СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 37. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 06 Децембар 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 32. тачка 15. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 , 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ),чланoва 33., 34., 36. и
37. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број
61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18) и чланова 39. и 98. став
1. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева”, број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), Скупштина града Панчева, на седници одржаној
06.12.2019.године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА

5. Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне
око зграде Градске управе са пратећом документацијом
до 14.247.426 динара са ПДВ-ом
6. Пројектно техничка документација за
инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне
до 2.573.520 динара са ПДВ-ом
7. Експропријација катастарских парцела за
потребе изградње приступне саобраћајнице за нову
градску депонију до 495.332 динара са ПДВ-ом
8.Инфраструктурно
опремање
Северне
индустријске зоне у Панчеву до 3.230.779 динара са ПДВом
9. МЗ Старчево-Израда пројекта уређењаТрг
Неолита, III фаза до 366.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 1.

У Одлуци о задуживању града Панчева за
финансирање капиталних инвестиционих расхода
(„Службени лист града Панчева“, број 4/16 , 20/16 , 30/16,
32/16, 38/16,13/17, 29/17, 33/17, 7/18, 21/18 , 29/18, 34/18,
8/19 и 16/19) члан 2. Одлуке мења се и гласи :
„Средства кредита до 30.06.2019.године, односно
до периода расположивости повучена су у укупном
износу од 643.316.812 динара.
Средства из претходног става овог члана Одлуке
планирана су за финансирање капиталних инвестиција у
оквиру следећих програма:
ПРОГРАМ 1 –СТАНОВАЊЕ,
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Аконтација претплате 11.597,00

УРБАНИЗАМ

И

1. Израда техничке документације за уређење
дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке
зграде" до 454.000 динара са ПДВ-ом
2. Обезбеђивање земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Банијске у Панчеву до 1.067.357 динара
3. Обезбеђивање земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Македонске у Панчеву до 534.800 динара
4. Плато Дома омладине Панчево - Израда
техничке документације и извођење радова на уређењу
платоа до 1.007.515 динара са ПДВ-ом

10. Израда техничке документације и извођење
радова на изградњи еко – чесме до 4.920.000 динара са
ПДВ-ом
11. Изградња кишне канализације на раскрсници
улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом
техничке документације до 5.096.500 динара са ПДВ-ом
12. Израда техничке документације и изградња
кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106
до 116 до 7.323.574 динара са ПДВ-ом
13. Израда техничке документације за изградњу
кишне канализације у улици Добровољачка до 1.071.000
динара са ПДВ-ом
14. Изградња градског фекалног колектора од
Луке Дунав до Северне индустријаске зоне са
реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза- до
43.865.122
15. Наставак изградње фекалне канализације у
Омољици до 12.033.695 динара са ПДВ-ом
16. Наставак изградње канализационе мреже у
насељу Јабука у Панчеву до 4.693.342 динара без ПДВ-а
17. Наставак изградње канализационе мреже у
насељу Иваново у Панчеву до 4.795.263 динара без ПДВа
18. Изградња паркинг простора код Матице
Словачке - са израдом техничке документације до
600.000 динара са ПДВ-ом
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19. Изградња паркинг простора испред МЗ
Војловица са израдом техничке документације до
960.000 динара са ПДВ-ом
20. Периодично одржавање дела Гробљанске
улице - паркинг испред гробља у Иванову до 861.207
динара са ПДВ-ом
21. Пијаца у Јабуци - Израда техничке
документације и извођење радова на реконструкцији
настрешнице до 2.053.200 динара са ПДВ-ом
22. Пијаца у Глогоњу - Израда техничке
документације и извођење радова на постављању
настрешице до 26.640 динара са ПДВ-ом
23. Банатско Ново Село-Извођење радова на
изградњи капеле на источном гробљу до 19.775.671 са
ПДВ-ом
24. Извођење радова – Пројекат јавног
осветљења државног пута I Б реда бр.10 у улици
Новосељански пут, пролаз кроз Панчево до 6.340.808
динара са ПДВ-ом
25. Израда техничке документације и
реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж
до 2.159.100 динара са ПДВ-ом
26. Инвестиционо одржавање капеле у
Војловици до 477.470 динара са ПДВ-ом
27. Извођење радова на изградњи
саобраћајних површина и партерном уређењу око
капеле у Глогоњу са израдом техничке документације
до 2.286.707 динара са ПДВ-ом
28. Наставак радова на проширењу Новог
гробља до 30.000.000 динара са ПДВ-ом
29. Израда генералног пројекта одвођења
атмосферске воде за град Панчево до 4.600.000 динара
са ПДВ-ом
30. Реконструкција - проширење КЦС у
улици Суботичкој до 1.749.270 динара са ПДВ-ом
31. Изградња водовода ПЕ ДН 110 на
катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3,
13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево до 1.476.625 динара
са ПДВ-ом
32. Изградња водоводне мреже у улици
Преспанској и Власинској до 5.314.730 динара са
ПДВ-ом
33. Изградња водоводне мреже у улици
Шарпланинској до 3.026.053 динара са ПДВ-ом
34. МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег
објекта са надстрешницом до 4.384.952 динара са
ПДВ-ом
35. Обезбеђивање дела средстава за купљене
нове аутобусе до 41.341.586 динара
36. Куповина половних аутобуса
до
66.996.444 динара
37. Изградња Потамишког колектора – II фаза
до 29.633.268 динара са ПДВ-ом
38. Изградња прикључака на градску
водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш до 2.536.067
динара
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ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

39. Набавка половних аутосмећара
до
12.440.000 динара
40. Изградња Потамишког колектора – III
фаза до 5.345.599 динара
ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА
И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

41. Реконструкција саобраћајнице са
инфраструктуром у Улици 7. јула , у Панчеву до
69.776.519 динара са ПДВ-ом
42. Изградња саобраћајнице улице 7.нова3.деонице са инфраструктуром (водовод и јавно
осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања
Северне индустријске зоне у Панчеву до 6.532.462
динара са ПДВ-ом
43. Израда техничке документације са
техничком контролом и извођење радова на мосту у
Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" до 10.043.204
динара са ПДВ-ом
44. МЗ Иваново-Периодично одржавање дела
Рибарске улице и дела улице Иво Лоле Рибара до
3.359.686 динара са ПДВ-ом
45. МЗ Иваново-Периодично одржавање дела
Рибарске улице до 2.255.036 динара са ПДВ-ом
46. МЗ Иваново-Уређење саобраћајнице
унутар границе регулације улице Иве Лоле Рибара до
1.550.000 динара са ПДВ-ом
47. Периодично одржавање Скадарске улице
- пешачка стаза до 4.622.215 динара са ПДВ-ом
48. Израда техничке документације улице
Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром
до 954.000 динара са ПДВ-ом
49. Израда техничке документације улице
Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског
Булевара до 15.309 динара са ПДВ-ом
50. Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи приступног пута за
регионалну депонију у Панчеву до 514.588 динара са
ПДВ-ом
51. Периодично одржавање тротоара у
насељеном месту Панчево са израдом техничке
документације до 3.964.000 динара са ПДВ-ом
52. Израда
техничке документације за
реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од
Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву до
1.185.220 динара са ПДВ-ом
53. Изградња пешачке стазе од Охридске
чесме до Спортског центра са израдом техничке
документације износи до 3.635.283 динара са ПДВ-ом
54. Постављање заштитне пешачке ограде на
разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са
израдом техничке документације до 522.000 динара
са ПДВ-ом
55. Појачано одржавање улице Бориса
Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске
до 4.339.291 динара са ПДВ-ом
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56.
Периодично
одржавање
улице
Првомајска од улице Радничке до улице Омладинске
у Качареву до 1.496.082 динара са ПДВ-ом
57.
Периодично
одржавање
улице
Македонска од улице Радничке до улице Омладинске
у Качареву до 1.337.334 динара са ПДВ-ом
58. Периодично одржавање улице Бориса
Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у
Банатском Новом Селу до 9.505.896 динара са ПДВом
59. Периодично одржавање улице Наделске у
Старчеву до 454.499 динара са ПДВ-ом
60. Периодично одржавање улице Зимске у
Старчеву до 576.249 динара са ПДВ-ом
61. Периодично одржавање улице Михајла
Пупина у Старчеву до 1.659.976 динара са ПДВ-ом
62. Периодично одржавање улице Моше
Пијаде у Банатском Брестовцу до 7.188.861 динара са
ПДВ-ом
63. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици Војвођанска у Долову до
7.333.049 динара са ПДВ-ом
64. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици ЈНА у Долову до 9.114.506
динара са ПДВ-ом
65. Извођење радова на појачаном одржавању
улице Бегејске у Омољици до 2.541.227 динара са
ПДВ-ом
66. Пројектно - техничка документација за
побољшање укрсног места државног и општинског
пута (Надел- Долово) до 424.800 динара са ПДВ-ом
67. Опрема за објекте код којих је услед већих
оштећења угрожена стабилност објекта и представља
непосредну опасност до 1.700.000 динара са ПДВ-ом
68. Извођење радова у улици Маршала Тита у
Банатском Брестовцу-паркинг до 1.396.416 динара са
ПДВ-ом
69. Изградња аутобуског стајалишта у МЗ
Качареву у Фискултурној улици до 619.167 динара
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

70. Вртић „Славуј“, Котеж 1 - израда
техничке документације и извођење радова на
постављању ограде за потребе вртића до 2.417.766
динара са ПДВ-ом
71. Извођење радова на инвестиционом
одржавању објекта вртић Петар Пан до 5.239.378
динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

72. Инвестиционо одржавање
постојеће
бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ
"Доситеј Обрадовић" у Омољици са израдом техничке
документације и опремање терена до 3.807.905
динара са ПДВ-ом
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73. ОШ „Ђура Јакшић“ - Инвестиционо
одржавање санитарних чворова и свлачионица до
1.486.278 динара са ПДВ-ом
74. ОШ „Стевица Јовановић“- Инвестиционо
одржавање до 11.246.403 динара са ПДВ-ом
75. ОШ “Ђура Јакшић“ Панчево инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије
(део школске зграде и комплет на спортској сали ) до
4.532.553 динара са ПДВ-ом
76. ОШ „Братство Јединство“ - Инвестиционо
одржавање челичне кровне конструкције-заштита од
пожара до 1.989.990 динара са ПДВ-ом
77. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Инвестиционо одржавање санитарних чворова на
спратовима школе и израда техничке документације и
извођење радова на инсталацијама ПП заштите до
3.523.577 динара са ПДВ-ом
78. ОШ“ Моша Пијаде“ у Иванову Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2 до
2.023.059 динара са ПДВ-ом
79. ОШ „Ђура Јакшић“ - Израда техничке
документације за реконструкцију дворишта до 345.600
динара са ПДВ-ом
80. ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево Израда техничке документације и извођење радова до
1.116.672 динара са ПДВ-ом
81. ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево –
Инвестиционо одржавање (замена подова у целом
крилу обекта) до 1.400.000 динара са ПДВ-ом
82. ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац –
Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне
столарије до 1.090.697 динара са ПДВ-ом
83. ОШ „4 октобар“Глогоњ – Инвестиционо
одржавање подова у старој и новој школи до 312.971
динара са ПДВ-ом
84. Израда техничке документације до
325.450 динара са ПДВ-ом
85. О.Ш. "Ђура Јакшић" Панчево - Извођење
радова на реконструкцији инфраструктуре и терена до
4.977.784 динара
ПРОГРАМ 10ВАСПИТАЊЕ

СРЕДЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

И

86. Машинска школа - Израда техничке
документације за изградњу радионице до 1.049.640
динара са ПДВ-ом
87. Машинска школа
- Инвестиционо
одржавање медијатеке до 2.585.792 динара са ПДВом
88. Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" инвестиционо одржавање санитарних чворова до
2.704.665 динара са ПДВ-ом
89. Машинска школа “Панчево“ Панчево израда техничке документације за потребе
реконструкције/изградње терена за мале спортове до
214.800 динара са ПДВ-ом
90. Економско – трговинска школа „Паја
Маргановић“ Панчево – Израда техничке
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документације и извођење радова на изградњи
противпожарног степеништа до 315.600 динара
91. Средња медицинска школа „Стевица
Јовановић“
Панчево
–
Израда
техничке
документације, извођење радова на санацији
рукометног терена и изградња панелне ограде око
терена до 3.443.273 динара
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

И ДЕЧЈА

92. Одмаралиште на Дивчибарама инвестиционо одржавање до 9.073.313 динара са
ПДВ-ом
93. Дечије одмаралиште на Дивчибарама извођење радова по пројектима за легализацију до
5.112.376 динара са ПДВ-ом
94. Израда техничке документације и
извођење радова на наткривању велике терасе у
одмаралишту на Дивчибарама до 510.600 динара са
ПДВ-ом
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

95. Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина Реконструкција и доградња дела
амбуланте до
6.550.000 са ПДВ-ом
96. Амбуланта Качарево - Израда техничке
документације за реконструкцију инсталација
водовода и електроинсталација и техничке
документације из области заштите од пожара до
372.000 динара са ПДВ-ом
97. Амбуланта Долово - Извођење радова по
пројектној документацији - II фаза до 7.925.026
динара са ПДВ-ом
98. Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.446.674 динара са ПДВ-ом
99. Амбуланта „Стрелиште“ - Израда
техничке
документације
за
реконструкцију
електроинсталација до 540.000 динара са ПДВ-ом
100. Амбуланта “Нови Свет“ у Панчеву –
Израда техничке документација и извођење радова на
реконструкцији електроинсталација и изградњи
хидрантске мреже и прикључка за хидрантску мрежу
до 5.117.656 са ПДВ-ом
101. Амбуланта у Банатском Брестовцу –
Прикључак водовода и
електроинсталација
(пројектовање, техничка контрола пројеката и
извођење радова) до 1.558.800 динара са ПДВ-ом
102.
Дом
здравља
Панчево-набавка
санитетског возила до 5.493.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ
13
ИНФОРМИСАЊА

РАЗВОЈ

КУЛТУРЕ

И

103. Дворана Аполо - Инвестиционо
одржавање пода до 1.278.578 динара са ПДВ-ом
104. Дом омладине Панчево - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.813.623 динара са ПДВ-ом
105. Народни музеј Панчево - Израда
комплетне пројектно техничке документације са
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техничком контролом за реконструкцију комплетног
објекта Народног музеја Панчево до 4.276.800 динара
са ПДВ-ом
106. Дом културе Глогоњ – допуна техничке
документације, извођење радова за потребе
озакоњења објекта до 757.391 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

107. Израда техничке документације и
извођење радова на уређењу атлетске стазе са
припадајућом инфраструктуром до 2.829.695 динара
са ПДВ-ом
108. СРЦ Стрелиште - Израда техничке
документације и постављање ограде до 221.988
динара са ПДВ-ом
109. СРЦ Стрелиште - Наставак радова на
замени термомашинске опреме и припадајућих
инсталација за потребе градских базена до 3.315.242
динара са ПДВ-ом
110. Набавка, испорука и монтажа терена са
мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост до
1.664.224 динара са ПДВ-ом
111. СРЦ Стрелиште-Замена термомашинске
опреме и припадајућих инсталација за потребе
градских базена до 2.758.414 динара са ПДВ-ом
112.
Прилагођавање
комплетне
инфраструктуре за постављање „Балон хале“ на
отвореном базену СЦ „Стрелиште“ до 1.676.400
динара са ПДВ-ом
113. Радови на затвореном базену ради
задовољења мере заштите од пожара до 6.698.122
динара без ПДВ-а
114. Извођење радова на Хали спортова
„Стрелиште“ за потребе повећања енергетске
ефикасности до 492.400 динара без ПДВ-а
115. Извођење радова на трим стази СРЦ
Младост до 1.559.400 динара
116. Набавка и уградња опреме за потребе
рационализације потрошње електричне енергије на
СРЦ "Стрелиште"до 660.335 динара
ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ
САМОУПРАВЕ

УСЛУГЕ

ЛОКАЛНЕ

117. Радови на уградњи термомашинске
опреме у објектима Змај Јовиној 6. и Градској управи
до 1.268.436 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

118. Зграде и грађевински објекти до
1.418.969 динара“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу
данoм
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево,6.12.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Tигран Киш

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору ("Службени гласник Републике Србије" број
68/15, 81/16- одлука УС и 95/18), Одлукe о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник
Републике Србије“ број 61/17, 82/17, 92/17, 111/17,
14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19 и
79/19) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној дана 06.12.2019.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.

У Одлуци о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе
града Панчева за 2017. годину („Службени лист града
Панчева“ бр. 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18), у члану 2, у
табели, под редним бројем 2. у колони „максималан
број“ број „5“ замењује се бројем „7“.
У истом члану, под редним бројем 43. у
колони „максималан број“ број „326“ замењује се
бројем „324“.
Члан 2.

Обавезује се Јавно комунално предузеће за
превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево,
да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, донесe акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места усклађен са чланом
1.став 2. ове одлуке.
Члан 3.

Обавезује се Градско правобранилаштво
града Панчева да у року од 15 дана од дана ступања
на снагу Кадровског плана Градске управе, Градске
службе за буџетску инспекцију, Службе интерне
ревизије града Панчева, Градског правобранилаштва и
Стручне службе Локалног омбудсмана града Панчева
за 2020. годину, достави нацрт акта о унутрашњем
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уређењу и систематизацији радних места Градског
правобранилаштва града Панчева, усклађен са чланом
1. став 1. ове одлуке.
Нацрт акта из претходног става овог члана
доставити начелнику Градске управе града Панчева
ради припреме обједињеног предлога Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Градској управи, Градској служби за буџетску
инспекцију, Служби интерне ревизије града Панчева,
Градском правобранилаштву и Стручној служби
Локалног омбудсмана града Панчева и достављања
Градском већу града Панчева на усвајање.
Члан 4.

Ову одлуку доставити Министарству
финансија и Министарству државне управе и локалне
самоуправе и објавити на веб презентацији града
Панчева.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 19.став 1. тачка 3), 26. и
27.став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”
бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17
и 95/18), 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 чланова 39. и
98.став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева“ бр.25/15 -пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 06.12. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању на коришћење непокретности
у јавној својини града Панчева, које у
нарави чине „Градски стадион“ у
Панчеву, ЈКП „Младост“ Панчево
I
Скупштина града Панчева даје на коришћење
непокретности у јавној својини града Панчева, које у
нарави чине „Градски стадион“ у Панчеву, ЈКП
„Младост“ Панчево, и то:
- објекат бр.1- зграда за спорт и физичку
културу- трибине, постојећи на кат. парцели бр. 4459
КО Панчево, укупне површине 11а 60м2, земљиште
под зградом- објектом, површине 3а 21м2, земљиште
уз зграду- објекат, површине 8а 39м2,
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- објекат бр.1- помоћна зграда, објекат бр.2породична стамбена зграда и објекат бр.3- помоћна
зграда, постојећи на кат. парцели бр. 4484/1 КО
Панчево, укупне површине 2ха 17а 7м2, земљиште
под зградом- објектом, површине 24м2, земљиште
под зградом- објектом, површине 26м2, земљиште
под зградом- објектом, површине 31м2, земљиште уз
зграду- објекат, површине 2ха 16а 26м2,
- објекат бр.1- помоћна зграда, постојећи на
кат. парцели бр. 4485 КО Панчево, укупне површине
1ха 21а 34м2, земљиште под зградом- објектом,
површине 47м2, остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине 1ха 20а 87м2.
II
ЈКП „Младост“ Панчево има право
управљања непокретностима које користи, у смислу
одржавања, обнављања и унапређивања, као и
извршавања законских и других обавеза у вези са
њима.
III
Град Панчево и ЈКП „Младост“ Панчево
закључиће посебан уговор о давању на коришћење
непокретности из тачке I ове одлуке, којим ће ближе
регулисати међусобна права и обавезе.
IV
Уговор из претходне тачке ове одлуке, у име
Града, потписаће Градоначелник града Панчева
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019.
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,12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 06.12. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНOГ 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:
директор предузећа), спровешће се јавни конкурс који
се објављују за:
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1. Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево,
улица Карађорђева број 4.
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 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.
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).
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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-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. 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, 12/16, 8/19 и 16/19) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора
јавног предузећа чији је оснивач град Панчево број II04-06-3/2019-8 од 06.12. 2019. године,
Скупштина града Панчева
oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
предузећа “Урбанизам” Панчево
Подаци о Јавном предузећу: Јавно предузеће
“Урбанизам” Панчево, улица Карађорђева број 4.
Радно место:Директор Јавног предузећа
“Урбанизам” Панчево, на период од четири године.
Директор Предузећа заснива радни однос на одређено
време.
Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице
и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања;
6) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
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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 предузећа
“Урбанизам” 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
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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 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07,
83/14 - др.закон ,101/16-др.закон и 47/18), члана 22.
став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) , члана 39. Одлуке о буџету града Панчева
за 2019. годину (“Сл.лист града Панчева“ број
33/18,7/19, 15/19, 24/19-исправка и 27/19) и чланова
39. и 98. став 1. Статута града Панчева ("Сл.лист
града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст ,12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06.12. 2019.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА”ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО
БРОЈ: 10/1070-27 ОД 26.11.2019.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку о расподели добити Надзорног одбора Јавног
комуналног
предузећа
„Грејање”
Панчево,
број:10/1070-27 од 26.11.2019. године, којом ће се
укупна нераспоређена добит исказана у годишњем
финансијском извештају за 2018.годину у износу од
27.604.546,73 динара распоредити на следећи начин:
• износ од 27.328.501,26 динара
(99%
остварене добити) ће се уплатити у буџет града
Панчева
• формирају се резерве у износу 276.045,47
динара (1% остварене добити).
II
Уплата средстава у буџет града Панчева
вршиће се према следећој динамици:
• Прва рата у износу од 10.000.000,00 динара
уплатиће се до 31.12.2019.године
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• Друга рата у износу од 17.328.501,26 динара
уплатиће се до 30.06.2020.године
III
Овај закључак, са Одлуком о расподели
добити Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Грејање” Панчево из тачке I овог
закључка, објавити у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево,06.12.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 10/1070-27
Панчево, 26.11.2019.

На основу члана 44.и члана 30. Статута
Јавног комуналног предузећа ,,Грејање” Панчево
(,,Службени лист града Панчева” бр. 39/2016 и 9/2017)
и чл. 12. Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града
Панчева за 2019. годину („Сл.лист града Панчева“ бр.
33/2018, 7/2019, 15/2019, 24/2019 – исправка и
27/2019), Надзорни одбор је на 27. e седници одржаној
26.11.2019. године донео

ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
У годишњем финансијском извештају за
2018. годину исказана је укупна нераспоређена добит
у износу од 27.604.546,73 динара
Расподела исказане добити врши се на
следећи начин:
- 99% исказане добити по завршном рачуну
за 2018. годину у износу 27.328.501,26
динара,
уплаћује се у буџет града Панчева на основу чл. 12.
Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Панчева за
2019. годину („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/2019)
- формирају
се резерве у износу од
276.045,47 динара
Уплата средстава у буџет града Панчева
вршиће се према следећој динамици:
- прва рата у износу 10.000.000,00 динара до 31.12.2019. године и
- друга рата у износу 17.328.501,26 динара –
до 30.06.2020. године.
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Богдан Савић

На основу члана 46. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст,
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12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 06. децембра 2019. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ВОД - КОМ“ ЈАБУКА
I
ИВАНИ ИВАНОВСКИ, дипл. менаџеру из
Јабуке, утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Вод-ком“ Јабука.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15-пречишћен текст,12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06.12.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОД-КОМ”
ЈАБУКА
I
ИВАНА
ИВАНОВСКИ,
дипломирани
менаџер из Јабуке, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа “Вод-ком” Јабука, на период од
четири године.
II
Именована из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и истa је дужна да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији града
Панчева.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу члана 46. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст,
12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 06. децембра 2019. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
I
ТАТЈАНИ ЦВЕТАНОВИЋ, професору
руског језика и књижевности из Банатског Брестовца,
утврђује се престанак мандата вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Комбрест“
Банатски Брестовац.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15-пречишћен текст,12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06.12.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМБРЕСТ”
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
I
ТАТЈАНА ЦВЕТАНОВИЋ, професор руског
језика и књижевности из Банатског Брестовца,
именује се за директора Јавног комуналног предузећа
“Комбрест” Банатски Брестовац, на период од четири
године.

Страна 10- Број 37

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

II
Именована из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и иста је дужна да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ:II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу члана 46. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16),
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст,
12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 06. децембра 2019. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА
I
МАРИЈАНИ
ГЛИГОРИЋ
ИЛИЋ,
дипломираном инжењеру менаџмента - мастер из
Омољице, утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Омољица“ Омољица.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15-пречишћен текст,12/16,

06. децембар 2019. године

8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06.12.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ОМОЉИЦА”
ОМОЉИЦА
I
МАРИЈАНА
ГЛИГОРИЋ
ИЛИЋ,
дипломирани инжењер менаџмента-мастер из
Омољице, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа “Омољица” Омољица, на период од четири
године.
II
Именована из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и иста је дужна да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ:II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 33.
Статута Дома културе «29. новембар» Старчево, («Сл.
лист града Панчева» бр. 17/18) и члана 39. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 06.
децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ «29. НОВЕМБАР» СТАРЧЕВО
I
Разрешавају се дужности председник и
чланови Управног одбора Дома културе «29.
новембар» Старчево и то:
ДАНИЈЕЛА ПЕЋАНИН
ДАРКО ЈЕШИЋ
САНДРА КОВАЧЕВИЋ
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 33.
Статута Дома културе «29. новембар» Старчево, («Сл.
лист града Панчева» бр. 17/18) и члана 39. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 06.
децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ «29. НОВЕМБАР» СТАРЧЕВО
I
У Управни одбор Дома културе
«29.
новембар» Старчево, именују се:
за председника:
ПРЕДРАГ СТАНКОВИЋ, представник
јединице локалне самоуправе
за чланове:
ЈЕЛЕНА КАТАНА, представник јединице
локалне самоуправе
САНДРА КОВАЧЕВИЋ, представник из
реда запослених
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 40.
Статута Дома културе "29. Новембар" Старчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 17/18) и члана 39. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19),

06. децембар 2019. године

Скупштина града Панчева на седници одржаној 06.
децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ "29. НОВЕМБАР" СТАРЧЕВО
I
Разрешавају се дужности председник и
чланови Надзорног одбора Дома културе "29.
Новембар" Старчево и то:
НАТАША ВУЧЕНИЋ,
СТЕФАН ДРИЊАК, и
ЉУБЕНКА ЖАЛАЦ
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 45. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 38.
Статута Дома културе "29. Новембар" Старчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 17/18) и члана 39. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 06.
децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ "29. НОВЕМБАР" СТАРЧЕВО
I
У Надзорни одбор Дома културе "29.
новембар" Старчево, именују се:
за председника:
БРАНКИЦА ДРАГОЈЕРАЦ, представник
јединице локалне самоуправе
за чланове:
БОЈАН РАДОСАВЉЕВИЋ, представник
јединице локалне самоуправе
ТАЊА БАТАЊСКИ, представник из реда
запослених
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о култури
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16исправка), члана 12. Одлуке о оснивању Народног
музеја Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17пречишћен текст и 17/18) и члана 39. Статута града
Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 пречишћен текст, 12/16 и 8/19), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 06. децембра 2019.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО
I
МИРОСЛАВУ БИРЦЛИНУ, дипл. археологу
из Панчева, утврђује се се престанак мандата
вршиоца дужности директора Народног музеја
Панчево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16исправка), члана 13. Одлуке о оснивању Народног
музеја Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/17пречишћен текст и 17/18) и члана 39. Статута града
Панчева ("Службени лист града Панчева" бр. 25/15 пречишћен текст, 12/16 и 8/19), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 06. децембра 2019.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ПАНЧЕВО
I

06. децембар 2019. године

МИРОСЛАВ БИРЦЛИН, дипл. археолог из
Панчева, именује се за вршиоца дужности директора
Народног музеја Панчево, најдуже једну годину.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност вршиоца дужности директора првог
наредног радног дана од дана доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 37. Закона о култури
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16исправка), члана 13. Одлуке о оснивању Дома културе
„29. Новембар“ Старчево („Сл. лист града Панчева“
бр. 6/17-пречишћен текст и 17/18), члана 39. Статута
града Панчева ("Службени лист града Панчева" бр.
25/15 - пречишћен текст, 12/16 и 8/19), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 06. децембра
2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ "29.
НОВЕМБАР“ СТАРЧЕВО
I
ДАРКО ЈЕШИЋ, из Старчева, именује се за
вршиоца дужности директора Дома културе „29.
Новембар“ Старчево, најдуже једну годину.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево,06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о култури
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16исправка), члана 12. Одлуке о оснивању Дома
културе „29. Новембар“ Старчево („Сл. лист града
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Панчева“ бр. 6/17-пречишћен текст и 17/18), члана 39.
Статута града Панчева ("Службени лист града
Панчева" бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16 и 8/19),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 06.
децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА КУЛТУРЕ "29. НОВЕМБАР“
СТАРЧЕВО
I
ДАРКУ ЈЕШИЋУ, из Старчева, утврђује се
престанак мандата вршиоца дужности директора
Дома културе „29. Новембар“ Старчево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево,06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БНС"
БАНАТСКО НОВО СЕЛО
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „БНС“ Банатско Ново Село и то:
1. ЈОВАНИ СИМЕОНОВ, председнику
2. ГОРДАНИ ФЛОРА, члану
3. МИЛАНУ ЖИВКОВИЋУ, члану
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

06. децембар 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 16. и 17. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БНС"
БАНАТСКО НОВО СЕЛО
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново
Село, именују се:
ЈОВАНА
СИМЕОНОВ,
председник,
представник јединице локалне самоуправе;
ДРАГАНА СТОЈИЧИЋ, члан, представник
јединице локалне самоуправе;
КРСТАН МИЛЕКИЋ, члан,
из реда
запослених.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
мандатни период од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ВОД-КОМ»
ЈАБУКА
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа «ВОД-КОМ» Јабука и то:
1. ИВАНИ СЕКУЛИЋ, председнику
2. МИРЈАНИ ВЕЛКОВСКИ, члану
3. МИЛЕТУ ПЕТРУШЕВИЋУ, члану.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 16. и 17. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ВОД-КОМ»
ЈАБУКА
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа «ВОД-КОМ» Јабука,
именују се:
ИВАНА
СЕКУЛИЋ,
председник,
представник јединице локалне самоуправе;
ЈЕЛЕНА ПРОСТРАН, члан, представник
јединице локалне самоуправе;
СИНИША ТАСКОВСКИ, члан, из реда
запослених.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
мандатни период од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

06. децембар 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ДОЛОВИ»
ДОЛОВО
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа «Долови» Долово и то:
1. СЛОБОДАНКИ ПРВУЉ, председнику
2. СНЕЖАНИ БРЗОВАН, члану
3. СТЕВИ МИЛОСАВЉЕВИЋУ, члану.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 16. и 17. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ДОЛОВИ»
ДОЛОВО
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа
«Долови» Долово,
именују се:
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СЛОБОДАНКА
ПРВУЉ,
председник,
представник јединице локалне самоуправе;
МАРКО ГЛАВОНИЋ, члан, представник
јединице локалне самоуправе;
СТЕВА МИЛОСАВЉЕВИЋ, члан, из реда
запослених.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
мандатни период од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ГЛОГОЊ»
ГЛОГОЊ
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа «Глогоњ» Глогоњ и то:
1. ДРАГАНУ ЈАЊИЋУ, председнику
2. САЊИ СТОЈКУ, члану
3. ИВАНИ ТОДОРОВИЋ, члану.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 16. и 17. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,

06. децембар 2019. године

8/19 и 16/19) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ГЛОГОЊ»
ГЛОГОЊ
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа
«Глогоњ» Глогоњ,
именују се:
ДРАГАН ЈАЊИЋ, председник, представник
јединице локалне самоуправе;
САЊА СТОЈКУ, члан, представник јединице
локалне самоуправе;
ЖИВИЦА ДИМОВСКИ, члан, из реда
запослених.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
мандатни период од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «КАЧАРЕВО»
КАЧАРЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „ Качарево“ Качарево и то:
1. РАДОСАВУ ЈЕВЂОВИЋУ, председнику
2. МИОДРАГУ КАРИЋУ, члану
3. БРАНКУ БОГДАНОВИЋУ, члану.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
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06. децембар 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«КОМБРЕСТ» БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ

На основу чланова 16. и 17. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац и то:
1. СЛОБОДАНУ МРЂЕНУ, председнику
2. ИВАНИ ЧУКИЋ, члану
3. НЕНАДУ МИНИЋУ, члану.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

Тигран Киш

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«КАЧАРЕВО» КАЧАРЕВО
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево,
именују се:
РАДОСАВ
ЈЕВЂЕВИЋ,
председник,
представник јединице локалне самоуправе;
ВЕРОНИКА КЕРЕКЕШ СТЕВАНОВСКИ,
члан, представник јединице локалне самоуправе;
ПЕТАР СЕКУЛИЋ, члан,
из реда
запослених.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
мандатни период од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 16. и 17. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«КОМБРЕСТ» БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски
Брестовац, именују се:
МИЛОШ
ПЕТКОВИЋ,
председник,
представник јединице локалне самоуправе;
ВЛАДИМИР НАКИЋ, члан, представник
јединице локалне самоуправе;
НЕНАД МИНИЋ, члан, из реда запослених.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
мандатни период од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«ОМОЉИЦА» ОМОЉИЦА
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Омољица“ Омољица и то:
1. ДРАГАНУ ОСТОЈИНУ, председнику
2. ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЋУ, члану
3. СЛОБОДАНУ ТОПАЛОВИЋУ, члану.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 16. и 17. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«ОМОЉИЦА» ОМОЉИЦА
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Омољица“ Омољица,
именују се:
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ИГОР ЈОВАНОВ, председник, представник
јединице локалне самоуправе;
ЂУРА ТОПАЛОВИЋ, члан, представник
јединице локалне самоуправе;
ДРАГАН МИШКОВИЋ, члан, из реда
запослених.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
мандатни период од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«СТАРЧЕВАЦ» СТАРЧЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево и то:
1. МИШИ СОКОЛОВИЋУ, председнику
2. ЈАСМИНИ МАРКОВИЋ, члану
3. ВИТОМИРУ ФИЛИПОВИЋУ, члану.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 16. и 17. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16,
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8/19 и 16/19) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 06. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«СТАРЧЕВАЦ» СТАРЧЕВО
I
За председника и чланове Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево,
именују се:
МИЋА
ЈАКОВЉЕВИЋ,
председник,
представник јединице локалне самоуправе;
ЖАРКО МОЈСИЛОВИЋ, члан, представник
јединице локалне самоуправе;
ДУШАН КРСТИН, члан,
из реда
запослених.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
мандатни период од четири године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» бр. 15/16),
члана 44. Одлуке о усклађивању Одлуке о задржавању
права и обавеза оснивача над Јавним комуналним
предузећима која су настала поделом Јавног
комуналног предузећа «Стандард» Панчево са
Законом о јавним предузећима («Службени гласник
РС» бр. 15/16) („Службени лист града Панчева“ број
6/17-пречишћен текст), члана 42. Статута Јавног
комуналног предузећа «Водовод и канализација»
Панчево („Службени лист града Панчева“ број 39/16 и
9/17) и члана 39. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст,
12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 06. децембра године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО
I
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ЗОРИЦИ ДРАГОЈЕРАЦ, утврђује се
престанак мандата члана Надзорног одбора ЈКП
«Водовод и канализација» Панчева, из реда јединице
локалне самоуправе, на лични захтев.
II
ВЕСНА ФУРУНЏИЋ, именује се за члана
Надзорног одбора ЈКП «Водовод и канализација»
Панчева, из реда јединице локалне самоуправе.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
председника и чланова надзорног одбора ЈКП
«Водовод и канализација» Панчева , број II-04-063/2017-7 од 29.09. 2017. 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-04-06-3/2019-8
Панчево, 06.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Градоначелник
града
Панчева,
дана
04.12.2019. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Радне групе за реализацију јавног уговора
о додели концесије за јавну услугу поверавања
обављања делатности домаћег линијског превоза
путника на територији града Панчева и изградњу нове
аутобуске станице, 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.и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донеo

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за
реализацију јавног уговора о додели
концесије за јавну услугу поверавања
обављања делатности домаћег
линијског превоза путника на територији
града Панчева и изградњу нове
аутобуске станице
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за реализацију
јавног уговора о додели концесије за јавну услугу
поверавања обављања делатности домаћег линијског
превоза путника на територији града Панчева и
изградњу нове аутобуске станице (у даљем тексту:
Радна група) у следећем саставу:
Бојан
Бојанић,
представник
Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт-Панчево“ Панчево, координатор
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Воја Савичић представник Јавног комуналног
предузећа за превоз путника „АутотранспортПанчево“ Панчево, члан;
Јелена Зорић, представник Јавног комуналног
предузећа за превоз путника „АутотранспортПанчево“ Панчево,члан;
Драгана Мађарац, представник Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт-Панчево“ Панчево, члан;
Ениса
Аговић-Хоти,
представник
Секретаријата за финансије, члан;
Слађана Шкрбић, представник Секретаријата
за инвестиције, члан;
Јелена Анкић, представник Секретаријата за
имовину, члан;
Ранко Марчетић, представник Секретаријата
за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, члан и
Јасминка
Павловић,
представник
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај, члан.
II
Задатак Радне групе је стварање услова за
реализацију Јавног уговора за доделу концесије за
јавну услугу поверавања обављања делатности
домаћег линијског превоза путника на територији
града Панчева и изградњу нове аутобуске станице,
који се односе на припрему потребне документације
за обављање делатности линијског превоза путника ,
оснивање заједничког привредног друштва, као и
решавање статусних промена и постојања Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт-Панчево“ Панчево, у складу са
позитивним законским прописима.
III
Обавезују се основне организационе
јединице Градске управе града Панчева да пруже
стручну и другу помоћ у поступку реализације
активности из тачке II овог решења.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Радне групе обављају Секретаријат
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, Секретаријат за финансије и
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева, у сарадњи са Јавним комуналним
предузећем за превоз путника „АутотранспортПанчево“ Панчево.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

06. децембар 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-1509
Панчево, 04.12.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 29.11.
2019. године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за реализацију помоћи за
побољшање услова становања интерно расељених
лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при
куповини сеоске куће са окућницом односно
одговарајуће непокретности намењене становању и
помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или
опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске
куће
са
окућницом
односно
одговарајуће
непокретности намењене становању, те је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС„ број 129/07, 83/14- др. закон,
101/16 — др. закон и 47/18) и чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19) донео следеће:

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за реализацију
помоћи за побољшање услова
становања интерно расељених лица док
су у расељеништву кроз доделу помоћи
при куповини сеоске куће са окућницом
односно одговарајуће непокретности
намењене становању и помоћ у
грађевинском и другом материјалу и/или
опреми за поправку или адаптацију
предметне сеоске куће са окућницом
односно одговарајуће непокретности
намењене становању
I
Образује се Комисија за реализацију помоћи
за побољшање услова становања интерно расељених
лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при
куповини сеоске куће са окућницом односно
одговарајуће непокретности намењене становању и
помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или
опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске
куће
са
окућницом
односно
одговарајуће
непокретности намењене становању (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Миленко Чучковић, председник, члан
Градског већа задужен за рад, запошљавање и
социјалну политику,
Мирослав
Маринковић,
заменик
председника, запослен у Секретаријату за имовину
Градске управе града Панчева,
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2. Зоран Граовац, члан, запослен у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева,
Ивана Цветковић, заменик члана, запослена у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева,
3. Милован Ановић, члан, запослен у
Секретаријату за имовину Градске управе града
Панчева,
Јелена Мокран Анђеловски, заменик члана,
запослена у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева,
4. Снежана Митић, члан, запослена у
Секретаријату за инвестиције Градске управе града
Панчева,
Душка Мрвош, заменик члана, запослена у
Секретаријату за инвестиције Градске управе града
Панчева,
5. Љиљана Ракић, члан, представник
Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије
Петар Божовић, заменик члана, представник
Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије.
За секретара Комисије одређује се Ирена
Томашевић, запослена у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања Градске управе града
Панчева.
II
Комисија доноси правилник о раду Комисије,
којим се регулише облик пружања помоћи, услови
сарадње са Комесаријатом за избеглице и миграције
РС, критеријуми који се односе на избор корисника,
начин објављивања јавног позива, разматрање
поднетих захтева, доношење одлуке о избору
корисника и извршавање других обавеза предвиђених
правилником, а који мора бити усклађен са предлогом
правилника о раду Комисије објављеном на интернет
страници Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије www.kirs.gov.rs.
III
Председник Комисије сазива седнице и
руководи радом Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од
укупног броја чланова.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја
чланова.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа, Секретаријат за јавне службе и
социјална питања у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
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V
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док се извештај о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
посредством Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, а
најкасније до 30. јуна текуће године за претходну
годину.
VI
Комисија се образује до завршетка
реализације Уговора о сарадњи на реализацији
помоћи за побољшање услова становања интерно
расељених лица док су у расељеништву кроз доделу
помоћи при куповини сеоске куће са окућницом
односно одговарајуће непокретности намењене
становању и помоћ у грађевинском и другом
материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију
предметне сеоске куће са окућницом односно
одговарајуће непокретности намењене становању
број: III-08-550-8/2019 од 09.09.2019. године.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2019-1504
ПАНЧЕВО 29.11.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Предмет: Исправка техничке грешке

У Одлуци о утврђивању назива улица и
засеока на територији града Панчева и насељених
места (Службени лист града Панчева број 34/19)
дошло је до техничке грешке у навођењу
назива улице број 58, те се наведена грешка исправља
тако да гласи:
-Улица 58- Улица Милана Коњовића- Улица
почиње од предложене улице 59, између кп 11732 и
11738/1, простире се целом дужином кп 13969/2 и
13969/1 и завршава се између кп 11400 и 11418/8, код
предложене улице 57 – све у КО Панчево.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
БРОЈ:V-сл/2019
Панчево, 25.11.2019.године
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић
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