СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 05. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 28 фебруар 2020. ГОДИНЕ

На основу чланова 13. и 14. Закона о локалним
изборима («Службени гласник РС» бр. 129/07, 34/10 УС , 54/11 и 12/20 ) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 25/15 - пречишћен
текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 28. фебруара 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председник,
чланови и секретар Изборне комисије града Панчева као
и њихови заменици именовани Решењем Скупштине
града Панчева број: II-04-06-3/2016-1 од 12. фебруара
2016. године , Решењем број: II-04-06-3/2016-2 од 3.
марта 2016. године и Решењем број: II-04-06-3/2016-3 од
18. марта 2016. године , и то:
Председник Комисије Ђорђе Папулић као и
његов заменик Весна Параушић.
Секретар Комисије Слађана Фератовић и њен
заменик Драган Балабан.
Чланови Комисије:
1. Бојана Шарац као и заменик Иван Дупор.
2. Кристина Стојановски као и заменик Јасна
Божић.
3. Милан Бокшан као и заменик Јелисавета
Дражевић.
4. Милана Трифковић као и заменик Тијана
Средојевић.
5. Милош Мијић као и заменик Маријана
Бијелић Суљић.
6. Дејан Пандуров као и заменик Мирјана
Јовановић.
7. Никола Дамњановић као и заменик Немања
Попшогоровић.
8. Анка Стаматовић као и заменик Никола
Панајотовић .
9. Зоран Мајсторовић као и заменик Добрила
Пурковић.
10.Ђурица Јованов
као и заменик Вера
Богосављев.

Аконтација претплате 11.828,94

11. Бранко Богдановић

као и заменик Лазар

Јонел.
12. Оливера Ћириковачки као и заменик Јелена
Ћирић.
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-04-06-3/2020-3
Панчево, 28.02.2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 11., 12., 13. и 14. Закона о
локалним изборима («Службени гласник РС» бр. 129/07,
34/10 - УС и 54/11 и 12/20) и члана 39. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15 пречишћен текст,12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 28. фебруара 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
У Изборну комисију града Панчева (у даљем
тексту Изборна комисија) именују се:
1. Милан Балчин, дипл. правник за председника На предлог одборничке групе - Српска напредна странка
- Дејан Савић, дипл. правник за заменика
председника - На предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије - Јединствена СрбијаДемократска партија Македонаца
2. Иван Дупор,
за члана - На предлог
одборничке групе - Српска напредна странка
- Бојана Филиповић, за заменика - На предлог
одборничке групе - Српска напредна странка
3. Тијана Јанићијевић, за члана - На предлог
одборничке групе - Српска напредна странка
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- Јелисавета Дражевић, за заменика члана На предлог одборничке групе - Српска напредна
странка
4. Бојана Шарац, за члана - На предлог
одборничке групе - Српска напредна странка
- Драгана Креко, за заменика члана - На
предлог одборничке групе - Српска напредна странка
5. Марија Василчин, за члана - На предлог
одборничке групе - Српска напредна странка
- Јелена Поповић, за заменика члана - На
предлог одборничке групе - Српска напредна странка
6. Васа Јоцков, за члана - На предлог
одборничке групе - Српска напредна странка
- Александра Тимотијевић, за заменика
члана - На предлог одборничке групе - Српска
напредна странка
7. Стеван Јовановски, за члана - На предлог
одборничке групе - Социјалистичка партија Србије Јединствена Србија - Демократска партија
Македонаца.
- Бошко Зељковић, за заменика члана - На
предлог одборничке групе - Социјалистичка партија
Србије - Јединствена Србија - Демократска партија
Македонаца
8. Весна Драгојерац, за члана - На предлог
одборничке групе - Социјалистичка партија Србије Јединствена Србија - Демократска партија
Македонаца
- Светлана Павловић, за заменика члана - На
предлог одборничке групе - Социјалистичка партија
Србије - Јединствена Србија - Демократска партија
Македонаца
9. Драгољуб Косић, за члана - На предлог
одборничке групе - Слободно Панчево
- Октавијан Сучу, за заменика члана - На
предлог одборничке групе - Слободно Панчево
10. Владимир Тошков, за члана - На предлог
одборничке групе - Слободно Панчево
- Марко Батур, за заменика члана - На
предлог одборничке групе - Слободно Панчево
11. Фадил Гребић, за члана - На предлог
одборничке групе - За социјално одговорно Панчево
- Марија Вјештица, за заменика члана - На
предлог одборничке групе - За социјално одговорно
Панчево
12. Нада Лукач, за члана - На предлог
одборничке групе - За социјално одговорно Панчево
- Петар Доброта, за заменика члана - За
социјално одговорно Панчево
13. Златинка Ђукић, за члана - На предлог
одборничке групе - За наше Панчево
- Даница Тончев, за заменика члана - На
предлог одборничке групе - За наше Панчево
Слађана Фератовић, дипломирани правник за секретара
Дарко Аутишер, дипломирани правник - за
заменика секретара

28. фебруар 2020. године

II
Седиште Изборне комисије је у Панчеву у
згради Скупштине града Панчева, Трг Краља Петра I
бр. 2-4.
Изборна Комисија ће у свом раду користити
један печат.
Пречник печата износи 32мм.
Печат има облик круга, у чијој средини је
мали грб Републике Србије, око кога је на српском
језику ћириличним писмом, у концентричним
круговима исписан текст печата на следећи начин:
У спољном кругу печата исписан је назив
Република Србија.
У првом следећем кругу испод назива
Република Србија исписан је назив Аутономна
Покрајина Војводина.
У следећем унутрашњем кругу исписан је
назив ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА.
У дну печата исписано је седиште комисије
ПАНЧЕВО.
III
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Изборне комисије обављаће
Секретаријат за општу управу у сарадњи са другим
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења допуштена је жалба
надлежном Управном суду, у року од 24 часа од
доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-3
Панчево, 28.02.2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Градоначелник
града
Панчева,
дана
11.02.2020. године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање програма и
пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора града Панчева, за 2020. годину 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:
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора града Панчева за 2020. годину (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Jована Радоњин, председник,
2. Александра Тимотијевић, члан и
3. Јелена Милошевић, члан.
За секретара Комисије одређује се Мирјана
Савков, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
програма и пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора града Панчева за 2020. годину
Задаци Комисије из претходног става
обухватају следеће послове:
- усвајање критеријума за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса,
- припрема конкурсне и пројектне
документације и предлога текста јавног конкурса,
- прегледање и оцењивање програма и
пројеката пристиглих на јавни конкурс,
- подношење предлога о финансијској
подршци одобреним програмима, пројектима и
пријавама.
Приликом вредновања предлога програма и
пројеката од јавног интереса у области омладинског
сектора,
Комисија се доследно придржава
критеријума, рокова и осталих услова прописаних
јавним конкурсом.
III
Председник, чланови и секретар из тачке I
овог решења именују се за 2020. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
посредством
Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, а
најкасније до 31.01.2021.године.
VI
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављају Секретаријат за

28. фебруар 2020. године

скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за јавне службе и
социјална питања, у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
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-06-020-2/2020-114
ПАНЧЕВО, 11.02.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
05.02.2020. године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за доделу помоћи породичним
домаћинствима избеглица која су била корисници
програма куповине куће са окућницом, те је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” број 129/07, 83/14- други
закон, 101/16-други 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
ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЧНИМ
ДОМАЋИНСТВИМА ИЗБЕГЛИЦА КОЈА
СУ БИЛА КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА
КУПОВИНЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
I
Образује се Комисија за доделу помоћи
породичним домаћинствима избеглица која су била
корисници програма куповине куће са окућницом (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Миленко Чучковић, председник, члан
Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања
и социјалне политике;
Милован Ановић, заменик председника,
запослен у Секретаријату за имовину Градске управе
града Панчева;
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. Мирослав Маринковић, члан, запослен у
Секретаријату за имовину Градске управе града
Панчева;
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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. Маја Свирчевић-Прекић, члан, запослена у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева;
Драгана Поповић, заменик члана, запослена у
Секретаријату за финансије Градске управе града
Панчева;
За секретара Комисије одређује се Ирена
Томашевић, запослена у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања Градске управе града
Панчева.
II
Задатак Комисије је да изврши избор
корисника помоћи.
Корисници
помоћи
су
породична
домаћинства избеглица која су била корисници
програма куповине куће са окућницом из средстава
буџета Републике Србије и АП Војводине, без
средстава намењених за поправку и адаптацију
предметне сеоске куће са окућницом, а којима је
неопходна помоћ за побољшање услова становања
доделом пакета грађевинског материјала за поправку
или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом и
која испуњавају прописане услове и мерила за избор
корисника.
Комисија доноси правилник о раду који мора
бити усклађен са предлогом правилника о раду
Комисије објављеном на интернет страници
Комесаријата за избеглице и миграције РС
www.kirs.gov.rs, а који ће садржати: поступак рада
Комисије, поступак објављивања Јавног позива за
избор Корисника, документацију потребну за учешће
на јавном позиву за избор Корисника, услове и мерила
за избор Корисника, поступак израде и оглашавање
предлога листе Корисника, поступак подношења
приговора и одлучивање по истом, поступак израде и
оглашавања коначне листе Корисника и друга питања
о значаја за рад Комисије.
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 и Секретаријат за јавне службе и
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социјална питања у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
V
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
посредством Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева,
најкасније до 30.јуна текуће године за претходну
годину.
VI
Комисија се образује до завршетка
реализације Уговора о сарадњи број III-09-55010/2019 од 29.11.2019.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-06-020-2/2020-73
ПАНЧЕВО 05.02.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
07.02.2020. године разматрао је Предлог решења о
именовању Комисије за оцену пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања,
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), члана 19.
Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања («Службени гласник РС број 16/16 и
8/17) 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) донео следеће:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ
ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ
САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА
I
Именује се Комисија за оцену пројекaта
производње медијских садржаја из области јавног
информисања (у даљем тексту: Комисијa) у следећем
саставу:
1. Владимир Јовановић, на предлог Удружења
електронских медија „ComNet”, члан
2. Весна Бунијевац, на предлог Удружењa
НОВА МРЕЖА СРБИЈЕ-НМС, члан
3. Миланка Поповић, као медијски стручњак,
члан.
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Комисија на првој седници, већином гласова
од укупног броја чланова бира председника Комисије.
За секретара Комисије одређује се Невенка
Кљајић, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Задаци
Комисије се односе на оцену
пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања
Оцењивање пројеката врши сваки члан
Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од
критеријума.
Чланови Комисије су у обавези да приликом
оцењивања
пројеката
размотре
мишљење
Националног савета националне мањине, уколико је
достављено, по захтеву стручне службе.
Приликом вредновања пројеката Комисија се
доследно придржава критеријума, рокова и осталих
услова прописаних конкурсом.
Комисија је обавезна да за сваки пројекат
који је разматрала сачини образложење у коме се
наводе разлози за прихватање или неприхватање
пројекта.
Одлуку о расподели средстава са
образложењем доноси Градоначелник града Панчева
на предлог Комисије.
III
Чланови и секретар комисије из тачке I овог
решења именују се за спровођење процедуре везане за
Конкурс за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања у
2020. години.
IV
Члановима Комисије припада накнада у нето
износу од 20.000,00 динара по обављеном послу, осим
уколико су наведена лица изабрана, именована,
постављена или запослена лица у органима града
Панчева и која у овој Комисији обављају послове који
су идентични описима послова за које примају плату,
односно накнаду за рад.
V
Исплата накнада, вршиће се из средстава
планираних Одлуком о буџету града Панчева зa 2020.
годину.
VI
Записнике са седница Комисија доставља
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
доставља Градоначелнику града Панчева посредством
Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева најкасније до
31.12.2020. године.
VII
Седнице Комисије сазива председник
Комисије, с тим да прву седницу сазива секретар
Комисије.
Председник Комисије координира рад
Комисије и води седнице.
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За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова/
ица.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова/ца.
VIII
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева у
сарадњи са осталим организационим јединицама
Градске управе града Панчева.
IХ
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева» и
на званичној интернет страници града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2020-86
ПАНЧЕВО, 07.02. 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
13.02.2020. године, разматрао је Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево од
5.02.2020.године, те је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18) и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево од 5.02.2020.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево од
5.02.2020.године с обзиром да је исти урађен у складу
са Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе града
Панчева за 2017.годину („Сл.лист града Панчева“ број
17/17, 29/17, 4/18, 11/18 и 37/19).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Зеленило“ Панчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16,
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113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и друге прописе, којима
је прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима
може се заснивати уз сагласност тела Владе, на
предлог надлежног министарства, односно другог
надлежног органа, уз претходно прибављено
мишљење Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2020-124
Панчево, 13.02.2020
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
28.01.2020. године, разматрао је Правилник о
изменама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији
радних
места
Туристичке
организације града Панчева са Предлогом решења о
давању сагласности на Правилник о изменама
Правилника о организацији и систематизацији радних
места Туристичке организације града Панчева, 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. став 1.
тачка 4. и 98. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донео

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА
ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији
радних
места
Туристичке
организације града Панчева, који је донео директор
Туристичке организације града Панчева,
дана
16.12.2019. године, с обзиром да је исти урађен у
складу са Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе
града Панчева за 2017. годину (,,Службени лист града
Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18,11/18 и 37/19).
II
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Обавезује се Туристичка организација града
Панчева да поштује одредбе Закона о буџетском
систему (,,Службени гласник РС” брoj 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. ,108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,113/17, 95/18,
31/19 и 72/19) и друге прописе, којима је прописано да
корисници јавних средстава не могу заснивати радни
однос са новим лицима ради попуњавања слободних,
односно упражњених радних места до рока утврђеног
законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе Републике
Србије, на предлог надлежног министарства, односно
другог надлежног органа, уз претходно прибављено
мишљење Министарства финансија Републике
Србије.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева ».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
БРОЈ: II-06-020-2/2020-45
ПАНЧЕВО, 28.01. 2020.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
13.02.2020 године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање пројекaта у
области културе, 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), чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст,12/16, 8/19 и 16/19) и чланова 7. и 8.
Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије
аутономне покрајине, односно јединица локалне
самоуправе («Службени гласник Републике Србије»
број 105/16 и 112/17), донео следеће:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ
I
Образује се Комисија за вредновање
пројекaта у области културе (у даљем тексту:
Комисијa) у следећем саставу:
1. Немања Ротар - члан
2. Мирослав Бирцлин - члан
3. Невенка Ђурић - чланица
4. Марко Гуран - члан
5. Гроздана Миленков - чланица.
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Комисија на првој седници бира председника
Комисије, који координира рад Комисије и води
седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
О раду Комисије води се записник.
За секретара Комисије одређује се Невенка
Кљајић, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, која
ће обављати стручне и административно-техничке
послове за потребе комисије у сарадњи са
Секретаријатом за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
предлога пројеката у области културе.
Послови вредновања пројеката из претходног
става обухватају: предлагање текста Конкурса за
избор пројеката у области културе, усвајање
критеријума, вредновање пројеката, припрема
пројектне документације, прегледање и оцењивање
пристиглих пројеката на конкурс, подношење
образложених предлога Градоначелнику града
Панчева за су/финансирање изабраних пројеката.
Приликом вредновања пројеката Комисија се
доследно придржава критеријума, рокова и осталих
услова прописаних конкурсом, критеријума за избор
пројеката у култури који се су/финансирају из буџета
града Панчева.
Комисија доноси одлуку која садржи списак
изабраних пројеката и износе финансијских средстава.
III
Чланови и секретар из тачке I овог решења
именују се за 2020. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записнике са седница Комисија доставља
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
доставља Градоначелнику града Панчева посредством
Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, а најкасније до
30.06.2021. године.
VI
Члановима Комисије припада накнада у нето
износу од 1.200,00 динара за сваку одржану седницу,
осим уколико су наведена лица изабрана, именована,
постављена или запослена лица у органима града
Панчева и која у овој комисији обављају послове који
су идентични описима послова за које примају плату,
односно накнаду за рад.

28. фебруар 2020. 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-06-020-2/2020-121
ПАНЧЕВО, 13.02.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
12.02.2020. године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање програма и
пројеката удружења грађана града Панчева чији су
циљеви од јавног интереса за 2020. годину, 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
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЧИЈИ СУ ЦИЉЕВИ ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање
програма и пројеката удружења грађана града
Панчева чији су циљеви од јавног интереса за 2020.
годину (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1. Миленко Чучковић, председник,
2. Никола Стоилковић, члан и
3. Ивана Росић, чланица.
За секретара Комисије одређује се Мирјана
Савков, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
програма и пројеката од јавног интереса, које
реализују удружења грађана града Панчева за 2020.
годину и обухватају следеће послове:
-усвајање критеријума за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса,
-припрема
конкурсне
и
пројектне
документације и предлога текста јавног конкурса,
-прегледање и оцењивање програма и
пројеката пристиглих на јавни конкурс,
- подношење предлога Градоначелнику о
финансијској подршци одобреним програмима,
пројектима и пријавама.
Приликом вредновања предлога програма и
пројеката удружења грађана Града Панчева од јавног
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интереса,
Комисија се доследно придржава
критеријума, рокова и осталих услова прописаних
јавним конкурсом.
III
Председник, чланови и секретар из тачке I
овог решења именују се за 2020. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
посредством
Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, а
најкасније до 31.01.2021.године.
VI
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављају Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за јавне службе и
социјална питања, у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
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-06-020-2/2020-116
ПАНЧЕВО, 12.02. 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
13.02.2020. године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање пројекaта
аматерског стваралаштва у области културе за 2020.
годину, 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),
чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст12/16, 8/19 и 16/19) и чланова 7. и 8.
Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне
самоуправе («Службени гласник Републике Србије»
број 105/16 и 112/17), донео следеће:

28. фебруар 2020. године

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА
АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање
пројекaта аматерског стваралаштва у области културе
за 2020. годину (у даљем тексту: Комисијa) у следећем
саставу:
1. Марко Младеновић - члан
2. Јасна Вуловић - чланица
3. Бојан Бољанац - члан
Комисија на првој седници бира председника
комисије, који координира рад Комисије и води
седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
О раду Комисије води се записник.
За секретара Комисије одређује се Невенка
Кљајић, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, која
ће обављати стручне и административно-техничке
послове за потребе комисије у сарадњи са
Секретаријатом за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
предлога пројеката аматерског стваралаштва
у
области културе.
Послови вредновања пројеката из претходног
става обухватају: предлагање текста Конкурса за
избор пројеката аматерског стваралаштва у области
културе, усвајање критеријума, вредновање пројеката,
припрема пројектне документације, прегледање и
оцењивање пристиглих пројеката на конкурс,
подношење образложених предлога Градоначелнику
града Панчева за
су/финансирање
изабраних
пројеката.
Приликом вредновања пројеката Комисија се
доследно придржава критеријума, рокова и осталих
услова прописаних
Јавним конкурсом за
су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у
области културе за 2020. годину.
Комисија доноси одлуку која садржи списак
изабраних пројеката и износе финансијских средстава.
III
Чланови и секретар из тачке I овог решења
именују се за 2020. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
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V
Записнике са седница Комисија доставља
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
доставља Градоначелнику града Панчева посредством
Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, а најкасније до
30.06.2021. године.
VI
Члановима Комисије припада накнада у нето
износу од 1.200,00 динара за сваку одржану седницу,
осим уколико су наведена лица изабрана, именована,
постављена или запослена лица у органима града
Панчева и која у овој комисији обављају послове који
су идентични описима послова за које примају плату,
односно накнаду за рад.
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-06-020-2/2020-120
ПАНЧЕВО,13.02. 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

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), 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) и члана 36.став 5. Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на територији града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 24/14,
04/16, 09/17, 24/17, 29/18 и 34/18), Градоначелник
града Панчева, по претходно прибављеном мишљењу
Градског већа града Панчева (Закључак број: II-05-0614/2020-6 од 28.01.2020. године), донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о утврђивању висине укупних трошкова
боравка по детету и висине учешћа
корисника у укупним трошковима
боравка у одмаралишту на Дивчибарама
за 2020. годину
I
Утврђује се да трошкови боравка по детету у
одмаралишту на Дивчибарама за 2020. годину износе:
- за 7 пансиона, односно 8 дана са превозом и
боравишном таксом 11.840,00 динара,
- за 1 пансион без превоза, са боравишном
таксом 1.531,00 динара и
-превоз
у
једном
смеру
560,00 динара.

28. фебруар 2020. године

II
Утврђује се висина учешћа корисника у
укупним трошковима за боравак деце у одмаралишту
на Дивчибарама, а који на основу Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на
територији града Панчева, остварују право на
делимично регресирање трошкова боравка у
одмаралишту на Дичибарама за 2020. годину, тако да
износи:
- за 7 пансиона, односно 8 дана, са превозом
и боравишном таксом
3.000,00 динара,
- за 1 пансион, без превоза, са боравишном
таксом 389,00 динара и
-превоз
у
једном
смеру
140,00 динара.
За скраћени боравак деце у одмаралишту, у
трајању од 2, 3, 4, 5 или 6 пансиона, укупни трошкови
представљају производ трошкова једног пансиона и
броја дана боравка. На тако утврђене трошкове за
скраћени боравак додају се трошкови превоза.
Трошкове боравка за стручно особље
(професоре, наставнике, васпитаче, педагоге, тренере,
рекреаторе, координаторе, инструкторе, медицинско
особље) и пратиоце деце, сноси град Панчево у
целости.
III
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-06-020-2/2020-56
Панчево, 30.01.2020.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 94. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају ( „Службени гласник
РС“, број 68/15, 41/18, 44/18–др. Закон, 83/18, 31/19 и
9/20 ), чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16- др. закон и 47/18) , чланова 59. и 98. став
3. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“, број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19 ) и члана 3. ставова 3., 4. ,5. и 6. Одлуке о такси
превозу путника на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“, број 16/19), Градско
веће града Панчева на седници одржаној дана 26.02.
2020. године, донело је

ПРОГРАМ
ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗОМ У
ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА ПЕРИОД ДО
ИЗРАДЕ НОВЕ СТУДИЈЕ О ТАКСИ
ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА И
ДОНОШЕЊА НОВОГ ПРОГРАМА
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I
У оквиру планирања потреба у јавном
превозу путника и ствари у граду Панчеву ( у даљем
тексту: Град), за период до израде нове Студије о
такси превозу на територији Града и доношења новог
Програма, овим програмом се утврђује потребан број
такси возила, чијим радом се задовољавају потребе за
овом врстом превоза у Граду .
II
У оквиру планирaних потреба Града за такси
превозом из тачке I овог програма, утврђује се да је
за период до израде нове Студије о такси превозу на
територији Града и доношења новог Програма,
потребно укупно 308 такси возила.
Овај програм се доноси у складу са чланом
94. ставом 5. тачка 1) Закона о превозу путника у
друмском саобраћају ( „Службени гласник РС“, број
68/15, 41/18, 44/18–др. Закон, 83/18, 31/19 и 9/20 ).
III
Привредна друштва и предузетници који на
дан ступања на снагу овог програма имају
регистровану делатност за обављање такси превоза на
територији Града и испуњавају услове у складу са
законом и Одлуком о такси превозу путника на
територији Града, наставиће са обављањем ове
делатности.
IV
Овај програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:II-05-06-14/2020-15
Панчево, 26.02. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИK
ПРЕДСЕДНИK ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

28. фебруар 2020. године
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