СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 39. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 20 Децембар 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 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 139-244. Закона о
привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11,
99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18), члана 15.
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(“Сл.гласник РС” бр. 88/11, 15/16 и 104/16), Јавног
уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања
обављања делатности домаћег линијског превоза
путника на територији града Панчева и изградња нове
аутобуске станице,(„Сл.лист града Панчева“ бр.35/19) 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
20.12. 2019.године донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА УГОВОРА
О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„ПАНТРАНСПОРТ“ ПАНЧЕВО
I
Усваја се Предлог текста Уговора о оснивању
Друштва са ограниченом одговорношћу „Пантранспорт“
Панчево.
II
Уговор из тачке I ове одлуке биће закључен
између Града Панчева, Привредног друштва „Сага транс“
доо Београд, Предузећа за унутрашњу и спољну трговину
„DUMECO“ доо Београд, Друштва за саобраћај, туризам
и трговину „Tранс-Југ“ доо Обреновац у складу са
Јавним уговором за доделу концесије за јавну услугу
поверавања обављања делатности домаћег линијског
превоза путника на територији града Панчева и изградња
нове аутобуске станице.
Уговором из тачке I ове одлуке регулисаће се
лично име и пребивалиште, односно пословно име и
седиште чланова Друштва; пословно име и седиште
Друштва; претежна делатност Друштва; укупан износ
основног капитала Друштва; износ новчаног улога,
односно новчана вредност и опис неновчаног улога
сваког члана Друштвa; време уплате новчаног улога,

Аконтација претплате 11.597,00

односно уношење неновчаног улога; удео сваког члана
Друштва у укупном основном капиталу изражен у
процентима; врста и надлежности органа Друштва;
заступање Друштва; трајање и престанак Друштвa и
остала питања.
III
Уговор из тачке I ове одлуке у име града
Панчева потписаће Градоначелник града Панчева.
IV
Уговор из тачке I ове одлуке, чини саставни део
ове одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-9
ПАНЧЕВО 20.12.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 11. Закона о привредним
друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011,
83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) - у даљем
тексту: Закон) и члана 15. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама (“Сл.гласник РС” бр. 88/2011,
15/2016 и 104/2016)
1. Град Панчево, ул Трг Краља Петра И бр. 2-4,
Панчево, матични број: 08331537, ПИБ: 101049012, кога
заступа градоначелник Саша Павлов, по Решењу о
избору градоначелника града Панчева број II-04-0621/2016-2 од 19.05.2016.године
2. Привредно друштво „Сага Транс“ доо
Лештане, ул. Плантажа 2, Београд, Гроцка, Лештане,
матични број: 20145978, ПИБ: 104322414 чији је законски
заступник Радомир Видојевић, директор
3. Предузеће за унутрашњу и спољну трговину
„Dumeco“ доо Беогрда (Земун), Аутопут за Нови Сад 47,
Београд, Земун, матични број: 17173600, ПИБ: 100204175,
чији је законски заступник Радивој Бјелајац, директор, и
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4. Друштво за саобраћај, туризам и трговину
„Транс-Југ“ доо Обреновац, ул. Војводе Мишића 45/2,
Обреновац, матични број: 06894151, ПИБ: 101934742,
чији је законски заступник Дејан Петковић, директор
као уговорне стране дана ____________2019. године
закључили су

УГОВОР О ОСНИВАЊУ
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ “ПАНТРАНСПОРТ”
ПАНЧЕВО

20. децембар 2019. године

Друштво је основано у правној форми
друштва са ограниченом одговорношћу.
Члан 7.

Претежна делатност Друштва је:
4931 – Градски и приградски копнени превоз
путника.
Осим претежне делатности, Друштво ће
обављати и друге делатности, за које се не захтева
претходна дозвола или одобрење.
Друштво
обавља
и
делатности
спољнотрговинског промета.
ОСНОВНИ КАПИТАЛ

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим уговором уређује се:
• лично име и пребивалиште, односно
пословно име и седиште чланова Друштва;
• пословно име и седиште Друштва;
• претежна делатност Друштва;
• укупан износ основног капитала Друштва;
• износ новчаног улога, односно новчану
вредност и опис неновчаног улога сваког члана
Друштва
• време уплате новчаног улога, односно
уношење неновчаног улога;
• удео сваког члана Друштва у укупном
основном капиталу изражен у процентима;
• врста и надлежности органа Друштва;
• заступање Друштва;
• трајање и престанак Друштва;
• остала питања.
ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ
ДРУШТВА
Члан 2.

Пословно име Друштва гласи:
Привредно друштво „Пантранспорт“ доо
Панчево (у даљем тексту: Друштво).
Скраћено пословно име Друштва гласи:
“Пантранспорт“ доо Панчево
Члан 3.

Седиште Друштва је у Панчеву ул. Војводе
Радомира Путника, бр. 33.
Члан 4.

Друштво има адресу за пријем електронске
поште: pantransport2020@gmail.com.
Директор одлучује о промени адресе за
пријем електронске поште.
Члан 5.

Друштво стиче својство правног лица
регистрацијом у складу са законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката.
Члан 6.

Друштво је основано на неодређено време.

Члан 8.

Друштво има основни капитал који се састоји
од новчаног капитала.
Укупан уписани основни капитал Друштва
износи 100.000,00 динара.
Укупан уписани новчани део основног
капитала Друштва износи: 100.000,00 динара.
Чланови су у обавези да уплате новчани
капитал у року од 5 година од дана оснивања
Друштва.
ЧЛАНОВИ ДРУШТВА
Члан 9.

Чланови Друштва су:
1. Град Панчево, Трг Краља Петра И бр. 2-4,
Панчево, матични број: 08331537, ПИБ: 101049012,
- са уписаним новчаним капиталом у износу
од 3.000,00 (словима: трихиљадединара)
а што представља ………………………….. 3
% удела у основном капиталу Друштва;
2. Привредно друштво „Сага Транс“ доо
Лештане, ул. Плантажа 2, Београд, Гроцка, Лештане,
матични број: 20145978, ПИБ: 104322414
• са уписаним новчаним капиталом у износу
од
32.333,33
РСД
(словима:
тридесетдвехиљадетристотинетридесеттридинара и
33/100)
а што представља …………………………..
32,3333 % удела у основном капиталу Друштва
3. Предузеће за унутрашњу и спољну
трговину „Дumeco“ доо Беогрда (Земун), Аутопут за
Нови Сад 47, Београд, Земун, матични број: 17173600,
ПИБ: 100204175,
• са уписаним новчаним капиталом у износу
од
32.333,33
РСД
(словима:
тридесетдвехиљадетристотинетридесеттридинара и
33/100)
а што представља …………………………..
32,3333 % удела у основном капиталу Друштва
и
4. Друштво за саобраћај, туризам и трговину
„Транс-Југ“ доо Обреновац, ул. Војводе Мишића 45/2,
Обреновац, матични број: 06894151, ПИБ: 101934742
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• са уписаним новчаним капиталом у износу
од
32.333,33
РСД
(словима:
тридесетдвехиљадетристотинетридесеттридинара и
33/100)
а што представља …………………………..
32,3333 % удела у основном капиталу Друштва

те адресе, обавесте Друштво без одлагања, а
најкасније у року од осам дана од дана наступања
промене.

ИМОВИНА И ДОДАТНИ УЛОЗИ ДРУШТВА

Чланови Друштва имају право прече
куповине удела који је предмет преноса трећем лицу.

Члан 10.

Имовину Друштва чине ствари и права у
власништву Друштва као и друга права Друштва.
Члан 11.

Чланови Друштва могу донети одлуку о
вршењу додатних уплата у Друштво.
ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ КАПИТАЛА
Члан 12.

Основни капитал повећава се:
1) новим улозима постојећих чланова или
члана који приступа Друштву;
2) претварањем резерви или добити Друштва
у основни капитал;
3) претварањем (конверзијом) потраживања
према Друштву у основни капитал;
4) статусним променама које имају за
последицу повећање основног капитала;
5) претварањем (конверзијом) додатних
уплата у основни капитал.
Члан 13.

Основни капитал повећава се на основу
одлуке скупштине Друштва.
Члан 14.

ПРЕНОС УДЕЛА
Члан 17.

Члан 18.

Преносилац удела у обавези је да пре преноса
удела трећем лицу свој удео понуди свим другим
члановима Друштва.
Понуда из става 1. овог члана даје се у
писаној форми и садржи све битне елементе уговора о
преносу удела, адресу на коју члан Друштва који
врши право прече куповине упућује прихват понуде и
рок за закључење и оверу уговора о преносу удела.
Члан 19.

Члан Друштва који користи право прече
куповине обавезан је да у писаној форми обавести
преносиоца удела о прихватању понуде у целости, у
року од 30 дана од дана пријема понуде.
ИСПЛАТЕ ЧЛАНОВИМА
Члан 20.

Друштво може вршити исплате свом члану у
било које време ако то плаћање није супротно
одредбама Закона, које се односе на ограничење
плаћања.
УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВА
Члан 21.

Основни капитал Друштва може се смањити
одлуком скупштине Друштва, али не испод законом
прописаног минималног основног капитала.

Управљање Друштвом је организовано као
једнодомно.

СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ЧЛАНА И ЕВИДЕНЦИЈА
О АДРЕСАМА ЧЛАНОВА

Органи Друштва су скупштина и један
директор.

Члан 15.

Својство члана Друштва стиче се даном
регистрације власништва над уделом у складу са
законом о регистрацији.
Члан 16.

Друштво је дужно да води евиденцију о
адреси коју сваки од чланова, односно сваки од
сувласника удела и заједнички пуномоћник
сувласника удела одреди као своју адресу за пријем
поште од Друштва и о којој обавести Друштво, с тим
да та лица могу као своју адресу за пријем поште
означити адресу за пријем електронске поште
(евиденција података о члановима друштва).
Лица из става 1. овог члана дужна су да о
својој адреси за пријем поште, као и о свакој промени

Члан 22.

ДЕЛОКРУГ СКУПШТИНЕ
Члан 23.

Чланови Друштва чине Скупштину и врше
своја овлашћења као чланови Скупштине, у складу са
Законом и овим оснивачким актом.
Члан 24.

Скупштина Друштва: одлучује о следећем:
1. доноси измене оснивачког акта;
2. усваја финансијске извештаје, као и
извештаје ревизора ако су финансијски извештаји
били предмет ревизије;
3. надзире рад директора и усваја извештаје
директора;
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4. одлучује о повећању и смањењу основног
капитала Друштва, као и о свакој емисији хартија од
вредности;
5. одлучује о расподели добити и начину
покрића губитака, укључујући и одређивање дана
стицања права на учешће у добити и дана исплате
учешћа у добити члановима Друштва;
6. именује и разрешава директора и остале
заступнике друштва и утврђује накнаду за његов рад
односно начела за утврђивање те накнаде;
7. именује ревизора и утврђује накнаду за
његов рад;
8. одлучује о покретању поступка
ликвидације, као и о подношењу предлога за
покретање стечајног поступка од стране Друштва;
9. именује ликвидационог управника и усваја
ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог
управника;
10. одлучује о стицању сопствених удела;
11. одлучује о обавезама чланова Друштва на
додатне уплате и о враћању тих уплата;
12. одлучује о захтеву за иступање члана
Друштва;
13. одлучује о искључењу члана Друштва из
разлога неплаћања, односно неуношења уписаног
улога;
14. одлучује о покретању спора за искључење
члана Друштва;
15. одлучује о повлачењу и поништењу
удела;
16. одлучује о покретању поступка и давању
пуномоћја за заступање Друштва у спору са
прокуристом, као и у спору са директором;
17. одлучује о покретању поступка и давању
пуномоћја за заступање Друштва у спору против
члана Друштва;
18. одлучује о статусним променама и
променама правне форме;
19. даје одобрење на правне послове у којима
постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона;
20. даје сагласност на стицање, продају,
давање у закуп, залагање или друго располагање
имовином велике вредности у смислу члана 470.
Закона;
21. доноси пословник о свом раду;
22. врши друге послове и одлучује о другим
питањима, у складу са законом и овим уговором
Члан 25.

Седнице скупштине могу бити редовне и
ванредне.
Члан 26.

Редовна седница скупштине одржава се
једном годишње, најкасније у року од шест месеци од
завршетка пословне године.
Члан 27.

Ванредна седница скупштине одржава се по
потреби, као и када је то одређено Законом.

20. децембар 2019. године
Члан 28.

Седницу скупштине сазива директор или
члан Друштва, с тим да се седница скупштине може
одржати и без сазивања уколико јој присуствују сви
чланови Друштва и сагласни су да се седница одржи.
Члан 29.

Место одржавања седнице скупштине је
седиште Друштва.
Члан 30.

Седница скупштине сазива се писаним
позивом упућеним сваком члану Друштва на адресу
члана друштва из евиденције података о члановима
Друштва, а позив се сматра достављеним даном слања
препоручене пошиљке поштом.
Позив за седницу доставља се сваком члану
Друштва најкасније осам дана пре дана одржавања
седнице скупштине.
Садржина позива за седницу као и право на
стављање додатних тачака на дневни ред одређени су
Законом.
Члан 31.

Члан Друштва може путем писаног
пуномоћја овластити одређено лице да у његово име
учествује у раду скупштине Друштва, укључујући и
право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање).
Члан 32.

Кворум за седницу скупштине чини обична
већина од укупног броја гласова чланова Друштва
(51%).
Члан 33.

Скупштину чине сви чланови Друштва.
Сваки члан Друштва има право гласа у
скупштини сразмерно учешћу његовог удела у
основном капиталу друштва, с тим да удео од 1% у
укупном основном капиталу даје право на један глас.
Члан 34.

Скупштина доноси одлуке обичном већином
гласова присутних чланова Друштва.
Члан 35.

Скупштина одлучује већином од две трећине
од укупног броја гласова о следећим питањима:
1. повећању или смањењу основног капитала;
2. статусним променама и променама правне
форме;
3. доношењу одлуке о ликвидацији Друштва
или подношењу предлога за покретање стечаја;
4. расподели добити и начину покрића
губитка;
5. стицању сопствених удела Друштва.
Члан 36.

Скупштина може донети одлуку о обавези
уношења додатних уплата.
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Члан 37.

Скупштина одлучује једногласно о обавези
чланова Друштва на додатне уплате и о враћању истих
Члан 38.

Седнице скупштине могу се одржавати
коришћењем конференцијске везе или друге аудио и
визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица
која учествују у раду седнице могу да међусобно
истовремено комуницирају.
Члан 39.

Члан Друштва може гласати и писаним путем
и у том случају, за потребе израчунавања кворума,
сматра се да тај члан Друштва присуствује седници.
Члан 40.

Свака одлука може се донети и ван седнице,
ако је потпишу сви чланови Друштва са правом гласа
по том питању.
Члан 41.

Гласање на седници Скупштине Друштва је
јавно.
Члан 42.

Члан Друштва не може гласати у скупштини
кад се доноси одлука о:
1. његовом ослобађању од обавеза према
Друштву, или о смањењу тих обавеза;
2. његовом иступању или искључењу из
Друштва;
3. покретању или одустајању од спора против
њега и ангажовању пуномоћника друштва за
заступање у тим случајевима;
4. одобравању послова између њега и
друштва у складу са Законом.
Члан 43.

Свака одлука скупштине уноси се у записник
који води председник скупштине Друштва.
Члан 44.

Директор Друштва дужан је да присуствује
седницама скупштине Друштва ако га благовремено
позове било који члан Друштва.
ДИРЕКТОР
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1. заступа Друштво према трећим лицима у
складу са оснивачким актом и одлукама скупштине
Друштва;
2. води послове Друштва у складу са
оснивачким актом и одлукама скупштине Друштва;
3. утврђује предлог пословног плана;
4. даје предлоге за доношење одлука од
стране скупштине Друштва;
5. спроводи одлуке скупштине Друштва;
6. закључује уговоре о кредиту и све остале
уговоре и правне послове;
7. даје и опозива прокуре за Друштво и
огранке Друштва;
8. доноси сва општа аката Друштва чије
доношење није у надлежности скупштине Друштва;
9. одлучује о свим аспектима радно-правних
односа у Друштву; и
10. обавља све послове и доноси одлуке о
свим питањима које нису у надлежности скупштине
Друштва.
Директор не може вршење горе наведених
послова пренети на друга лица, осим када је то
изричито предвиђено законом.
Члан 47.

Директор Друштва одговоран је за уредно
вођење пословних књига Друштва. Директор одговара
за тачност финансијских извештаја Друштва.
Члан 48.

Директор је у обавези да води евиденцију о
свим донетим одлукама скупштине Друштва у коју
сваки члан Друштва може извршити увид током
радног времена Друштва.
Члан 49.

За директора Друштва именује се:
Радомир Видојевић JMБГ: 2007974283044
ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА
Члан 50.

Директор заступа Друштво, интерно и према
трећим лицима.
Директор Друштва заступа Друштво
самостално, без ограничења.
ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ ПРЕМА ДРУШТВУ

Члан 45.

Друштво има једног директора.
Директора именује Скупштина Друштва.
Директор се региструје у складу са законом о
регистрацији.
Мандат директора није ограничен.
Члан 46.

Скупштина Друштва може разрешити
Директора, са или без навођења разлога за разрешење.
Директор:

Члан 51.

Посебне дужности према Друштву поред
лица прописаних законом има и сваки појединачни
члан Друштва, а у погледу:
1. дужности пријављивања послова и радњи у
којима постоји лични интерес;
2. дужности избегавања сукоба интереса,
3. дужности чувања пословне тајне;
4.
дужности
поштовања
забране
конкуренције.

Страна 6- Број 39

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 52.

Пословна тајна је податак чије би
саопштавање трећем лицу могло нанети штету
Друштву, као и податак који има или може имати
економску вредност зато што није опште познат, нити
је лако доступан трећим лицима која би његовим
коришћењем или саопштавањем могла остварити
економску корист и који је од стране Друштва
заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања
његове тајности.
Члан 53.

Пословна тајна је и податак који је законом,
другим прописом или одлуком директора Друштва
одређен као пословна тајна.
Члан 54.

Члан који поседује значајно учешће у
основном капиталу Друштва, контролни члан, као и
директори, заступници и прокуристи и ликвидациони
управник, као и запослени у Друштву су дужни да
пословну тајну чувају и након престанка тог својства у
периоду од пет година од престанка тог својства.
ИЗМЕНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА
Члан 55.

Измене оснивачког акта доноси скупштина,
одлуком која се доноси у писаној форми.
Одлуку о измени оснивачког акта потписују
чланови друштва који су гласали за њу.
Не постоји потреба овере потписа на
изменама оснивачког акта.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.

На сва питања која нису регулисана овим
уговором примењиваће се одредбе закона и других
прописа.
Члан 57.

Измене овог уговора врше се у писаној
форми у складу са законом.
Законски заступник друштва је у обавези да
након сваке измене овог уговора сачини и потпише
пречишћен текст овог уговора и региструје га у складу
са законом о регистрацији.
Члан 58.

Овај Уговор о оснивању ступа на снагу даном
овере истог пред јавним бележником.
Члан 59.

Овај Уговор о оснивању закључује се у 7
примерака, један за јавног бележника, један за
регистрацију оснивања друштва пред Агенцијом за
привредне регистре, један за потребе Друштва и по
један примерак за сваку од уговорних страна.
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Чланови Друштва:
Град Панчево

Саша Павлов, градоначелник

Привредно друштво „Сага транс“ доо Лештане

Радомир Видојевић, директор

Предузеће за унутрашњу и спољну трговину „Dumeco“
доо Београд (Земун)

Радивоје Бјелајац, директор

Друштво за саобраћај, туризам и трговину „Транс – Југ“
доо Обреновац

Дејан Петковић, директор

На основу члана 18. Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94 и 79/05,
81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и
83/2014 - др. закон), члана 126. Закона о социјалној
заштити («Службени гласник РС» бр. 24/11) члана 28.
Статута Центра за социјални рад «Солидарност»
Панчево („Сл. лист града Панчева“ број 32/12) 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 20. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОЛИДАРНОСТ“ ПАНЧЕВО
I
ВЕСНИ ЈОВАНОВИЋ, дипл. спцијалном
педагогу из Београда, утврђује се престанак мандата
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад
„Солидарност“ Панчево.
II
Oво решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-9
Панчево, 20.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 18. Закона о јавним
службама "Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94 и 79/05,
81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и
83/2014 - др. закон), члана 124. и 125. Закона о
социјалној заштити («Службени гласник РС» бр.
24/11), чланова 21. и 24. Статута Центра за социјални
рад «Солидарност» Панчево („Сл. лист града
Панчева“ број 32/12) и чланова 39. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19) Скупштина
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града Панчева, на седници одржаној 20. децембра
2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО
I
ЈАСНА ВУЈИЧИЋ, дипл. специјални педагог
из Панчева, именује се за вршиоца дужности
директора Центра за социјални рад "Солидарност"
Панчево, најдуже једну годину.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-9
Панчево, 20.12.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ПРЕДМЕT: Захтев за исправку техничке
грешке у Одлуци о изменама и допуни Одлуке
о буџету града Панчева за 2019. годину

Скупштина града Панчева је дана 06.
децембра
2019.године
донела
Одлуку
о изменама и допуни Одлуке о буџету града Панчева
за 2019.годину. Приликом припреме материјала за
Скупштину дошло је до техничке грешке у области
културе, па је код економске класификације код
позиције 630.43-Дигитализација културно историјског
наслеђа Долова - средства АП Војводине, у разделу 4,
глава 4.1, Програм 13-Развој културе и информисања,
програмска
активност
1201-0001-Програмска
активност: Функционисање локалних установа
културе, функционална класификација 820, погрешна
економска класификација „424“, а треба да стоји
„512“, тако да позиција треба да гласи:
„630.43, економска класификација 512Дигитализација културно историјског наслеђа Долова
- средства АП Војводине“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
БРОЈ: IV-сл/2019
ДАТУМ: 17.12.2019. године
26000 ПАНЧЕВО,Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/ 308-831
СЕКРЕТАР

Ениса Аговић Хоти
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