СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 21. ГОДИНА VIII

ПАНЧЕВО, 31 Август 2015. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 10.375,30

На основу чланова 11., 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр.
129/07 и 83/14-др. закон), члана 105. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број
1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 31. августа 2015.
године, донела

јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник“ РС
бр.24/12 и 48/15) и члана 39. став 1. тачка 24. и
98.став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева“ бр.1/14-пречишћен текст и 24/14)
Скупштина града Панчева , на седници одржаној
дана 31.08. 2015. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ГРАДА
ПАНЧЕВА
У Статуту града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 1/14-пречишћен текст и
24/14), у члану 49. став 3, брише се.

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ - ЗГРАДА У
ФУНКЦИЈИ ОСТАЛОГ
ОБРАЗОВАЊА-ДЕЧИЈА УСТАНОВА,
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ПАНЧЕВА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 2

I

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Панчева".

Покреће се поступак прибављања
непокретности - зграда у функцији осталог
образовања-ДЕЧИЈА УСТАНОВА, корисне
површине 1378м2, у улици Кикиндска бб,
катастарска парцела број 657/35 к.o.Панчево,
уписана у препису листа непокретности бр.18152
к.о. Панчево, земљиште под
зградом-објектом површине 10 а 96м2, у јавну
својину града Панчева, непосредном погодбом.

Члан 1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-13
Панчево, 31. август 2015. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу члана члана 27. став 10.Законa о
јавној својини ( „Сл.гласник РС“бр.72/11, 88/13 и
105/14), чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/14 др. закон), члана 3.Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у

II

Након спроведеног поступка непосредне
погодбе, у складу са законом и уредбом,
Скупштина Града ће донети Одлуку о
прибављању предметне непокретности.
III

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о покретању поступка за
прибављање непокретности - зграда у функцији
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осталог образовања-ДЕЧИЈА УСТАНОВА, у
јавну својину града Панчева(„Сл.лист града
Панчева бр.19/15).
IV

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-13
Панчево, 31. август 2015. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу чланова 26. и 27. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 119/12, 116/13аутент.тумачење и 44/14-др.закон), члана 7.
Одлуке о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 8/13) и
чланова 39. и 98. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 1/14пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева на седници одржаној дана 31. августа
2015. године донела је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД ПАНЧЕВО
I

У решењу о образовању Комисије за
именовање директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево( „Службени лист града Панчева“ број
16/13) у тачки I, став 1. подтачка 1. мења се и
гласи:
„1.
Маја
Витман,
председник,
представник јединице локалне самоуправе

31. Август 2015. године

У истој тачки, став 2 мења се и гласи:
„За секретара Комисије именује се
Ивана Марковић, дипломирани правник,
запослена у Секретаријату за скупштинске
послове, послове Градоначелника и Градског
већа Градске управе града Панчева“.
II

Oво решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-13
Панчево, 31. август 2015. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу члана 39.Статута града
Панчева ( Сл.лист града Панчева бр. 1/14пречишћен текст и 24/14) Скупштина града
Панчева на седници одржаној 31. августа 2015.
године донела је

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ - ЗГРАДА У
ФУНКЦИЈИ ОСТАЛОГ
ОБРАЗОВАЊА-ДЕЧИЈА
УСТАНОВА, У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА ПАНЧЕВА, НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ.
I

Образује се Комисија за прибављање
непокретности - зграда у функцији осталог
образовања-ДЕЧИЈА УСТАНОВА, у јавну
својину града Панчева, непосредном погодбом.
( у даљем тексту : Комисија ).
Комисију чине председник, заменик
председника, два члана и њихови заменици и
то :
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
1. Саша Павлов, градоначелник града
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31. Август 2015. године
V

Панчева,
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
2.
Саша
Левнајић,
заменик
градоначелника града Панчева,
ЧЛАНОВИ:
3. Миодраг Радојковић, члан градског
већа
4. Предраг Живковић, члан градског
већа
ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА:
5. Сузана Јовановић,члан градског већа
6. Др.Милан Трифуновић,
члан градског већа
II

Задатак Комисије је да спроведе
поступак непосредне погодбе за прибављање
непокретности - зграда у функцији осталог
образовања-ДЕЧИЈА УСТАНОВА, у јавну
својину града Панчева, корисне површине
1378м2, у улици Кикиндска бб, катастарска
парцела број 657/35 к.o.Панчево, уписана у
препису листа непокретности бр.18152 к.о.
Панчево, земљиште под зградом-објектом
површине 10 а 96м2, у складу са Законом о
јавној својини( „Сл.гласник РС“бр.72/11, 88/13
и 105/14) и Уредбом о условима прибављања и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл.гласник“
РС бр.24/12 и 48/15).
III

Комисија по окончаном поступку
непосредне погодбе Записник са Предлогом
одлуке о прибављању непокретности у јавну
својину града Панчева, доставља Скупштини
града Панчева на разматрање и доношење.
IV

Стручне,
организационе
и
административно-техничке послове за потребе
Комисије обавља Агенција за имовину у
сарадњи са Секретаријатом за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског
већа Градске управе града Панчева.

Oво решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-13
Панчево, 31. август 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу чланова 39. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр.
129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 39. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева
број 1/14 - пречишћен текст и 24/14),
Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 07.08. 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I

У Решењу о избору заменика
председника Скупштине града Панчева број
II-04-06-32/2012 од 06. јула 2012. године, тачкa
II бришe се.
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-04-06-16/2015-12
Панчево, 07. август 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу члана 137. Закона о
здравственој заштити ("Службени гласник РС"
бр. 107/05, 72/09-др. Закон, 88/10, 99/10 и 57/11,
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119/12, 45/13-др.закон и 93/14), члана 2. Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над
«Апотеком Панчево» Панчево («Службени
лист општине Панчево» број 12/2003 и
«Службени лист града Панчева» број 22/09),
члана 26. Статута Апотеке „Панчево“ Панчево
(«Службени лист града Панчева број 10/10) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева број 1/14 - пречишћен
текст и 24/14), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 07. 08. 2015. године, донела
је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
"ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО
I

Разрешавају се дужности чланови
Управног одбора Апотеке "Панчево" Панчево
и то:
Мr. ph БРАНИСЛАВА ЈОЦИЋ
МИЛОСАВЉЕВИЋ, члан,
ИВАНА ТАСИЋ, члан.
II

За чланове Управног одбора Апотеке
"Панчево" Панчево именују се:
Dipl. ph. НАТАША БЕЛИЋ, члан,
ДРАГАНА МИЛАДИНОВИЋ, члан.
III

Лица из тачке II овог решења именује
се на остатак времена утврђен Решењем
Скупштине града Панчева о именовању
председника и чланова Управног одбора
Апотеке "Панчево" Панчево број II-04-0637/2012 од 3. августа 2012. године, Решењем о
разрешењу и именовању чланова Управног
одбора Апотеке „Панчево“ Панчево број: II-0406-39/2012 од 19. октобра 2012. године,
Решењем о разрешењу и именовању чланова
Управног одбора Апотеке „Панчево“ Панчево
број: II-04-06-19/2013-4 од 17. јула 2013. године
и Решењем о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Апотеке „Панчево“ Панчево
број: II-04-06-16/2015-11 од 28. јулa 2015.

31. Август 2015. године

године.
IV

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-12
Панчево, 07. август 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 11.08. 2015. године, разматрало
је Предлог за доношење Решења о образовању
Тима за реализацију активности у вези са
одржавањем и унапређењем BFC SEE
стандарда града Панчева - града са повољним
пословним окружењем за Југоисточну Европу,
те је на основу чланова 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14 – др. закон) и чланова 59. и
98. став 3 Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/14 - пречишћен
текст и 24/14), донело

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ У
ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ И
УНАПРЕЂEЊЕМ BFC SEE
СТАНДАРДА ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА СА ПОВОЉНИМ
ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ ЗА
ЈУГОИСТОЧНУ ЕВРОПУ
I

Образују се Тим за реализацију
активности у вези са одржавањем и
унапређењем BFC SEE стандарда града
Панчева - града са повољним пословним
окружењем за Jугоисточну Европу (у даљем
тексту: Тим), у следећем саставу:
1. Саша Павлов, градоначелник града
Панчева, координатор Тима,
2. Саша
Левнајић,
заменик
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градоначелника града Панчева, заменик
координатора,
Милорад
Милићевић,
начелник
Градске управе града Панчева, члан,
Данијела Ракетић, заменик начелника
Градске управе града Панчева, члан,
Сузана Јовановић, члан Градског већа
града Панчева за подручје рада,
запошљавања и социјалне политике,
члан,
Јелена Батинић, члан Градског већа
града Панчева за подручје привреде,
предузетништва и инвестиција, члан,
Оливера Суботић, помоћник секретара
Секретаријата за привреду и економски
развој градске управе града Панчева,
члан,
Марина Кахрић - Лазић, самостални
стручни сарадник у Секретаријату за
привреду и економски развој градске
управе града Панчева, члан,
Синиша
Јанковић,
секретар
Секретаријата
за
урбанизам,
грађевинске и стамбено – комуналне
послове, члан,
Ениса
Аговић
Хоти,
секретар
Секретаријата за финансије Градске
управе града Панчева, члан,
Милица
Марјановић,
секретар
Секретаријата
за
пореску
администрацију Градске управе града
Панчева, члан и
Далибор Винкић, шеф Одсека за
системску подршку у Служби за
заједничке послове Градске управе
града Панчева, члан.
II

Задатак Тима је да реализује
активности у вези са одржавањем и
унапређeњем стандарда, BFC SEE - повољног
пословног окружења општина и градова у
Југоисточној Европи који је за град Панчево
установљен априла 2015. године, у периоду од
две године односно до рецертификације.
Активности Тима из става 1. ове тачке
обухватају:
1. Прикупљање
и
селекцију
документације
по
задатим
Цертификационим категоријама и
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критеријумима и имплементацију
препорука из Финалног извештаја
Евалуационе комисије са BFC SEE
финалном евалуационом табелом из
новембра 2014. године са датумом
последњег ажурирања 17.02.2015.
године и Извештаја Верификационе
комисије са BFC SEE финалном
верификационом табелом из априла
2015. године,
2. Припрему чланова Тима за надзорну
проверу коју ће спровести проверавачка
кућа - “SGS” Beograd doo, којом се
утврђује како одржавање тако и
унапређење стандарда BFC SEE
стандарда града Панчева - града са
повољним пословним окружењем за
Југоисточну Европу и
3. Реализацију састанка/ака Тима и
других
представника
Града
са
представницима проверавачке куће,
што подразумева – документовање
одржавања стандарда и документовање
унапређења реализованих на основу
евалуационог
и верификационог
извештаја.
Носиоци
реализације
наведених
активности по категоријама стандарда су радне
групе и одговорна лица у свему према табели
„Систематизација радних група за одржавање
и унапређење BFC SEE стандарда“ која је
саставни део овог решења.
Реализација наведених активности има
за циљ одржавање и унапређивање повољног
пословног амбијента у граду Панчеву, кога
чине ефикасна, транспарентна локална власт,
одговарајућа инфраструктура и партнерски
односи са пословном заједницом.
III

Састанке Тима сазива координатор
Тима.
За пуноважан рад Тима потребно је да
састанку присуствује већина од укупног броја
чланова тима.
Сваки оперативни координатор радне
групе из табеле „Систематизација радних
група за одржавање и унапређење BFC SEE
стандарда“, истовремено је и члан овог Тима и
одговоран је Тиму за рад радне групе којом
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руководи.
Послове секретара Тима обављаће
Биљана Миладиновић из Одељења за локални
економски развој, Секретаријата за привреду и
економски развој Градске управе града
Панчева.
IV

Обавезују се основне организационе
јединице Градске управе града Панчева, јавна и
јавна комунална предузећа чији је оснивач
Град Панчево, да на захтев Тима пруже
стручну и другу помоћ у поступку реализација
активности из тачке II овог Решења.
V

Стручне и административно-техничке
послове за потребе Тима обављаће
Секретаријат за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа, Секретаријат
за привреду и економски развој, Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове, Секретаријат за финансије
и Секретаријат за пореску администрацију
Градске управе града Панчева, у сарадњи са
осталим
основним
организационим
јединицама Градске управе града Панчева.
VI

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2015-64
Панчево, 11. 08. 2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павлов, с.р.

Градоначелник града Панчева, дана
10.08.2015. године разматрао је Предлог
Одлуке о додели награде града Панчева
„Полицајац месеца“, те је на основу чланова
44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС број 129/07 и 83/14-др.
закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута града
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Панчева („Службени лист града Панчева“ број
1/14-пречишћен текст и 24/14) и чланова 2. и 3.
Одлуке о награди града Панчева „Полицајац
месеца“ („Службени лист града Панчева“ број
13/15) донео

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
“ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“
Члан 1.

Награда града Панчева „Полицајац
месеца“ додељује се Шобот Слободану,
полицијском службенику, инспектору у
Одељењу
криминалистичке
полиције
Полицијске управе Панчево, за месец јул 2015.
године.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-7/2015-150
Панчево, 10. 08. 2015.годинe
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов, с.р.

Градоначелник града Панчева, дана 07.
08. 2015. године, разматрао је Предлог решења
о образовању Радне групе за контролу измена
постојећих и доношења нових планских аката,
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 54. и
98. став. 2. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ бр. 1/14-пречишћен текст
и 24/14), донео следеће
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РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПА ЗА КОНТРОЛУ ИЗМЕНА
ПОСТОЈЕЋИХ И ДОНОШЕЊА
НОВИХ ПЛАНСКИХ АКАТА
I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за контролу
измена постојећих и доношења нових
планских аката, (у даљем тексту: Радна група)
у следећем саставу:
1. Славе
Бојаџиевски,
помоћник
градоначелника у области урбанизма,
координатор;
2. Синиша
Јанковић,
секретар
Секретаријата
за
урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне
послове, члан;
3.
Јасминка Павловић, помоћник
секретара Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне
послове, члан;
4. Александар Бркић, директор ЈП
„Градска стамбена агенција“ Панчево,
члан;
5. Петар Петровић, руководилац Сектора
за
просторно
и
урбанистичко
планирање и пројектовање у ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево, члан.
II

Задатак Радне групе је да у току
поступка прописаног Законом о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09исрпавка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), врши
контролу измена постојећих и доношења
нових планских аката, у складу са позитивним
законским прописима и планским актима.
Задатак координатора Радне групе је да,
путем
Секретаријата
за
урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове
Градске управе града Панчева, о одржавању
сваке седнице путем e-maila обавести
Градоначелника града Панчева, заменика
Градоначелника града Панчева и председника
Скупштине града Панчева.
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III

Стручне и административно-техничке
послове за потребе Радне групе обављаће
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника
и
Градског
већа
и
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове Градске управе
града Панчева.
IV

Даном ступања на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о образовању Радне
група за контролу измена постојећих и
доношења нових планских аката („Сл.лист
града Панчева „ бр.21/13).
V

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-06-020-7/2015-146
Панчево, 07. 08. 2015.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов, с.р.

Градоначелник града Панчева, дана 11.
08. 2015. године, разматрао је Предлог Решења
о образовању Комисије за потврђивање
изведених радова на одржавању јавних зелених
површина, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07 и 83/14-други закон) и
чланова 54. и 98. став. 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14пречишћен текст и 24/14), донео следеће

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ
ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
I

Образује се Комисија за потврђивање
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изведених радова на одржавању јавних зелених
површина (у даљем тексту Комисија), у
следећем саставу:
1. Милан
Глумац,
дипл.правник,
помоћник секретара Секретаријата за
заштиту животне средине Градске
управе града Панчева, председник
Комисије;
2. Милан Милутиновић, дипл. инж. пољ.
инжењер на одржавању јавних зелених
површина у ЈКП „Зеленило“ Панчево,
заменик председника;
3. Светлана
Дракулић
Стефановић,
дипл.инж.арх,
шеф
Одсека
за
урбанизам
у
Секретаријату
за
урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове;
4. Данијела Спајић, виши стручни
сарадник у Секретаријату за финансије
Градске управе града Панчева;
5. Јелена Јелисијевић, дипл. инж.
хортикултуре, инжењер на одржавању
јавних зелених површина у
ЈКП
„Зеленило“ Панчево;
6. Илона Крстић Апро, комунални
инспектор
у
Секретаријату
за
инспекцијске послове Градске управе
града Панчева;
7. Викторија Малајмаре, комунални
инспектор
у
Секретаријату
за
инспекцијске послове Градске управе
града Панчева.
II

Задатак Комисије је да на основу
извршеног увида у документацију о пословима
одржавања зелених површина које обавља
Комунално предузеће, односно Месна
заједница Иваново, а по потреби и другу
одговарајућу документацију, као и провером
стања на терену, сачињава месечни извештај
којим потврђује обим изведених радова на
одржавању јавних зелених површина на
територији града Панчева, у претходном
месецу и даје одобрења за уклањање
постојећих здравих стабала са јавне зелене
површине или из дрвореда у складу са чланом
24. Одлуке о зеленим површинама на
територији града Панчева (Сл.лист града
Панчева број 11/15).
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III

Чланови
Комисије,
који
су
представници Градске управе града Панчева
обављаће послове наведене у тачки II овог
решења ван радног времена и припада им
накнада по сваком сачињеном извештају о
изведеним радовима на одржавању јавних
зелених површина на територији града
Панчева у висини нето износа једне дневнице
(5 процената просечне месечне бруто зараде по
запосленом у привреди Републике Србије у
моменту исплате).
IV

Стручне и административне-техничке
послове за потребе комисије обављаће
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа, Секретаријат
за заштиту животне средине и Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева.
V

Даном ступања на снагу овог решења,
престаје да важи Решење број II-06-020-1/2010232 од 29.04.2010.године и Решење број II-06020-1/2014-448 од 08.07.2014.године.
VI

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-06-020-7/2015-164
Панчево, 11. 08. 2015.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов, с.р.

Градоначелник града Панчева, дана 07.
08. 2015. године разматрао је Предлог Решења
о образовању Комисијe за потврђивање
извршених радова на Програму заштите
пољопривредног земљишта од утицаја еолске
ерозије подизањем пољозаштитних појасева на
територији града Панчева за 2015. годину ,па је
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на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 54. и 98.
став 2 Статута града Панчева (“Службени лист
града Панчева“ број 1/14-пречишћен текст и
24/14 ), донео следеће

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА
ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОД УТИЦАЈА ЕОЛСКЕ ЕРОЗИЈЕ
ПОДИЗАЊЕМ ПОЉОЗАШТИТНИХ
ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015.ГОДИНУ
Члан 1.

Образује се Комисија за потврђивање
извршених радова на Програму заштите
пољопривредног земљишта од утицаја еолске
ерозије подизањем пољозаштитних појасева на
територији града Панчева за 2015. годину (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Зоран Грба, представник Секретаријата
за за пољопривреду, село и рурални
развој Градске управе града Панчева,
координатор
2. Викторија Малајмаре, представник
Секретаријата за инспекцијске послове
Градске управе града Панчева, члан
3. Илона Апро - Крстић, представник
Секретаријата за инспекцијске послове
Градске управе града Панчева, члан
4. Сања Илић ,представник Секретаријата
за финансије Градске управе града
Панчева, члан,
5. Бошко Опачић, преставник ЈКП
“Зеленило“ Панчево, члан.
Координатор Комисије сазива састанке
и организује рад Комисије.
Члан 2.

Задатак Комисије је да на основу
извршеног увида у пословне књиге и дневнике
који води Јавно комунално предузеће
„Зеленило“ Панчево, а по потреби и на основу
увида у другу одговарајућу документацију, као
и провером стања на терену, потврди извршене
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радове на Програму заштите пољопривредног
земљишта од утицаја еолске ерозије
подизањем пољозаштитних појасева на
територији града Панчева за 2015. годину
Комисија има задатак да потврдђивање
радове из става 1. овог члана врши
континуирано сваког месеца до 10-ог у месецу,
за радове извршене у претходном месецу.
Комисија сачињава извештај о
радовима извршеним на Програму заштите
пољопривредног земљишта од утицаја еолске
ерозије подизањем пољозаштитних појасева на
територији града Панчева за 2015. годину.
Члан 3.

Чланови
Комисије
који
су
представници Градске управе града Панчева и
члан Комисије који је представник ЈКП
„Зеленила“,обављаће послове из члана 2. овог
решења ван радног времена и припада им нето
накнада по сваком сачињеном извештају о
радовима извршеним на Програму заштите
пољопривредног земљишта од утицаја еолске
ерозије подизањем пољозаштитних појасева на
територији града Панчева за 2015. годину у
висини износа једне дневнице (пет процената
просечне месечне зараде по запосленом у
приреди Републике Србије).
Члан 4.

Стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља
Секретаријат за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа и Секретаријат
за пољопривреду, село и рурални развој
Градске управе града Панчева.
Члан 5.

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-06-020-7/2015-148
Панчево, 07. 08. 2015.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов, с.р.
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