СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 33. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 19 Мај 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 45. и 66. Закона о локалној
самуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07и 83/14-др.закон,
101/16др.закон и 47/18) и члана 46. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“ број: 129/07, 54/11,129/2007,
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично
тумачење и 68/2020) и члана 39. Статута града Панчева
(«Сл. лист града Панчево» бр. 25/15 - пречишћен текст,
12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 19. маја 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Утврђује се престанак мандата одборници
Скупштине града Панчева, Душици Јовановић, са изборне
листе ДОСТА ЈЕ БИЛО-САША РАДУЛОВИЋ -Саша
Радуловић, због наступања смрти.
II
Ово одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба надлежном
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19.05.2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“ број: 129/07, 54/11,129/2007,
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично
тумачење и 68/2020) и члана 39. Статута града Панчева
(«Сл. лист града Панчево» бр. 25/15 - пречишћен текст,
12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 19. маја 2020. године, донела је

Аконтација претплате 11.828,94

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Потврђујe се мандат одборници Скупштине града
Панчева, Снежани Тодоровић, рођ. 1968. године,
економисти из Панчева са изборне листе ДОСТА ЈЕ
БИЛО-САША РАДУЛОВИЋ-Саша Радуловић.
II
Мандат одборнице из тачке I ове одлуке траје до
истека мандата одборницима Скупштине града Панчева.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба надлежном
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19.05.2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09,
81/09–исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и
9/20), Плана генералне регулације комплекси посебне
намене ( Целина 11) у Панчеву („Сл.лист града Панчева“
бр. 35/12 и 10/14-исправка), члана 1. Одлуке о овлашћењу
помоћника Градоначелника града Панчева у области
урбанизма и помоћника Градоначелника града Панчева за
економски развој за покретање иницијатива за израду
планских докумената и њихових измена и допуна за град
Панчево („Службени лист града Панчева“ бр. 32/12) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени
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лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16,
8/19 и 16/19), уз прибављено Мишљење Комисије за
планове од 30.03.2020. године. Скупштина града
Панчева на седници одржаној дана 19.05.2020. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ
СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНОПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ 2 У ПАНЧЕВУ
I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 1.

Приступа се Изменама и допунама Плана
детаљне регулације за подручје Северне индустријскопословно-производне зоне 2 у Панчеву («Сл. лист града
Панчева” бр. 28/19) ( у даљем тексту: Измене и допуне
плана).
II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 2.

Разлог за израду Измена и допуна плана је
преиспитивање саобраћајног решења и урбанистичких
параметара грађења и стварања планског основа за
издавање дозвола и изградњу пословних и производних
објеката малих и средњих предузећа у складу са
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ број 72/09, 81/09–исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон и 9/20).
III ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПЛАНА
Члан 3.

Измене и допуне Плана обухватају простор
који је у оквиру граница обухвата основног Плана
детаљне регулације за подручје Северне индустријскопословно-производне зоне 2 у Панчеву. Површина
простора обухваћеног Изменом и допуном плана је иста
као у основном Плану и износи око 26,3 ха.
Саставни део ове Одлуке је и графички приказ
оквирне границе обухвата планског подручја.
IV
УСЛОВИ
ДОКУМЕНАТА
ПОДЛОГА

И
СМЕРНИЦЕ
ПЛАНСКИХ
ВИШЕГ РЕДА И СПИСАК
Члан 4.

Плански основ за израду Измена и допуна
плана је План генералне регулације комплекси посебне
намене (Целина 11) у Панчеву („Сл.лист града
Панчева“ бр. 35/12 и 10/14-исправка), (у даљем тексту:
ПГР) као плански документ вишег реда, који даје
основу за Измену и допуну постојећег Плана детаљне
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регулације за подручје Северне индустријско-пословнопроизводне зоне 2 у Панчеву.
За израду Измена и допуна плана, неопходно је
обезбедити оригиналне ажурне геодетске подлоге,
катастарско-топографски план, копије плана подземних
водова, копије плана парцела и изводе из листа
непокретности.
V
НАЧЕЛА
ПЛАНИРАЊА,
КОРИШЋЕЊА,
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
Члан 5.

Основно начело планирања, коришћења,
уређења и заштите предметног простора при изменама
и допунама је задржавање основне намене дефинисане
ПГР-ом као и задржавање формираних урбаних целина
које су претежно изграђене и завршене.
Приликом израде Измена и допуна плана мора
се водити рачуна о степену реализације важећег плана у
предметном простору као урбане целине.
VI
ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА
ДОПУНА ПЛАНА

И

Члан 6.

Циљ израде Измена и допуна плана је
преиспитивање саобраћајног решења и урбанистичких
параметара грађења, односно задржавање основне
намене дефинисане планом вишег реда, развој
урбанистичке
целине
и
побољшање
нивоа
инфраструктурне опремљености.
VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА СА
ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА
И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 7.

Концептуални оквир планирања, уређења и
заштите планског подручја обухваћеног Изменама и
допунама плана се не мења у односу на ПГР.
Израдом Измена и допуна плана ће се углавном
задржати садашњи, већ формирани просторни оквир.
Изменама и допунама плана је неопходно ускладити и
преиспитати постојећа планска решења из основног
Плана.
VIII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА, НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ
И РОК ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Члан 8.

Рок за израду Измена и допуна плана је 60
дана од дана доношења Одлуке.
Члан 9.

Носилац израде Измена и допуна плана је град
Панчево путем Секретаријата за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе града Панчева.
Израђивач Измена и допуна Плана је Јавно
предузеће „Урбанизам“ Панчево.
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Члан 10.

Обавезује се ЈП „Урбанизам“ Панчево да са
подносиоцем иницијативе ''Brose'' доо Београд, закључи
уговор ради обезбеђивања средстава за финансирање
израде Измена и допуна плана.
Оквирна процена финансијских средстава за
израду Измена и допуна плана износи 1.643.996,00
динара са ПДВ-ом.
IX МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ
УВИДА
Члан 11.

После доношења одлуке о изради Измена и
допуна плана, не спроводи се поступак раног јавног
увида, већ се примењује скраћени поступак Измена и
допуна планског документа, с обзиром да се ради о
Изменама и допунама плана ради смањивања
предвиђених капацитета, a које представљају мање
измене и допуне планског документа.
Члан 12.

Пре излагања Измена и допуна плана на јавни
увид, нацрт Планског документа подлеже стручној
контроли, коју врши Комисија за планове, која обухвата
проверу усклађености
планског документа са
планским документом ширег подручја, Одлуком о
изради планског документа, Законом о планирању и
изградњи, Правилником којим се регулише садржина,
начин и поступак израде докумената просторног и
урбанистичког планирања, стандардима и нормативима
и проверу оправданости планског решења.
Стручну контролу планских докумената врши
Комисија за планове, у року од 15 дана од дана
подношења захтева за вршење стручне контроле.
Након извршене стручне контроле, нацрт
Измена и допуна плана се, по скраћеном поступку,
излаже на јавни увид у трајању од 15 дана.
Нацрт Измена и допуна плана се излаже на
јавни увид у Градској управи града Панчева, у
просторијама Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај које буду
означене у огласу који ће бити објављен у дневном и
локалном недељном листу, као и у електронском
облику на интернет страници града Панчева.
Члан 13.

О извршеном
јавном увиду планског
документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном увиду,
са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.
Извештај
о обављеном
јавном увиду,
доставља се носиоцу израде планског документа, који
је дужан да у року од 30 дана од дана доставе извештаја
поступи по одлукама из предметног извештаја.
Предлог Измена и допуна Плана, уз извештај о
обављеном јавном увиду Комисије за планове, који је
саставни део образложења Измена и допуна плана,
доставља се Скупштини града Панчева на доношење.
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X ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

ИЗРАДИ

Члан 14.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације за
подручје Северне индустријско-пословно-производне
зоне 2 у Панчеву на животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје
Северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у
Панчеву на животну средину („Сл. лист града Панчева“
бр. 15/20).
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Саставни део Одлуке о Изменама и
допунама плана детаљне регулације за подручје
Северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у
Панчеву јесте графички приказ оквирне границе
обухвата планског подручја.
Члан 16.

Измене и допуне плана ће бити израђене у
најмање 6 (шест) примерка у аналогном облику и 9
(девет) примерака у дигиталном облику.
Члан 17.

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-04-06-3/2020-4
Панчево, 19.05.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 19, 24. 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, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон
и 47/18) и чланова 59.тачка 5. 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 19.05.2020. године, донела:
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ОДЛУКУ
о давању на коришћење Јавно
комуналном предузећу за уређење и
одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ Панчево непокретности на
к.п.бр.6623/31 К.О. Панчево, ЛН бр.14057 у
јавној својини града Панчева

- др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева ("Службени лист града
Панчева" број 25/15- пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19) и Закључка Владе Републике Србије, 05 Број:
023-2590/2020 од 19. марта 2020. године, Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 19.05.2020.
године, донела је

I
Дају се на коришћење Јавно комуналном
предузећу за уређење и одржавање спортских терена и
објеката „Младост“ Панчево непокретности на
к.п.бр.6623/31 К.О. Панчево, ЛН бр.14057, у јавној
својини града Панчева, а које чине:
- базен - покривени базен, корисне површине
2917 м2;
- базен - отворени базен, корисне површине
1050 м2;
-помоћна зграда – котларница, корисне
површине 135 м2;
- базен – дечији базен, корисне површине 60 м2
и
- објекат за спорт и физичку културу –
вишенаменски мултифункционални спортски терен,
корисне површине 5738 м2.
II
Јавно комунално предузеће за уређење и
одржавање спортских терена и објеката „Младост“ из
Панчева је у обавези да непокретности из тачке I ове
одлуке држи и користи у складу са природом и
наменом, као да истима управља у смислу одржавања,
обнављања, унапређивања, као и извршавања законских
и других обавеза које проистекну из функције
управљања.
III
Град Панчево и Јавно комунално предузеће за
уређење и одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ из Панчева 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 у име града Панчева
потписаће Градоначелник града Панчева, након чега ће
бити достављен Скупштини Града ради информисања.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ АКЦИЈА У ПРИВРЕДНОМ
ДРУШТВУ ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД
ПАНЧЕВО СА ГРАДА ПАНЧЕВО НА
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ БЕЗ НАКНАДЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19.05.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14

I
Овом одлуком, Скупштина града Панчева као
преносилац, преноси без накнаде а Република Србија
стиче, према подацима Централног регистра, депоа и
клиринга хартија од вредности, 815.995 акција, укупна
вредност у динарима 677.275.850,00, ISIN број:
RSPHEME88121 CFI код: ESVUFR, које преносилац
има у привредном друштву ХИП Петрохемија а.д.
Панчево, Спољностарчевачка број 82, матични број
08064300 (у даљем тексту: Друштво), што чини
1,22062% капитала Друштва, као и сва права по основу
предметних акција.
II
Скупштина града Панчева прихвата предлог
Уговора о преносу акција у привредном друштву ХИП
Петрохемија а.д. Панчево, са града Панчево на
Републику Србију без накнаде, а на који је Градско
правобранилаштво града Панчево дало позитивно
Мишљење број: М.4 /20 од 15. маја 2020. године.
Уговор из претходног става ове тачке ће у име
Града потписати Градоначелник града Панчева, као и
сва потребна акта за реализацију ове одлуке.
Уговор о преносу акција у привредном
друштву ХИП Петрохемија а.д. Панчево са града
Панчево на Републику Србију без накнаде, чини
саставни део ове одлуке.
III
Град Панчево преноси акције које има у ХИП
Петрохемија а.д Панчево из тачке I ове одлуке на
Републику Србију без икаквог терета и права трећих
лица, у складу са подацима из Централног регистра,
депоа и клиринга хартија од вредности.
IV
Град Панчево ће, након спроведеног преноса
акција, у својим књигама извршити отпис вредности
акција из тачке I ове одлуке.
V
Ова одлука се доноси у циљу реализације
Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 0232590/2020 од 19. марта 2020. године.
VI
Ову одлуку доставити Министарству привреде
ради даље реализације.
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VII
Ова одлука 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-04-06-3/2020-4
Панчево 19.05.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98.
Пословника Скупштине града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 19.
маја 2020. године, након разматрања Решења о давању
сагласности да се не сачињавају ванредни финансијски
извештаји и извештаји ревизора о извршеној ревизији
статусне промене – ради потврђивања, донела је
следећи

ЗАКЉУЧАК
Скупштина града Панчева потврђује Решење о
давању сагласности да се не сачињавају ванредни
финансијски извештаји и извештаји ревизора о
извршеној ревизији статусне промене, које је Градско
веће града Панчева донело на седници одржаној 18.
марта 2020. године под бројем: II-05-06-14/2020-22, а
које је објављено у „Службеном листу града Панчева“
број 15/20.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19. мај 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98.
Пословника Скупштине града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 19.
маја 2020. године, након разматрања Решења о давању
сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Качарево“ Качарево, број
04/2020 од 31.01.2020. године, којом је усвојен ценовник
комуналних услуга ЈКП „Качарево“ Качарево, број
05/2020 од 30.01.2020. године – ради потврђивања,
донела је следећи

19. Мај 2020. године
ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева потврђује Решење о
давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Качарево“ Качарево, број
04/2020 од 31.01.2020. године, којом је усвојен ценовник
комуналних услуга ЈКП „Качарево“ Качарево, број
05/2020 од 30.01.2020. године, које је Градско веће града
Панчева донело на седници одржаној 20. марта 2020.
године под бројем: II-05-06-14/2020-23, а које је
објављено у „Службеном листу града Панчева“ број
18/20.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19. мај 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98.
Пословника Скупштине града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 19.
маја 2020. године, након разматрања Решења о давању
сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево, број I/2020118-302 од 17.03.2020. године – ради потврђивања,
донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
Скупштина града Панчева потврђује Решење о
давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево, број I/2020118-302 од 17.03.2020. године, које је Градско веће града
Панчева донело на седници одржаној 18. марта 2020.
године под бројем: II-05-06-14/2020-22, а које је
објављено у „Службеном листу града Панчева“ број
15/20.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19. мај 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98.
Пословника Скупштине града Панчева («Службени
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19. Мај 2020. године

лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 19.
маја 2020. године, након разматрања Решења о давању
сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево, број I/2020118-301 од 17.03.2020. године – ради потврђивања,
донела је следећи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19. мај 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 39. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98.
Пословника Скупштине града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 19.
маја 2020. године, након разматрања Решења о давању
сагласности на Одлуку о повећању основног капитала
привредног друштва „Пантранспорт“ доо Панчево –
ради потврђивања, донела је следећи

Скупштина града Панчева потврђује Решење о
давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево, број I/2020118-301 од 17.03.2020. године, које је Градско веће града
Панчева донело на седници одржаној 18. марта 2020.
године под бројем: II-05-06-14/2020-22, а које је
објављено у „Службеном листу града Панчева“ број
15/20.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19. мај 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98.
Пословника Скупштине града Панчева («Службениn
лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 19.
маја 2020. године, након разматрања Решења о давању
сагласности на измену Статута Јавног комуналног
предузећа за превоз путника „Аутотранспорт –
Панчево“ са ПО Панчево – ради потврђивања, донела је
следећи

ЗАКЉУЧАК
Скупштина града Панчева потврђује Решење о
давању сагласности на измену Статута
Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево, које је
Градско веће града Панчева донело на седници
одржаној 18. марта 2020. године под бројем: II-05-0614/2020-22, а које је објављено у „Службеном листу
града Панчева“ број 15/20.

Тигран Киш

ЗАКЉУЧАК
Скупштина града Панчева потврђује Решење о
давању сагласности на Одлуку о повећању основног
капитала привредног друштва „Пантранспорт“ доо
Панчево, које је Градско веће града Панчева донело на
седници одржаној 18. марта 2020. године под бројем: II05-06-14/2020-22, а које је објављено у „Службеном
листу града Панчева“ број 15/20.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19. мај 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98.
Пословника Скупштине града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 19.
маја 2020. године, након разматрања Решења о давању
сагласности на Одлуку којом се одобрава спровођење
поступка статусне промене издвајање уз припајање –
ради потврђивања, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
Скупштина града Панчева потврђује Решење о
давању сагласности на Одлуку којом се одобрава
спровођење поступка статусне промене издвајање уз
припајање, које је Градско веће града Панчева донело на
седници одржаној 18. марта 2020. године под бројем: II05-06-14/2020-22, а које је објављено у „Службеном
листу града Панчева“ број 15/20.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19. мај 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98.
Пословника Скупштине града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 19.
маја 2020. године, након разматрања Решења о давању
сагласности на Одлуку о повећању основног капитала
привредног друштва „Пантранспорт“ доо Панчево –
ради потврђивања, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
Скупштина града Панчева потврђује Решење о
давању сагласности на Одлуку о повећању основног
капитала привредног друштва „Пантранспорт“ доо
Панчево, које је Градско веће града Панчева донело на
седници одржаној 18. марта 2020. године под бројем: II05-06-14/2020-22, а које је објављено у „Службеном
листу града Панчева“ број 15/20.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19. мај 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98.
Пословника Скупштине града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 19.
маја 2020. године, након разматрања Одлукe о измени
Oдлуке о усклађивању одлуке о организовању Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт – Панчево“ Панчево са Законом о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр 15/16) – ради
потврђивања, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
Скупштина града Панчева потврђује Одлуку о
измени Oдлуке о усклађивању одлуке о организовању
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт – Панчево“ Панчево са Законом о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр 15/16), које је
Градско веће града Панчева донело на седници

19. Мај 2020. године

одржаној 18. марта 2020. године под бројем: II-05-0614/2020-22, а које је објављено у „Службеном листу
града Панчева“ број 15/20.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2020-4
Панчево, 19. мај 2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14
- др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), 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) и Закључка Владе Републике Србије, 05 Број:
023-2590/2020 од 19. марта 2020. године, Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 19.05.2020.
2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ
НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО, "ГРЕЈАЊЕ"
ПАНЧЕВО И "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО У
ВЕЗИ СА ПРЕНОСОМ АКЦИЈА КОЈЕ
ПОСЕДУЈУ У ХИП ПЕТРОХЕМИЈА А.Д.
ПАНЧЕВО НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ БЕЗ
НАКНАДЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на:
1) Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Панчево, број: 5-1/29 т.3 од 27.04.2020. године, о
преносу 32.377 акција ISIN број: RSPHEME88121 CFI
код ESVUFR, које поседује Јавно комунално предузеће
"Водовод и канализација" Панчево у привредном
друштву ХИП Петрохемија а.д. Панчево, на Републику
Србију без накнаде;
2) Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа "Грејање" Панчево, број:
10/1070-36 од 14.05.2020. године, о преносу 5.098 акција
(0,00763% од укупне емисије) ISIN број:
RSPHEME88121 CFI код ESVUFR, које поседује Јавно
комунално предузеће "Грејање" Панчево у привредном
друштву ХИП Петрохемија а.д. Панчево, на Републику
Србију без накнаде и
3) Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа "Хигијена" Панчево, број: 446070-1 од 14.05.2020. године, о преносу 63.103 акција
(0,09439% од укупне емисије) ISIN број:
RSPHEME88121 CFI код ESVUFR, које поседује Јавно
комунално предузеће "Хигијена" Панчево у привредном
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друштву ХИП Петрохемија а.д. Панчево, на Републику
Србију без накнаде.
II
Саставни део овог решења су oдлуке надзорних
одбора јавних комуналних предузећа из тачке I овог
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-04-06-3/2020-4
Панчево 19.05.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум: 27.04.2020.год.
Број:5-1/29 т.3

На основу члана 261. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС“ број 61/2011,
99/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019),
Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 0232590/2020 од 19.03.2020.године, чланова 22. и 69. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016 и 88/2019), члана 43. Статута Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 17/2017пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Панчево, на редовној
седници која је одржана 27.04.2020. године донео је

ОДЛУКУ
ОДОБРАВА СЕ пренос без накнаде 32.377
акција ISIN број:RSPHEME88121 CFI код ESVUFR,
које поседује ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, у
привредном друштву ХИП ПЕТРОХЕМИЈА А.Д.
Панчево, на Републику Србију.
Овлашћује се директор ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево да, након добијене сагласности
надлежног органа града Панчева, као оснивача, закључи
уговор са Републиком Србијом о преносу без накнаде
32.377 акција ISIN број:RSPHEME88121 CFI код
ESVUFR на Републику Србију.
Након закључења уговора и спроведеног
преноса акција без накнаде на Републику Србију, ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево ће у својим
пословним књигама извршити отпис вредности акција,
на терет основног капитала.
У складу са чланом 25. Закона о порезу на
додату вредност ово предузеће је ослобођено плаћања
ПДВ-а на пренос акција из става 1. ове одлуке.
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Ова одлука ступа на снагу даном добијања
сагласности надлежног органа Оснивача.
Образложење
Влада
Републике
Србије
је
дана
19.03.2020.године, донела Закључак 05 број:0232590/2020, којим се препоручује ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево, да донесе одлуку да се акције
које има у привредном друштву ХИП ПЕТРОХЕМИЈА
А.Д. Панчево, пренесу без накнаде на Републику
Србију.
ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, у
привредном друштву ХИП ПЕТРОХЕМИЈА А.Д.
Панчево,
поседује
32.377
акција
ISIN
број:RSPHEME88121 CFI код ESVUFR.
Решењем Привредног суда Панчево бр.2 Рео.
3/2017 од 16.08.2017. године отворен је стечајни
поступак
над стечајним дужником „ХИП
ПЕТРОХЕМИЈА“ А.Д. Панчево и потврђено усвајање
унапред припремљеног плана реорганизације стечајног
дужника (у даљем тексту: УППР), по којем је ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево
сврстано у
повериоце Класе 3. За измирење поверилаца из Класе 3,
УППР предвиђа меру отпуста дуга у износу од 47,67%
укупних обавеза и конверзију дуга у износу преосталом
након примене мере отписа. На дан пресека Плана
31.01.2017.године потраживање према
стечајном
дужнику износило је укупно 51.354.163,18 динара, од
чега је дана 12.10.2017.године, по захтеву стечајног
дужника, а у складу са УППР ово јавно комунално
предузеће је извршило отпис дела потраживања у
износу од 24.480.529,18 динара , односно 47,67%
укупних обавеза. Дана 08.11.2017.године извршена је
конверзија преосталог потраживања ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево у износу од 26.873.634,00 динара
у капитал „ХИП ПЕТРОХЕМИЈА“ А.Д. Панчево.
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево је, на редовној седници дана 04.12.2017.године,
број:5-1/3 т.6, информисан у вези са раскњижавањем
отписаног дела потраживања од ХИП ПЕТРОХЕМИЈА
А.Д. Панчево, односно извршеној конверзији
преосталог дела потраживања у капитал акционарског
друштва.
Чланом 261. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“ број 61/2011, 99/2014-др.закон,
5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) је прописано да се
акције се могу слободно преносити, осим ако је
статутом пренос акција ограничен правом прече
куповине осталих акционара или претходном
сагласношћу друштва.
Чланом 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) су
прописани случајеви када надлежни орган јединице
локалне самоуправе, ради обезбеђивање заштите
општег интереса, даје сагласност на акта које доносе
органи јавног предузећа. Како су акције које су предмет
преноса без накнаде део капитала овог јавног предузећа
веће вредности, а у питању је отуђење без накнаде то је
за реализацију ове одлуке Надзорног одбора неопходна
сагаласност надлежног органа оснивача.
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На основу свега наведеног, а поступајући у
складу са препоруком Владе Републике Србије датом у
Закључку 05 број:023-2590/2020 од 19.03.2020. године,
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчева
је однео одлуку као у диспозитиву.
Председник Надзорног одбора
Проф.др Тихомир Радовановић

НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 10/1070-36
Панчево, 14.05.2020.

На основу члана 261. Закона о привредним
друштвима ( „Службени гласник РС“ број 61/2011,
99/2014- др.закон, 5/2015,44/2018 и 91/2019), Закључка
Владе Републике Србије 05 Број: 023-2590/2020 од
19.03.2020. године, чланова 22. и 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и
88/2019) и члана 44. тачка 12. Статута Јавног
комуналног предузећа ,,Грејање” Панчево (,,Сл. лист
града Панчева” бр. 39/2016 и 9/17), Надзорни одбор је
на седници одржаној 14.05.2020. године донео

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ АКЦИЈА У ПРИВРЕДНОМ
ДРУШТВУ ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“ А.Д
ПАНЧЕВО СА ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО
НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Одобрава се пренос 5098 акција (0,00763 % од
укупне емисије) ISIN број: RSPHEME88121 CFI код
ЕSVUFR, које поседује ЈКП „Грејање“ Панчево у
привредном друштву ХИП „Петрохемија“ а.д Панчево,
на Републику Србију, без накнаде.
Овлашћује се директор ЈКП „Грејање“ Панчево
да, након добијене сагласности надлежног органа града
Панчева, као оснивача, закључи уговор са Републиком
Србијом о преносу без накнаде 5098 акција ISIN број:
RSPHEME88121 CFI код ЕSVUFR, на Републику
Србију.
Након закључења уговора и спроведеног
преноса акција без накнаде на Републику Србију ЈКП
„Грејање“ Панчево ће, у својим пословним књигама
извршити отпис вредности акција, на терет основног
капитала.
У складу са чланом 25. Закона о порезу на
додату вредност ово предузеће је ослобођено плаћања
ПДВ-а на пренос акција из става 1. Ове одлуке.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања
сагласности надлежног органа Оснивача.
Образложење

Влада Републике Србије је дана 19.03.2020.
године донела Закључак 05 број: 023-2590/2020, којим
се препоручује ЈКП „Грејање“ Панчево, да
донесеодлуку да се акције које има у привредном
друштву ХИП „Петрохемија“ а.д Панчево, пренесу на
Републику Србију, без накнаде.
ЈКП „Грејање“ Панчево у привредном друштву
ХИП „Петрохемија“ а.д Панчево, поседује 5098 акција
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(0,00763 % од укупне емисије) ISIN број:
RSPHEME88121 CFI код ЕSVUFR.
Решењем Привредног суда Панчево бр. 2 Рео.
3/2017 од 16.08.2017. године отворен је стечајни
поступак над стечајним дужником друштву ХИП
„Петрохемија“ а.д Панчево и потврђено усвајање
унапред припремљеног Плана реорганизације стечајног
дужника (у даљем тексту: УППР), по којем је ЈКП
Грејање“ Панчево сврстано у повериоце 3. Класе. За
измирење поверилаца из Класе 3, УППР предвиђа меру
отпуста дуга у износу од 47,67 % укупних обавеза и
конверзију дуга у износу преосталом након примене
мере отписа. На дан пресека Плана 31.01.2017. године
потраживање према стечајном дужнику износило је
укупно 8.086.704,61 динар, од чега је дана 12.10.2017.
године, по захтеву стечајног дужника, а у складу са
УППР ово јавно предузеће је извршило отпис дела
потраживања у износу од 3.854.931,61 динар, односно
47,67 % укупних обавеза. Дана 08.11.2017. године
извршена је конверзија преосталог потраживања ЈКП
„Грејање“ Панчево у износу од 4.231.773,00 динара у
капитал ХИП „Петрохемија“ а.д Панчево.
Чланом 261. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“ број 61/2011, 99/2014др.закон, 5/2015,44/2018 и 91/2019) је прописано да се
акције могу слободно преносити, осим ако је Статутом
пренос акција ограничен правом прече куповине
осталих акционара или предходном сагласношћу
друштва.
Чланом 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) су
прописани случајеви када надлежни орган јединице
локалне самоуправе, ради обезбеђења заштите општег
интереса, даје сагласност на акта које доносе органи
јавног предузећа. Како су акције које су предмет
преноса без накнаде део капитала овог предузећа веће
вредности, а у питању је отуђење без накнаде, то је за
реализацију ове одлуке Надзорног одбора неопходна
сагласност надлежног органа Оснивача.
На основу наведеног, а поступајући у складу са
препоруком Владе Републике Србије датом у Закључку
05 Број: 023-2590/2020 од 19.03.2020. године, Надзорни
одбор ЈКП „Грејање“ Панчево је донео одлуку као у
диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Богдан Савић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460-70-1
Панчево, 14.05.2020.године

На основу члана 44 Статута Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево
(„Сл.лист града
Панчева“ бр. 39/16, 9/17 и 11/17), Надзорни одбор
Предузећа на ванредној телефонској седници одржаној
дана,14.05.2020. године, решавајући тачку 1. усвојеног
дневног реда – Разматрање предлога Одлуке бр. 1455 од
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14.05.2020. године о одобравању преноса без накнаде
63.103 акција ISIN број RSPHEME88121 CFI код
ESVUFR (што је у проценту од укупне емисије
0,09439%), које поседује ЈКП „Хигијена“ Панчево у
привредном друштву ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД
Панчево на Републику Србију , једногласно је донео
следећу

ОДЛУКУ
I ОДОБРАВА СЕ пренос без накнаде 63.103
акција ISIN број RSPHEME88121 CFI код ESVUFR
(што је у проценту од укупне емисије 0,09439%), које
поседује ЈКП „Хигијена“ Панчево у привредном
друштву ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево, на
Републику Србију.
II Овлашћује се директор ЈКП „Хигијена“
Панчево да након добијене сагласности надлежног
органа града Панчева, као оснивача, закључи уговор са
Републиком Србијом о преносу без накнаде 63.103
акција ISIN број RSPHEME88121 CFI код ESVUFR на
Републику Србију.
III Ова одлука ступа на снагу даном добијања
сагласности надлежног органа Оснивача.
Образложење

Влада Републике Србије је дана 19.03.2020.
године, донела Закључак 05 број: 023-2590/2020, којим
се препоручује ЈКП „Хигијена“ Панчево, да донесе
одлуку да се акције које има у привредном друштву
ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево, пренесу без
накнаде на Републику Србију.
ЈКП „Хигијена“ Панчево, у привредном
друштву ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево поседује
63.103 акција ISIN број RSPHEME88121 CFI код
ESVUFR што је у проценту од укупне емисије
0,09439%.
Решењем Привредног суда Панчево Посл. Бр.
2. Рео. 3/2017од 16.08.2017. године отворен је стечајни
поступак
над
стечајним
дужником
ХИП
ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево и потврђено усвајање
унапред припремљеног плана реорганизације стечајног
дужника (у даљем текту: УППР), по којем је ЈКП
„Хигијена“ Панчево сврстано у повериоце Класе 3. За
измирење поверилаца из Класе 3, УППР предвиђа меру
отписа дуга у износу од 47,67% укупних обавеза и
конвезију дуга у износу преосталом након примене мера
отписа. На дан пресека Плана 31.01.2017. потраживање
према стечајном дужнику износило је укупно
100.087.249 динара. По захтеву стечајног дужника, а у
складу са УППР ово јавно комунално предузеће је
извршило отпис 47,67% потраживања. Дана 19.10.2017.
године извршена је конверзија преосталог потраживања
ЈКП „Хигијена“ Панчево у износу од 52.375.657 динара
у капитал ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево.
Чланом 261. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“ број („Службени гласник РС“
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018,
95/2018 и 91/2019) је прописано да се акције могу
слободно преносити, осим ако је статутом пренос акција
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ограничен правом прече куповине осталих акционара
или претходном сагласношћу друштва.
Чланом 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) су
прописани случајеви када надлежни орган јединице
локалне самоуправе, ради обезбеђивања заштите
општег интереса, даје сагласност на акта које доносе
органи јавног предузећа. Како су акције које су предмет
преноса без накнаде део капитала овог јавног предузећа
веће вредности, а у питању је отуђење без накнаде, зато
је за реализацију ове одлуке Надзорног одбора
неопходна сагласност надлежног органа оснивача.
На основу свега наведеног, а поступајући у
складу са препоруком Владе Републике Србије датом у
Закључку 05 број: 023-2590/2020 од 19.03.2020. године,
Надзорни одбор ЈКП „Хигијена“Панчева је донео
одлуку као у диспозитиву.
Председник Надзорног одбора,
Драгана Креко

На основу чланa 86. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 ,
145/14 ,83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), чланова 20.
32. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник
РС” бр. 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон и
47/18), и чланова 42. и 43. Одлуке о грађевинском
земљишту града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр.
24/17 и 29/18-др.одлуке), чланова 39. и 98.став 1.
Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева”
бр.25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19)
Скупштина града Панчева на седници одржаној
19.05.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ
РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9416/40
К.О. ПАНЧЕВО НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
I
Ставља се ван снаге Решење о давању у закуп
грађевинског земљишта катастарске парцеле број
9416/40 к.о.Панчево непосредном погодбом, бр.II-04-063/2019-1 од 07.02.2019.године
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-04-06-3/2020-4
Панчево 19.05.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 100. став 1. тачка 4) Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09,
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон и 9/20),
чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС” бр. 129/07, 83/14- др.закон ,101/16др.закон и 47/18), чланова 25. и 34. тачка 11) Одлуке о
грађевинском земљишту града Панчева (“Сл. лист града
Панчева” бр. 24/17 и 29/18-др.одлуке) 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
19.05.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9416/48
К.О. ПАНЧЕВО
I
Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр.9416/48
К.О.Панчево, у површини од 23ha 16a 90м2, уписана у
лист непокретности бр. 15120 КО Панчево, која се
налази у обухвату Плана детаљне регулације за
подручје Северне индустријско-пословно-производне
зоне у Панчеву („Сл.лист града Панчева“ бр. 30/17 и
1/18-исправка техничке грешке), компанији „NAVAL
BOX-CAL“ d.o.o., Београд-Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина бр.115а.
Предметна кат.парцела отуђује се непосредном
погодбом, по тржишној цени од 768,79 дин/м2, што
укупно износи 178.120.955,10 динара, у свему у складу
са Закључком Владе РС 05 број 401-2759/2020 од
13.04.2020. године, којим се утврђује да је инвестициони
пројекат изградње постројења за дизајнирање и развој
специјализованих транспортних контејнера у Панчеву
на катастарској парцели 9416/48
КО Панчево,
компаније „NAVAL BOX-CAL“ d.o.o., Београд-Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина бр.115а, пројекат од
значаја за Републику Србију.
Након правноснажности овог решења и
прибављене сагласности Градског правобранилаштва
града Панчева на предлог уговора, Градоначелник
града Панчева, у име града Панчева закључиће Уговор
о отуђењу неизграђеног грађевинског земљиштакатастарске парцеле број 9416/48 К.О. Панчево са
компанијом „NAVAL BOX-CAL“ d.o.o., Београд-Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина бр.115а.
Обавезује се компанија „NAVAL BOX-CAL“
d.o.o., Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
бр.115а, да исплати купопродајну цену у целости у року
од 15 дана од дана закључења уговора из претходног
става.
II
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-04-06-3/2020-4
Панчево 19.05.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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, 95/18 и 91/19) 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
19.05. 2020.године донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
повећању основног капитала Привредног
друштва „Пантранспорт“ доо Панчево
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку о повећању основног капитала Привредног
друштва „Пантранспорт“ доо Панчево.
II
Саставни део овог решења је Одлука о
повећању основног капитала Привредног друштва
„Пантранспорт“ доо Панчево
III
Одлуку о повећању основног капитала
Привредног друштва „Пантранспорт“ доо Панчево у
име града Панчева потписаће Градоначелник града
Панчева
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II-04-06-3/2020-4
Панчево 19.05.2020.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 146. и 200. Закона о
привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018. 95/2018 и
91/2019, у даљем тексту: „Закон“) и одредаба Уговора о
оснивању од 23.12.2019. године, Чланови Друштва у
функцији
скупштине
Привредног
друштва
“ПАНТРАНСПОРТ” доо, Панчево ул. Војводе
Радомира Путника бр. 33, Панчево, матични број:
21543144, ПИБ: 111803180 (у даљем тексту: Друштво),
дана ___.05.2020. године доносе следећу:
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ОДЛУКА
О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
(у даљем тексту: „Одлука“)
Члан 1.

На дан доношења ове Одлуке укупан уписани
основни капитал Друштва износи: уписани новчани
капитал у износу од 100.000,00 динара и у износу од
50,00 динара, и уплаћени новчани капитал у износу од
50,00 динара на дан 23.05.2013. године.
На дан доношења ове Одлуке регистрован
основни капитал Друштва чини само новчани капитал.
Друштво у тренутку доношења ове Одлуке нема
неновчани капитал.
Члан 2.

Основ повећања капитала друштва је повећање
капитала новим улозима чланова.
Члан Привредно друштво „Сага Транс“ д.о.о.
Лештане, ул. Плантажа 2, Београд, Гроцка, Лештане,
матични број: 20145978, ПИБ: 104322414, уписује и
уноси у неновчани капитал Друштва вредности
28.590.239,88 динара следеће ствари:
• Аутобус – ново возило, произвођач возила:
FENIKSBUS, марка: FENIKSBUS FBI, тип: FBI 86 P,
категорија:
М3,
класа:
II,
број
шасије:
ZCFC670D505335080, година производње: 2019, боја:
зелена, број мотора: F1CFL4117M3732157, врста
горива: дизел, снага мотора: 132 kW, запремина мотора:
2.998 cm3, врста мотора: Euro 6, тежина празног возила:
4.700 kg, мах. дозвољена маса: 7.200 kg, укупан број
места за седење: 30+1, вредности 14.295.139,94 динара
исказана у рачуну број 20/011 од 12.05.2020. године
• Аутобус – ново возило, произвођач возила:
FENIKSBUS, марка: FENIKSBUS FBI, тип: FBI 86 P,
категорија:
М3,
класа:
II,
број
шасије:
ZCFC670D105336291, година производње: 2019, боја:
зелена, број мотора: F1CFL4117M3726989, врста
горива: дизел, снага мотора: 132 kW, запремина мотора:
2.998 cm3, врста мотора: Euro 6, тежина празног возила:
4.700 kg, мах. дозвољена маса: 7.200 kg, укупан број
места за седење: 30+1, вредности 14.295.139,94 динара
исказана у рачуну број 20/012 од 12.05.2020. године
Члан Друштво за саобраћај, туризам и трговину
„Транс-Југ“ д.о.о. Обреновац, ул. Војводе Мишића 45/2,
Обреновац, матични број: 06894151, ПИБ: 101934742,
уписује и уноси у неновчани капитал Друштва
вредности 45.256.183,41 динар следеће ствари:
• Аутобус – ново возило, произвођач возила:
FENIKSBUS, марка: FENIKSBUS FBI, тип: FBI 83 M-GLE, категорија: М3, класа: II, број шасије:
ZCFC670А205335448, година производње: 2019, боја:
зелена, број мотора: F1CFА401СЈ0023726762, врста
горива: CGN, снага мотора: 100 kW, запремина мотора:
2.998 cm3, врста мотора: Euro 6, тежина празног возила:
4.700 kg, мах. дозвољена маса: 7.200 kg, укупан број
места за седење: 24, вредности 15.085.394,47 динара
исказана у рачуну број 20/018 од 12.05.2020. године
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• Аутобус – ново возило, произвођач возила:
FENIKSBUS, марка: FENIKSBUS FBI, тип: FBI 83 M-GLE, категорија: М3, класа: II, број шасије:
ZCFC670A605335078, година производње: 2019, боја:
зелена, број мотора: F1CFА401СЈ0023726339, врста
горива: CGN, снага мотора: 100 kW, запремина мотора:
2.998 cm3, врста мотора: Euro 6, тежина празног возила:
4.700 kg, мах. дозвољена маса: 7.200 kg, укупан број
места за седење: 24, вредности 15.085.394,47 динара
исказана у рачуну број 20/019 од 12.05.2020. године
• Аутобус – ново возило, произвођач возила:
FENIKSBUS, марка: FENIKSBUS FBI, тип: FBI 83 M-GLE, категорија: М3, класа: II, број шасије:
ZCFC670A405335077, година производње: 2019, боја:
зелена, број мотора: F1CFА401СЈ0023726690, врста
горива: CGN, снага мотора: 100 kW, запремина мотора:
2.998 cm3, врста мотора: Euro 6, тежина празног возила:
4.700 kg, мах. дозвољена маса: 7.200 kg, укупан број
места за седење: 24, вредности 15.085.394,47 динара
исказана у рачуну број 20/020 од 12.05.2020. године
Сви чланови друштва су сагласини да не се не
врши процена вредности покретних ствари и прихватају
вредност покретних ствари наведених у рачунима
испостављеним приликом куповине аутобуса наведених
у овом члану.
Члан 3.

Основни капитал Друштва повећава се за
неновчани капитал у износу од 73,846.463,29 динара.
Неновчани капитал друштва чине следеће
ствари:
• Аутобус – ново возило, произвођач возила:
FENIKSBUS, марка: FENIKSBUS FBI, тип: FBI 86 P,
категорија:
М3,
класа:
II,
број
шасије:
ZCFC670D505335080, година производње: 2019, боја:
зелена, број мотора: F1CFL4117M3732157, врста
горива: дизел, снага мотора: 132 kW, запремина мотора:
2.998 cm3, врста мотора: Euro 6, тежина празног возила:
4.700 kg, мах. дозвољена маса: 7.200 kg, укупан број
места за седење: 30+1, вредности 14.295.139,94 динара
исказана у рачуну број 20/011 од 12.05.2020. године
• Аутобус – ново возило, произвођач возила:
FENIKSBUS, марка: FENIKSBUS FBI, тип: FBI 86 P,
категорија:
М3,
класа:
II,
број
шасије:
ZCFC670D105336291, година производње: 2019, боја:
зелена, број мотора: F1CFL4117M3726989, врста
горива: дизел, снага мотора: 132 kW, запремина мотора:
2.998 cm3, врста мотора: Euro 6, тежина празног возила:
4.700 kg, мах. дозвољена маса: 7.200 kg, укупан број
места за седење: 30+1, вредности 14.295.139,94 динара
исказана у рачуну број 20/012 од 12.05.2020. године
• Аутобус – ново возило, произвођач возила:
FENIKSBUS, марка: FENIKSBUS FBI, тип: FBI 83 M-GLE, категорија: М3, класа: II, број шасије:
ZCFC670А205335448, година производње: 2019, боја:
зелена, број мотора: F1CFА401СЈ0023726762, врста
горива: CGN, снага мотора: 100 kW, запремина мотора:
2.998 cm3, врста мотора: Euro 6, тежина празног возила:
4.700 kg, мах. дозвољена маса: 7.200 kg, укупан број
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места за седење: 24, вредности 15.085.394,47 динара
исказана у рачуну број 20/018 од 12.05.2020. године
• Аутобус – ново возило, произвођач возила:
FENIKSBUS, марка: FENIKSBUS FBI, тип: FBI 83 M-GLE, категорија: М3, класа: II, број шасије:
ZCFC670A605335078, година производње: 2019, боја:
зелена, број мотора: F1CFА401СЈ0023726339, врста
горива: CGN, снага мотора: 100 kW, запремина мотора:
2.998 cm3, врста мотора: Euro 6, тежина празног возила:
4.700 kg, мах. дозвољена маса: 7.200 kg, укупан број
места за седење: 24, вредности 15.085.394,47 динара
исказана у рачуну број 20/019 од 12.05.2020. године
• Аутобус – ново возило, произвођач возила:
FENIKSBUS, марка: FENIKSBUS FBI, тип: FBI 83 M-GLE, категорија: М3, класа: II, број шасије:
ZCFC670A405335077, година производње: 2019, боја:
зелена, број мотора: F1CFА401СЈ0023726690, врста
горива: CGN, снага мотора: 100 kW, запремина мотора:
2.998 cm3, врста мотора: Euro 6, тежина празног возила:
4.700 kg, мах. дозвољена маса: 7.200 kg, укупан број
места за седење: 24, вредности 15.085.394,47 динара
исказана у рачуну број 20/020 од 12.05.2020. године
Укупан основни капитал Друштва стицаоца,
након повећања основног капитала састоји се од
уписаног новчаног капитала у износу од 100.050,00
динара и уплаћеног новчаног капитала вредности од
50,00 динара на дан 23.05.2013. године и уписаног и
унетог неновчаног капитала у износу од 73.846.463,29.
Чланови Друштва стицаоца сагласни су да се
проценат удела неће мењати сходно одредбама члана
151. Закона о привредним друштвима.
Члан 4.

Након статусне промене и повећања основног
капитала Друштва, Друштво стицалац остаје
четворочлано друштво, и то:
• Град Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4,
26101 Панчево, матични број: 08331537, са 3 % удела у
основном капиталу Друштва стицаоца, који се састоји
од уписаног новчаног капитала у износу од 3.050,00РСД
и уплаћеног новчаног капитала у износу од 50,00 РСД
на дан 23.05.2013. године
• Предузеће за унутрашњу и спољну трговину
„Dumeco“ д.о.о. Беогрда (Земун), Аутопут за Нови Сад
47, Београд, Земун, матични број: 17173600, ПИБ:
100204175 са 32,3333 % удела у основном капиталу
Друштва стицаоца, који се састоји од уписаног
новчаног капитала у износу од 32.333,33 РСД
• Друштво за саобраћај, туризам и трговину
„Транс-Југ“ д.о.о. Обреновац, ул. Војводе Мишића 45/2,
Обреновац, матични број: 06894151, ПИБ: 101934742 са
32,3333 % удела у основном капиталу Друштва
стицаоца, који се састоји од уписаног новчаног капитала
у износу од 32.333,33 РСД и упосаног и унетог
неновчаног капитала у износу од 42.256.183,41 динара у
стварима;
• Привредно друштво „Сага Транс“ д.о.о.
Лештане, ул. Плантажа 2, Београд, Гроцка, Лештане,
матични број: 20145978, ПИБ: 104322414 са 32,3333 %
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удела у основном капиталу Друштва стицаоца, који се
састоји од уписаног новчаног капитала у износу од
32.333,33 РСД. и упосаног и унетог неновчаног
капитала у износу од 28.590.279,88 динара у стварима.
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.

Ова Одлука ће се регистровати у складу са
важећим прописима.
Члан 7.

Основни капитал Друштва стицаоца сматра се
повећаним даном регистрације.
Члан 8.

Ова Одлука сачињена је у 5 (пет) истоветних
примерка.
Чланови Друштва:
Предузеће за унутрашњу и спољну трговину
„Dumeco“д.о.о. Беогрда (Земун)
Радивој Бјелајац, директор

Друштво за саобраћај, туризам и трговину „Транс-Југ“
д.о.о. Обреновац
Дејан Петковић, директор

Привредно друштво „Сага Транс“ д.о.о. Лештане
Радомир Видојевић, директор

Град Панчево,

Саша Павлов, градоначелник

Градоначелник града Панчева, дана 18.05.
2020. године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину
сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру
Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 9 сеоске
куће RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 и именовању
службеника одговорног за контролу квалитета, 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:
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ
КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ
ПАКЕТА ПОМОЋИ У ОКВИРУ
РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА,
ПОТПРОЈЕКАТ 9 СЕОСКЕ КУЋЕ RHP-W9VHG/COMP4-DG-2019 И ИМЕНОВАЊУ
СЛУЖБЕНИКА ОДГОВОРНОГ ЗА
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА
I
Образује се Комисија за избор корисника
помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз
куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у
оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 9
сеоске куће RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 и
именовању службеника одговорног за контролу
квалитета (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1. Миленко Чучковић,
председник, члан
Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и
социјалне политике;
Јелена
Мокран
Анђеловски,
заменик
председника, запослена у Секретаријату за јавне службе
и социјална питања 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. Милован Ановић, члан, запослен у
Секретаријату за имовину Градске управе града
Панчева;
Драгана Дачић, 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. Мирослав Маринковић, члан, запослен у
Секретаријату за имовину Градске управе града
Панчева;
Драгана Поповић, заменик члана, запослена у
Секретаријату за финансије Градске управе града
Панчева;
За администратора пројекта одређује се Ирена
Томашевић, запослена у Секретаријату за јавне службе
и социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Именује се Маја Свирчевић-Прекић, запослена
у Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, за службеника
одговорног за контролу квалитета.
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III
Задатак Комисије је да спроведе поступак
избора корисника за доделу помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских
кућа. Након спроведеног поступка избора корисника,
Комисија ће донети Одлуку са листом реда првенства и
Коначну листу на основу којих ће бити реализована
купопродаја сеоских кућа и додела малог гранта.
IV
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.
V
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 у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
VI
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.
VII
Комисија се образује до завршетка реализације
Уговора о гранту Регионални стамбени програм –
Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W9-VHG/
COMP4-DG-2019,
број III-09-550-3/2020 од
10.02.2020.године.
VIII
Даном ступањем на снагу овог решења
престаје да важи Решење Градоначелника града
Панчева о образовању Комисије за доделу помоћи
избеглицама за куповину сеоских кућа број II-06-0202/2020-298 од 16.03.2020.године
IX
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-06-020-2/2020-447
ПАНЧЕВО , 18.05.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
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именовању службеника одговорног за
контролу квалитета........................................14

И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722
Уредник ИВАНА МАРКОВИЋ телефони: 353-362 и 308-730
Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево
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