се налази
у обухвату Плана детаљне регулације за подручје
северне индустријско-пословно-производне зоне у
Панчеву („Службени лист града Панчева“, бр. 30/17 и
1/18), а у циљу изградње индустријско-пословнопроизводних објеката, према важећем планском акту.
Предметна кат.парцела, након спроведеног
поступка јавног надметања, отуђује се правном лицу
M.P.-PLAST
DOO
PANČEVO,
Панчево,
ул.Баваништански пут бр.409, као најповољнијем
учеснику у јавном надметању.
Предметна кат.парцела отуђује се по цени од
7.072.868,00 динара, a средства остварена од отуђења
представљају приход буџета града Панчева.
Гарантни износ у висини од 1.414.573,60
динара, уплаћен је од стране правног лица M.P.PLAST DOO PANČEVO, Панчево, ул.Баваништански
пут бр.409 и урачунава се у цену отуђења предметне
кат.парцеле.
Након правноснажности овог решења и
прибављеног позитивног мишљења Градског
правобранилаштва града Панчева на предлог текста
уговора, Градоначелник града Панчева, у име града
Панчева , закључиће уговор о отуђењу са правним
лицем M.P.-PLAST DOO PANČEVO, Панчево,
ул.Баваништански пут бр.409.
Обавезује се лице из претходног става да
исплати 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“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Градско веће града Панчева, дана
18.12.2018.године, донело је Одлуку о покретању
поступка за отуђење неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева и то
кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33, 9416/35,
9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево и
Закључак о давању сагласности на утврђени текст
Јавног огласа за јавно надметање ради отуђења
наведених кат. парцела.
Поводом расписаног јавног огласа за јавно
надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини града Панчева, објављеног
у недељном листу „Панчевац“, дневном листу
„Данас“ и на званичном сајту града Панчева, Комисија

05. Април 2019. године

за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
(у даљем тексту: Комисија), дана 23.01.2019. године,
спровела је поступак отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини града
Панчева, и то кат.парцела бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33,
9416/35, 9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О. Панчево.
За кат.парцелу бр.9416/38 К.О. Панчево,
површине 9.200 м2, са почетном ценом од
7.072.868,00 динара и лицитационом кораку у износу
од 353.643,40 динара, пристигле су две пријаве, и то
дана 22.01.2019.године, пријава правног лица M.P.PLAST DOO PANČEVO, Панчево, ул.Баваништански
пут бр.409 и дана 23.01.2019.године, пријава правног
лица BAUWESEN DOO LAZAREVAC, ЛазаревацБеоград, ул.Карађорђева бр.32а.
Комисија је читањем приспелих пријава
констатовала да су исте благовремене и потпуне и
након тога приступило се јавном надметању.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања, Комисија је констатовала да је
најповољнија понуда за предметну кат.парцелу,
понуда правног лица M.P.-PLAST DOO PANČEVO,
Панчево, ул.Баваништански пут бр.409 , у износу од
7.072.868,00 динара.
Имајући у виду испуњење свих законских
претпоставки, као и услова прописаних Одлуком о
грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист
града Панчева“ бр.24/17 и 29/18-др.одлуке), одлучено
је као у диспозитиву овог решења.
Ово решење доставити: M.P.-PLAST DOO
PANČEVO,
ул.Баваништански
пут
бр.409
BAUWESEN DOO LAZAREVAC, ул.Карађорђева
бр.32а, Градском правобранилаштву града Панчева,
Секретаријату за имовину, Секретаријату за финансије
и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Градоначелник
града
Панчева,
дана
05.04.2019. године, разматрао је
Правилник о
изменама
Правилника о организацији и
систематизацији
послова
Јавног
комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Панчево од
20.03.2019.године, те је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18)
и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута
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града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
изменама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Панчево од
20.03.2019.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији
послова
Јавног
комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Панчево од
20.03.2019.године, с обзиром да је исти урађен у
складу са Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе
града Панчева за 2017.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Водовод и канализација“ Панчево да поштује
одредбе Закона о буџетском систему (“Службени
гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/14,
68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и друге
прописе, којима је прописано да корисници јавних
средстава не могу заснивати радни однос са новим
лицима ради попуњавања слободних, односно
упражњених радних места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити:
Јавном комуналном
предузећу „Водовод и канализација“ Панчево,
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај и Секретаријату за
финансије Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2019-250
Панчево,01.04.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
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На основу чланова 46. и 47. Пословника
Скупштине града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 1/15- пречишћен текст), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 05. априла 2019.
године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
Разрешава се дужности члан Савета за за
буџет и финансије Скупштине града Панчева, и то:
БИЉАНА ТРАЈКОВСКИ, члан
II
За члана Савета за за буџет и финансије
Скупштине града Панчева бира се:
МИРОСЛАВА МАТИЋ, члан
III
Лицу из тачке II овог решења, мандат траје до
истека мандата утврђеног Решењем Скупштине града
Панчева о избору председника, заменика председника
и чланова Савета за буџет и финансије Скупштине
града Панчева број:II-04-06-21/2016-2 од 19. маја 2016.
године.
.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 46. и 47. Пословника
Скупштине града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 1/15- пречишћен текст), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 05. априла 2019.
године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
Разрешава се дужности члан Савета за
заштиту животне средине Скупштине града Панчева,
и то:
ТИЈАНА ЧУПИЋ, члан
II
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За члана Савета за заштиту животне средине
Скупштине града Панчева бира се:
МАРИНА МИЛИЧЕВИЋ, члан
III
Лицу из тачке II овог решења, мандат траје до
истека мандата утврђеног решењем Скупштине града
Панчева о избору председника, заменика председника
и чланова Савета за заштиту животне средине
Скупштине града Панчева број: II-04-06-21/2016-2 од
19. маја 2016. године.
.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05. април 2019. 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, 27/18 - др. закон и 10/2019) и
члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист града
Панчева бр. 25/15- пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 05.
априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ» ДОЛОВО
I
БИСЕРКА РАКИЏИЋ, представник савета
родитеља, разрешава се дужности чланa Школског
одбора Основне школе «Аксентије Максимовић»
Долово, на лични захтев.
II
РУЖА ИЛИЋ, представник савета родитеља,
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 и број: II-0406-3/2018-11 од 29.12.2018. 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-04-06-3/2019-2
Панчево, 05. април 2019. 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, 27/18 - др. закон и 10/2019) и
члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист града
Панчева бр. 25/15- пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 05.
априла 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«ЖАРКО ЗРЕЊАНИН» КАЧАРЕВО

I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Качарево ,
као представници Наставничког већа и то:
КРИСТИНА АНГЕЛОВСКИ-ЈОВИЧИЋ и
ДАЛИБОР СИМОНОВИЋ
II
За чланове Школског одбора Основне школе
„Жарко Зрењанин“ Качарево као представници
Наставничког већа именују се:
ИВАНА БОГДАНОВИЋ - ТОМОВИЋ и
МАРИНА ИГЊАТОВИЋ
III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Жарко Зрењанин“ Качарево број: : II04-06-3/2018-8
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
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 88/17, 27/18-др закон и 10/19) и члана
39. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева
бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 05. априла 2019. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ «ДЕЧЈА РАДОСТ» ПАНЧЕВО
I
Разрешава се дужности члан Управног
одбора Предшколске установе „Дечја радост“
Панчево и то:
БИЉАНА МАРЧЕТА КРНЕТА, представник
из реда родитеља.
II
За члана Управног одбора Предшколске
установе „Дечја радост“ Панчево именује се:
ТОМИСЛАВ ГЛИГОРИЋ, представник из
реда родитеља.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева број: II-04-06-21/2016-9 од 29. новембра 2016.
године, број II-04-06-3/2018-2 од 16. марта 2018.
године и број II-04-06-3/2018-9 од 03. октобра 2018. .
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Сл. листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-2
Панчево, 05. април 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 04.04.2019. године, разматрало је Предлог
решења о измени Решења о образовању Комитета за
безбедност саобраћаја, па је на основу члана 8. став 2.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13
- oдлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 - oдлука УС,
24/18, 41/18, 41/18-др. закон и 87/18), чланова 46. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18), чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ бр. 25/15 пречишћен текст и 12/16), донело следеће
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА
I
У Решењу о образовању Комитета за
безбедност саобраћаја, број II-05-06-24/2016-13 од
08.07.2016. године, број II-05-06-15/2017-6 од
28.02.2017. године и број II-05-06-14/2018-15 од
06.03.2018. године, у тачки I став 1. мења се и гласи:
„Образује се Комитет за безбедност
саобраћаја (у даљем тексту: Комитет) - као тело за
координацију, са трајним задатком подстицања,
организовања и усклађивања послова безбедности
саобраћаја на путевима из надлежности града
Панчева, у саставу:
1. ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, заменик
Градоначелника града Панчева, председник;
2. МИЛЕНКО ЧУЧКОВИЋ, члан Градског
већа града Панчева, потпредседник;
3. СРЂАН ПОЛОВИНА, представник
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, потпредседник;
4. Мр ТАТЈАНА БОЖИЋ, члан Градског
већа града Панчева, члан;
5. МАРИЈА ЂУКАНОВИЋ, помоћник
Градоначелника града Панчева, члан;
6. ЗОРАН МИТКОВИЋ, представник
Полицијске управе Панчево, члан;
7. ЈОВИЦА АНТОНИЋ, представник
Полицијске управе Панчево, члан;
8. ЉИЉАНА КОШУТИЋ, представник
Прекршајног суда у Панчеву, члан;
9. ЈОВАН СТАНКОВИЋ, представник ЈП
„Урбанизам“ Панчево, члан;
10.
АЛЕКСАНДАР
СТЕВАНОВИЋ,
представник ЈКП „Хигијена“ Панчево, члан;
11. БОЈАН БОЈАНИЋ, представник ЈКП за
превоз путника „Аутотранспорт - Панчево“ Панчево,
члан;
12. ВУКАШИН ДЕЛИЋ, представник
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, члан;
13. РАНКО МАРЧЕТИЋ, представник
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, члан;
14.
БОБАН
ЂУРЂЕВ,
представник
Секретаријата за инспекцијске послове Градске
управе града Панчева, члан;
15. ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ, власник ауто
школе „Тенета“ Панчево, члан.“
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити:
- лицима из тачке I Решења, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај, Секретаријату за финансије и
Секретаријату за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2019-20
Панчево, 04.04.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
Ул.Жарка Зрењанина 25
БРОЈ: 283/2
ДАТУМ: 14.03.2019.
ПАНЧЕВО

Управни одбор Предшколске установе ''Дечја
радост'' Панчево, на седници одржаној 14. марта 2019.
године, разматрао је Предлог Одлуке о изменама и
допунама Статута Предшколске установе ''Дечја
радост'' Панчево, па је, на основу члана 41. Статута
Предшколске установе ''Дечја радост'' Панчево
(„Службени лист града Панчева“, број: 14/2015,
11/2017, 12/2018. и 23/2018.) донео

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧЈА
РАДОСТ“ ПАНЧЕВО
Члан 1.

У Статуту Предшколске установе ''Дечја
радост'' Панчево („Службени лист
града Панчева“, број: 14/2015, 11/2017,
12/2018. и 23/2018.), члан 44. мења се и гласи:
„ Члан 44.
Директор руководи радом Установе.
Директора именује министар просвете на
период од четири године, уз предходно прибављену

05. Април 2019. године

сагласност надлежног органа Аутономне покрајине
Војводине.
Управни одбор закључује са директором
уговор о раду на одређено време.
Уколико је за директора именовано лице из
реда запослених у Установи, доноси се решење о
његовом премештају на радно место директора, које
по сили закона замењује одговарарајуће одредбе
уговора о раду.
Уколико је директор именован из реда
запослених код другог послодавца, остварује право на
мировање радног односа на основу решења о
именовању.
Лице из става 4. и 5. овог члана има право да
се након престанка дужности директора након првог,
односно другог мандата врати на послове које је
обављао пре именовања за директора Установе.
Уколико директору Установе, коме мирује
радни однос, престане дужност због истека мандата
или на лични захтев током трећег и сваког наредног
мандата, распоређује се на послове који одговарају
степену и врсти његовог образовања.
Ако нема одговарајућих послова лице из
става 7. овог члана остварује права као запослени за
чијим радом је престала потреба, у складу са
законом.“
Члан 2.

Ова Одлука се објављује у Службеном листу
града Панчева и ступа на снагу осмога дана од дана
објављивања.
ПРЕДСЕДНИК
Познан Поповић Ангелина
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