СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 28. ГОДИНА VIII

ПАНЧЕВО, 21 Октобар 2015. ГОДИНЕ

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07 и 83/14др.закон),члана 146.став 1. Закона планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14), члана 4. Одлуке о постављању мањих
монтажних, покретних и других објеката привременог
карактера на површинама јавне намене („Службени лист
града Панчева“ број 29/14) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр.
25/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 21.10. 2015. године, доноси:

ИЗМЕНУ ПЛАНА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА И
БАНКОМАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
Члан 1.

У Плану за постављање покретних објеката и
уређаја и банкомата на површинама јавне намене
(„Службени лист града Панчева“ број 18/15) у члану 2. у
пододељку „Рекламни панои (Рекламне табле, Светлеће
рекламне табле, Билборди, Покретни билборди, Светлеће
рекламне табле прикључене на стубове јавне расвете)
одсек „Билборди“ мења се и гласи:
„БИЛБОРДИ“

Билборди су рекламне плоче максималних
димензија 3,00 х 5,00 m, и то на стубовима максималне
висине до 4,70 m, и могу се постављати на површинама
јавне намене искључиво у коридорима приступних
саобраћајница ка граду, односно, прилазним правцима у
оквиру грађевинског реона у складу са саобраћајним и
просторним могућностима, на следећим локацијама:
Из правца Јабуке до надвожњака.
Из правца Новог Села до надвожњака.
Из правца Баваништа до пружног прелаза на
раскрсници са улицама Стевана Шупљикца и Првомајске.
Из правца Старчева до Војловачког парка,
односно лева страна уличног коридора до управне зграде
„Азотара“.
Из правца Београда новим путем (државни пут I
Б реда бр.10) до улице Првомајске и даље улицом

Аконтација претплате 10.375,30

Првомајском и Стевана Шупљикца до улице
Книћанинове, са десне стране посматрано из правца
Београда ка улици Книћаниновој.
Потез улице Светозара Шемића, са леве стране
посматрано из правца улице Димитрија Туцовића ка
улици Славка Бокшана.
Из правца Београда старим путем (општински
пут бр.7) до раскрснице са улицом Димитрија Туцовића.
Потез улице Светог Саве од улице Иве Курјачког
до улице Моше Пијаде – на зеленим површинама, и од
улице Змај Јове Јовановића до Немањине – на разделном
острву.
Потез улице Цара Душана од улице Војводе
Радомира Путника до улице Филипа Вишњића, на
разделном острву.
Потез улице Милоша Обреновића, са десне
стране посматрано из правца улице Милоша Требињца ка
улици Првомајској.
У улици Милоша Требињца наспрам раскрснице
са улицом Милоша Обреновића на зеленој површини
(оквирно испред кућног броја 14), максимално 2
билборда, уз сагласност МУП-а ПУ Панчево.
Улица Милоша Обреновића, са десне стране
после раскрснице са улицом Стеријином, посматрано из
правца улице Стеријине ка улици Пере Сегединца.
Улицом Милоша Обреновића, са десне стране
после раскрснице са улицом Пере Сегединца, посматрано
из правца улице Пере Сегединца ка улици Милоша
Требињца.
Улица Ослобођења, са десне стране после
раскрснице са улицом Радничком, односно Јосифа
Маринковића, посматрано из правца улица Радничке,
односно Јосифа Маринковића ка улици Ружиној.
У улици Ослобођења, непосредно испред
кружног тока код зелене пијаце, посматрано из правца
улице Ружине, ка кружном току, обострано, максимално
по 1 билборд.
У сваком насељеном месту може се поставити
маскимално 3 билборда.
Није дозвољено постављање билборда на другим
локацијама у оквиру градског подручја на површинама
јавне намене.
Подносилац захтева је у обавези да уз захтев за
доношење Одлуке о коришћењу, ЈП „Дирекција за
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изградњу и уређење Панчева“ Панчево достави
ситуационо решење са приказаним димензијама
темеља и билборда, приказану микролокацију
билборда на КТ плану у адекватној размери, копију
плана подземних инсталација и услове власника
инсталација за израду техничке документације у циљу
одређивања тачне микролокације билборда и издавања
услова за израду техничке документације.“
Члан 2.

Ова Измена плана ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и
83/2014 – др.закон), члана 90.став 3. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланова 6. и 7.
Закона о финансирању локалне самоураве („Службени
гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени
дин.изн. и 125/14-усклађени дин.изн.), члана 26.став 1
тачка 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС бр.
72/11, 88/13 и 105/14) и члана 39. и 98.ст.1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“
бр.1/14- пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 21.10. 2015.године,
донела је

ОДЛУКУ O ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ЗЕМЉИШТА ЗА ПРИВРЕМЕНО
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ГАРАЖА
1. OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и
поступак давања на коришћење неизграђеног
грађевинског земљишта (у даљем тексту: земљишта)
које је у јавној својини града Панчева, за привремено
постављање монтажних гаража, до привођења
земљишта планираној намени, висина прихода од
коришћења, као и права и обавезе уговорних страна за
време трајања уговора о коришћењу.
Члан 2.

Гаражом, у смислу ове одлуке, сматра се
типски монтажно-демонтажни објекат који се не може
зидати већ само постављати као готов производ у
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складу са Планом постављања монтажних гаража (у
даљем тексту: План), а који се може користити
искључиво за смештај путничких возила.
Члан 3.

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево (у даљем тексту
ЈП“Дирекција“) је овлашћена да у име града води
евиденцију монтажних гаража постављених на
земљишту које је у јавној својини града Панчева,
обавља послове давања на коришћење и отказивања
уговора о коришћењу, стара се о наплати прихода,
покреће и води судске и друге поступке у вези са
уговорним односом изузев својинско правних спорова
и врши друге послове и правне радње у вези
земљишта датог на коришћење за постављање
монтажних гаража.
II.
УСЛОВИ
ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ
ГАРАЖА
Члан 4.

Монтажне гараже могу се поставити
искључиво на основу Плана.
План доноси Скупштина града Панчева, на
предлог ЈП „Дирекција и Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске
управе града Панчева (у даљем тексту надлежни
секретаријат Градске управе)
Планом се утврђују посебни услови за
постављање монтажних гаража као што су: димензије,
изглед, конструкција и сл. као и обавеза прибављања
сагласности Завода за заштиту споменика културе у
Панчеву за постављање гараже у деловима града
Панчева - зонама које представљају амбијеталну
целину, простор од културно-историјског значаја,
односно урбанистички заокружену целину (центар
насељеног места, трг и сл.).
Измене и допуне Плана врше се по поступку
прописаном за његово доношење.
Члан 5.

За постављање или монтирање монтажне
гараже може се дати на коришћење земљиште чија
површина не прелази 15, 00 м2 на период који не може
бити дужи од 5 годинa, осим у случајевима
предвиђеним овом одлуком.
III. ПОСТУПАК ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ
ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ
ГАРАЖА
Члан 6.

Давање на коришћење земљишта за
постављање монтажних гаража врши се путем јавног
надметања, а у случајевима утврђеним овом одлуком и
непосредном погодбом.
Јавни оглас о давању на коришћење
земљишта за постављање монтажних гаража
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објављује се у локалном недељном листу или у неком
од дневних листова који излази на територији
Републике Србије, као и на званичном сајту града
Панчева и ЈП“Дирекција“.
Одлуку о расписивању Јавног огласа за
давање на коришћење земљишта за постављање
монтажних гаража места путем јавног надметања (у
даљем тексту: јавни оглас) доноси Надзорни одбор ЈП
„Дирекција“.
Члан 7.

Јавни оглас за давање на коришћење
земљишта за постављање монтажних гаража обавезно
садржи:
1. назив органа који расписује оглас
2. Податке о земљишту које се даје на
коришћење и површини гаражног места
(према Плану)
3. Период на који се земљиште даје на
коришћење
4. Месечни износ прихода од коришћења
земљишта утврђеног овом одлуком
5. Одредбу да се висина месечне обавезе која се
односи на приход од коришћења усклађује
према одредбама одлуке
6. Одредбу да је обавезан приказ личне карте
учесника као и приказ уредног пуномоћја
овереног код надлежног органа
7. Почетни једнократни износ у циљу стицања
права за закључење уговора о коришћењу
земљишта (у даљем тексту: једнократни
износ)
8. Висину гарантног износа за учешће у
поступку јавног надметања (у даљем тексту:
гарантни износ) уз напомену да се гарантни
износ враћа након окончања поступка јавног
надметања
9. Податке о документацији коју су дужни да
поднесу
учесници
непосредно
пре
започињања поступка јавног надметања, као
и рок за подношење пријава ЈП“Дирекција“
10. Место и време одржавања јавног надметања
11. Назнаку да ће земљиште добити на
коришћење учесник у поступку јавног
надметања који понуди највиши једнократни
износ
12. Назнаку да уплатом гарантног износа
учесник у поступку прихвата услове из јавног
огласа
13. Назнаку да учесник у поступку јавног
надметања коме је дато на коришћење
земљиште, у случају одустанка од закључења
уговора губи право на повраћај гарантног
износа и евентуално уплаћеног једнократног
износа ,
14. Назнаку да ће се јавно надметање сматрати
успелим уколико се на оглас пријави само
један понуђач уколико понуди једнократни

21. Октобар 2015. године

износ који није мањи од почетног износа
15. Одредбу да се непотпуне, неблаговремене и
неуредне пријаве неће узимати у разматрање
16. Одредбу да се неће разматрати пријаве
подносилаца који имају неизмирене обавезе
по основу изворних локалних прихода
17. Одредбу да ће се у случају одустанка од
закључења уговора на коришћење од стране
најповољнијег понуђача, закључење уговора
о коришћењу понудити првом следећем
најповољнијем понуђачу који је учествовао у
јавном надметању
18. Напомену да сва приложена документација
може бити у оригиналу или овереној
фотокопији
19. Друге услове којима се утврђују права и
обавезе учесника
Члан 8.

Уз пријаву на јавни оглас, подносиоци су у
обавези да приложе следећу документацију:
1.Податке о подносиоцу пријаве
-за правна лица назив и седиште, извод из
регистра издат од стране органа надлежног за
регистрацију правног лица, у оригиналу или овереној
фотокопији не старији од 6 месеци, пуномоћје за лице
које заступа подносиоца пријаве, ПИБ и матични број
-за предузетнике име и презиме, адреса,
извод из регистра издат од стране органа надлежног за
регистрацију, у оригиналу или овереној фотокопији не
старији од 6 месеци, број личне карте, ЈМБГ, назив
радње, ПИБ и матични број, а у случају да
предузетника заступа пуномоћник оверено пуномоћје
за лице које заступа подносиоца пријаве
-за физичка лица име, презиме, адресу, број
личне карте, ЈМБГ, а у случају да физичко лице
заступа пуномоћник, оверено пуномоћје за лице које
заступа подносиоца пријаве
2.Податке о земљишту које се даје на
коришћење за постављање монтажних гаража са
редним бројем из огласа
3. Доказ да подносилац пријаве нема
дуговања по основу изворних прихода града Панчева
4.Доказ о уплати гарантног износа
Члан 9.

Висина прихода за коришћење земљишта за
постављање монтажних гаража утврђује се по једном
гаражном месту, у зависности од зоне у којој је
монтажна гаража постављена и то:
ПРВА ЗОНА: обухвата простор обухваћен
улицама: Моше Пијаде, од реке Тамиш до улице
Светог Саве, а од Моше Пијаде до Браће Јовановића,
Браће Јовановића од Светог Саве до Ружине, Ружина
од Браће Јовановића до Ослобођења, Ослобођења од
Ружине до Милоша Требињца, Милоша Требињца од
Ослобођења до 6. октобра, 6. Октобра од Милоша
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Требињца до Жарка Фогораша, Жарка Фогораша од 6.
Октобра до Жарка Зрењанина, Жарка Зрењанина од
Жарка Фогораша до Милорада Бате Михаиловића,
Милорада Бате Михаиловића од Жарка Зрењанина до
реке Тамиш, реком Тамиш од Милорада Бате
Михаиловића до моста, површина обухваћена
улицама Димитрија Туцовића од железничке пруге до
Книћанинове, Книћанинова од Димитрија Туцовића
до пруге и пругом од Книћанинове до Димитрија
Туцовића (тј. до надвожњака).
ДРУГА ЗОНА: обухвата простор унутар
Беовоза, Првомајском до реке Тамиш, преводница,
реком Тамиш од преводнице до железничког моста,
изузев територије обухваћене првом зоном, као и
парцеле које се налазе на магистралном, регионалном
или локалном путу на територији града Панчева,
изузев територије која припада првој зони.
ТРЕЋА ЗОНА: обихвата територију града
Панчева у границама ГУП-а, изузев територије
обухваћене првом и другом зоном.
За земљиште које се налазе на углу и
припадају различитим зонама сматраће се да
припадају оној зони за коју је утврђен већи приход од
коришћења по једном гаражном месту.
Члан 10.

Гарантни износ за учешће у поступку
надметања за коришћење земљишта за постављање
гаража износи за:
I
II
III

зона: 5.000
зона: 4.000
зона: 3.000

динара,
динара,
динара,

Почетни једнократни износ у циљу стицања
права на закључивање уговора о коришћењу
земљишта ради постављања гараже износи 5.000
динара.
Члан 11.

Месечни приход од коришћења земљишта за
постављање монтажне гараже по гаражном месту, по
зонама износи:
Зона

Цена/динара

Прва

926,00

Друга

740,00

Трећа

555,00
Члан 12.

Висина месечног прихода од коришћења
земљишта утврђеног чланом 11. ове одлуке може се
мењати једанпут годишње у поступку утврђивања
буџета града Панчева за наредну годину.
Изузетно, висина месечног прихода од
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коришћења земљишта може се изменити у случају
доношења, односно измене закона или другог прописа
којим се уређују изворни приходи јединице локалне
самоуправе.
Средства остварена од коришћења земљишта
за постављање монтажних гаража представљају
приход буџета града Панчева.
Члан 13.

Поступак за давање на коришћења земљишта
путем јавног надметања спроводи Комисија за
спровођење поступка давања на коришћење
земљишта за постављање монтажних гаража (у даљем
тексту Комисија) коју именује Надзорни одбор
ЈП“Дирекција“.
Комисија има председника, заменика
председника, два члана и њихове заменике.
Председника и једног члана и њихове
заменике именује Надзорни одбор ЈП „Дирекција“, а
једног члана и његовог заменика
именује
Градоначеник града Панчева из редова запослених у
Градској управи.
Комисија након спроведеног поступка јавног
надметања за давање на коришћење земљишта,
доноси Одлуку о давању на коришћење земљишта за
постављање монтажне гараже.
Члан 14.

Пре започињања јавног надметања, Комисија:
-Утврђује да ли је оглашавање јавног
надметања обављено у складу са овом одлуком,
-Констатује колико је заинтересованих лица
присутно на јавном надметању, и проверава да ли су
иста уплатила гарантни износ чија је висина наведена
у огласу и
-Проверава да ли су пријаве благовремене и
потпуне, односно да ли
садрже све елементе
предвиђене чланом 8 одлуке.
Неблаговремене и непотпуне пријаве
Комисија неће узети у разматрање.
Члан 15.

Ако су испуњени услови из предходног
члана, председник Комисије објављује да се може
започети са јавним надметањем.
Председник Комисије објављује почетни
једнократни износ и позива учеснике јавног
надметања да узму учешће у јавном надметању.
Учесник јавног надметања дужан је да јасно и
гласно каже који једнократни износ нуди.
Председник Комисије пита три пута да ли
неко даје више од највећег понуђеног једнократног
износа и констатује после трећег позива, који је
највећи понуђени једнократни износ, као и име
учесника у јавном надметању.
Члан 16.

Комисија води записник о јавном надметању.
Учесник јавног надметања који је понудио највећи
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једнократни износ дужан је да одмах, на позив
председника Комисије потпише изјаву да је понудио
највећи једнократни износ, са назнаком висине тог
износа.
Председник Комисије затим, објављује да је
јавно надметање завршено.

•

•

Члан 17.

Одлука о давању на коришћење земљишта
објављује се непосредно након јавног надметања,
усмено учесницима на јавном надметању и писмено
на огласној табли ЈП „Дирекција“ у року од 3 дана, од
дана одржавања надметања.
На одлуку Комисије учесник у поступку
јавног надметања може уложити приговор Градском
већу града Панчева у року од 3 дана од дана њеног
објављивања на огласној табли ЈП „Дирекција“.
Одлука Градског већа града Панчева донета
по приговору је коначна и објављује се на огласној
табли града Панчева, у року од 3 дана од дана
доношења.

•

•

•

Члан 18.

Корисник коме је у поступку јавног
надметања дато на коришћење земљиште, дужан је да
у року од 8 дана од дана коначности одлуке из
претходног члана, закључи са ЈП „Дирекција“, уговор
о коришћењу.
Уколико корисник не поступи у складу са
претходним ставом, губи право на закључење уговора
о коришћења земљишта, а право на закључење
уговора о коришћењу земљишта понудиће се првом
следећем најповољнијем понуђачу који је учествовао у
јавном надметању.

•

•

•

Члан 19.

Учесник у поступку јавног надметања, који је
је стекао право на закључење уговора о коришћењу
земљишта, дужан је да пре потписивања уговора
уплати излицитирани једнократни износ и ЈП
„Дирекција“ достави доказ о извршеној уплати, а у
супротном сматра се да је одустао од закључења
уговора.
Учеснику у поступку јавног надметања,
након закључења уговора о коришћењу земљишта,
враћа се уплаћени гарантни износ без камате, у року
од 8 дана од дана закључења уговора.
Учесник у поступку јавног надметања, који је
одустао од закључења уговора о коришћењу
земљишта, нема право на повраћај гарантног износа и
евентуално уплаћеног једнократног износа.
Члан 20.

Уговор о коришћењу земљишта закључен са
ЈП „Дирекција“ треба обавезно да садржи:
• 1. податке о уговорним странама,
• 2. податке из Плана о земљишту које је

•
•
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предмет коришћења
3. податке о техничким карактеристикама и
површини гараже која се може поставити на
земљишту,
4. рок закључења уговора о коришћењу
земљишта, који не може бити дужи од 5
година, висину прихода од коришћења
земљишта, начину плаћања и одредбу да ће се
висина прихода усклађивати на начин
предвиђен овом одлуком,
5. обавезу корисника да гаражу уклони, без
права на накнаду, најкасније у року од 8 дана
по истеку уговора, и да по уклањању гараже
уреди земљиште и исто доведе у првобитно
стање,
6. одредбу да ће се у случају да гаража не буде
уклоњена од стране корисника и земљиште
не буде доведено у првобитно стање, то
учинити принудним путем, на терет
корисника.
7. одредбу да се право коришћења земљишта
правним пословима не може пренети на
друго лице, што је основ за раскид уговора,
8. забрану обављања делатности у гаражи у
току трајања уговора, што је основ за раскид
уговора,
9. обавезу корисника да редовно плаћа
месечну обавезу за коришћење, а уколико ову
обавезу не изврши најмање 3 месеца
узастопно или 3 месеца током трајања
уговора, то ће бити основ за раскид уговора,
10. услове за раскид уговора: када
постављену гаражу користи неовлашћено
лице, када је то неопходно због измене
режима саобраћаја, када је то неопходно ради
реализације радова на реконструкцији,
одржавању или постављању комуналних
објеката,
11. друге услове за раскид уговора у случају
неиспуњења преузетих обавеза по уговору.
Уговор у име корисника са закупцем
закључује директор ЈП“Дирекција“.
Члан 21.

Изузетно, без јавног огласа земљиште се
може дати на коришћење непосредном погодбом:
1. Органима Републике Србије, АП Војводине
и града Панчево, као и другим правним лицима чији је
оснивач Република Србија, АП Војводина, град
Панчево, ако гаражу треба да поставе у циљу
остваривања своје делатности.
2. Законским наследницима корисника на
основу правоснажних решења о наслеђивању услед
смрти корисника и то само на преостало време
коришћења земљишта утврђено уговором који је
закључио ранији корисник са ЈП „Дирекција“
Панчево.
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3. Корисницима, који су редовно измиривали
уговорне обавезе, а који су поднели захтев за
продужење уговора о коришћења, најраније три
месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о
коришћењу, може се продужити трајање уговора, за
период од наредних 5 (пет) година.
4. Корисницима чије се монтажне гараже
морају уклонити услед привођења земљишта
планираној намени, уколико немају неизмирених
уговорних обавеза према ЈП“Дирекција“ по основу
коришћења земљишта, на период до истека рока на
који је уговор закључен, за одговарајућу слободну
локацију у складу са планом.
5. Корисницима чије се монтажне гараже
уклањају услед измене Плана, уколико немају
неизмирених уговорних обавеза према ЈП“Дирекција“
по основу коришћења земљишта, на другу
одговарајућу локацију у складу са Планом, на период
до истека рока на који је уговор закључен.
6. У случају замене гаража по закљученим
уговорима о коришћењу између корисника, уколико
корисници немају неизмирених уговорних обавеза
према ЈП“Дирекција“ по основу коришћења
земљишта, до истека рока на који су уговори
закључени
7. Лицима који купују стан на територији
града Панчева, уколико су уговори о коришћењу
закључени са корисницима који продају стан, у року
од 3 месеца од дана закључења уговора о купопродаји
стана, на период од 5 година.
Одлуку о давању на коришћење земљишта
непосредном погодбом у случајевима из предходног
става доноси Надзорни одбор ЈП „Дирекција“.
На основу одлуке из става 2. овог члана
корисник коме је дато на коришћење земљиште са ЈП
„Дирекција“ закључује уговор о коришћењу
земљишта, који садржи све елементе предвиђене
чланом 20. ове одлуке.
IV.ПРАВА И ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ ПОСТАВЉАЊА И
УКЛАЊАЊА ГАРАЖА
Члан 22.

ЈП „Дирекција“ је дужна да води евиденцију
о закљученим уговорима о коришћењу земљишта
ради постављања гаража, и стара се о њиховом
спровођењу (прати реализацију наплате, опомиње
кориснике у случајевима да су у доцњи са наплатом,
благовремено обавештава кориснике о истеку уговора
и сл.) .
ЈП „Дирекција“ је у обавези да Секретаријату
за инспекцијске послове Градске управе града Панчева
ради евиденције достави закључене уговоре о
коришћењу земљишта.
Уколико уговор о коришћењу земљишта
истекне, а корисник у прописаном року не уклони
гаражу из става 1. овог члана, ЈП „Дирекција“ је дужна
да о томе обавести Секретаријат за инспекцијске
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послове Градске управе града Панчева.
Члан 23.

Обавезу по основу уговора корисник плаћа од
дана закључења уговора о коришћењу.
Члан 24.

Уколико Корисник земљишта не постави
гаражу, на земљишту предвиђено Планом, у року од
90 дана од дана закључења уговора о коришћењу, исти
се раскида.
Члан 25.

Право коришћења земљишта корисник не
може пренети на друго лице, осим у случајевима
предвиђеним чланом 21.ове одлуке.
1) НАДЗОР
Члан 26.

Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Секретаријат за инспекцијске послове и
Комунална полиција Градске управе града Панчева.
У вршењу инспекцијског надзора комунални
инспектор овлашћен је да решењем нареди кориснику
земљишта, односно власнику гараже уклањање
гараже:
• Када је гаража постављена без закљученог
уговора са ЈП „Дирекција“ Панчево
• Када је гаража постављена или се користи
супротно условима уговором закљученим са
ЈП „Дирекција“ Панчево,
•
Када је гаража постављена на земљишту које
није одређено Планом за привремено
постављање монтажних гаража,
• Када
постављену
гаражу
користи
неовлашћено лице,
• Када је то неопходно због измене режима
саобраћаја,
• Када је то неопходно ради реализације радова
на
реконструкцији,
одржавању
или
постављању
објеката
комуналне
инфраструктуре, као и из других оправданих
разлога.
Решењем инспектора наређује се уклањање
гаража и у случају раскида уговора о коришћењу.
Уколико у року одређеном у решењу из става
2. овог члана, корисник земљишта, односно власник
гараже, не уклони гаражу, уклањање ће се извршити
принудним путем о трошку корисника, односно, о
трошку власника бесправно постављене гараже.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.

Новчаном казном у износу од 20.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице које је
власник гараже ако je:
1. гаражу поставило без закљученог уговора
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са ЈП „Дирекција“, односно ако је гаражу поставило
на земљишту које није одређено Планом за
привремено постављање монтажних гаража;
2. гаражу поставила или користи гаражу
супротно условима одређеним уговором закљученим
са ЈП „Дирекција“;
3. гаражу поставило или користи супротно
условима одређеним Планом за привремено
постављање монтажних гаража ;
4. Не уклони гаражу са јавне површине по
истеку рока важности уговора о закупу земљишта и не
поступи по решењу надлежне инспекције.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник који је власник гараже новчаном казном у
износу од 20.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
физичко лице који је власник гараже новчаном казном
у износу од 10.000,00 динара.

закључених са ЈП“Дирекција“ који су истекли, могу да
закључе уговоре о коришћењу са ЈП“Дирекција“
према условима из ове одлуке, уз обавезу да приложе
доказ о уплати свих фактурисаних обавеза, уколико
захтев за закључење уговора доставе у року од 90 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Корисници који користе земљиште за
постављање монтажних гаража на основу уговора
закључених са ЈП“Дирекција“ на неодређено време,
могу да закључе уговоре о коришћењу са
ЈП“Дирекција“ према условима из ове одлуке, уз
обавезу да приложе доказ о уплати свих фактурисаних
обавеза, уколико захтев за закључење уговора доставе
у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
У случају да корисници земљишта не поступе
на начин предвиђен ставом 1 и 2 овог члана,
ЈП“Дирекција“ ће отказати уговоре и Секретаријату за
инспекцијске послове Градске управе града Панчева
доставити захтев за уклањање монтажних гаража, о
трошку корисника.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје
да важи Одлука о привременом уступању
неизграђеног, јавног, грађевинског земљишта за
привремено постављање монтажних гаража ( „Сл.
лист опшине Панчево бр. 2/05, 19/05 –др.одлука, 27/05
– др.одлука, 29/06, 14/07,19/07, и „Службени лист
града Панчева“ бр.16/08, 26/09, 25/10, 4/13, 13/13,
21/13, 24/13 и 6/2014).

Члан 28.

План из члана 2. ове одлуке доноси
Скупштина града Панчева, на предлог ЈП“Дирекција“
и надлежног секретаријата Градске управе у року од
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 29.

Лица која користе део јавне површине за
постављање гараже на основу фактура које им
испоставља ЈП „Дирекција“, могу да закључе уговор о
коришћењу земљишта за постављање монтажних
гаража уколико је земљиште за постављање монтажне
гараже предвиђене Планом.
Корисници земљишта из предходног става,
дужни су да захтев за закључење уговора доставе
најкасније у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке, уз обавезу да приложе доказ о уплати свих
фактурисаних обавеза, као и доказ о уплати
једнократног износа у зависности од зоне у којој је
монтажна гаража постављена и то :
За I зону 10.000,00 динара
За II зону 7.500,00 динара
За III зону 5.000,00 динара
У случају да корисници из става 1 овог члана
не поднесу у року из става 2.овог члана захтев за
закључење уговора, односно, уколико не поступе на
начин предвиђен ставом 2 овог члана ЈП“Дирекција“
ће Секретаријату за инспекцијске послове доставити
захтев за уклањање монтажних гаража, о трошку
корисника.
Члан 30.

Корисници који користе земљиште за
постављање монтажних гаража на основу уговора

Члан 31.

Члан 32.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 26. и 27. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“ бр 72/11, 88/13 и 105/14),
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
Гласник РС“ бр:129/07 и 83/14- др. Закон), чланова 39.
и 98. ст. 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева“ бр: 1/14- пречишћен текст, 24/14 и 21/15),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана
21.10. 2015 год. донела је:

ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА, БЕЗ НАКНАДЕ, НА
НЕПОКРЕТНОСТИ „ГРАДСКИ СТАДИОН“
У ПАНЧЕВУ
I
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СКУПШТИНА ГРАДА ПРИХВАТА одлуку
Скупштине ФК „Динамо“ из Панчева којом је
сагласна да ФК „Динамо“ Панчево ПРЕНЕСЕ НА
ГРАД ПАНЧЕВО право коришћења, без накнаде, на
непокретностима у својини Републике Србије, са
правом коришћења ФК „Динамо“ које у природе чине
Градски стадион у Панчеву, у Ул. Милоша Требињца
бр.3, и то следеће непокретности:
1. парцела топ.бр. 4459 К.О. Панчево, укупне
површине 11 ари 60 м2, земљиште под зградомобјектом површине 3 а 21 м2, земљиште уз зграду објекат површине 8 а 39 м2, објекат бр.1 -зграда за
спорт и физичку културу-трибине, уписана на парцели
бр. 4459.
2. парцела топ.бр.4484/1 К.О. Панчево укупне
површине 2 ха 17 а 07 м, земљиште под зградомобјектом површине 24 м2, земљиште под зградомобјектом површине 26 м2, земљиште под зградомобјектом површине 31 м2, земљиште уз зграду објекат површине 2ха 16 а 26 м2, објекат бр.1-помоћна
зграда, објекат бр.2-породична стамбена зграда и
објекат бр.3-помоћна зграда, уписани на парцели бр.
4484/1 .
3. парцела топ.бр. 4485 К.О. Панчево укупне
површине 1 ха 21 а 34 м2 земљиште под зградомобјектом површине 47 м2, остало вештачки створено
неплодно површине 1 ха 20 а 87 м2, објекат бр.1помоћна зграда, уписана на парцели бр. 4485.
Све наведене парцеле уписане су у Извод из
листа непокретности бр.1403 К.О. Панчево и
обухваћене Пројектом постојећег стања Градског
стадиона ФК „Динамо“ бр.4458-13 који је сачинило
Предузеће за извођење геодетских радова „Геовизија
„ Панчево.
II
Непокретности из става 1.ове Одлуке и то
парцеле топ.бр.4459, 4484/1, 4485, све ко Панчево,
према Информацији о локацији Секретаријата за
урбанизам,грађевинске и стамбено-комуналне послове
бр.V-15-350-196/2015 од 24.08.2015 године налазе се у
обухвату Плана генералне регулације Целине 1 ШИРИ
ЦЕНТАР (круг обилазнице ) у насељеном месту
Панчево („Сл.лист града Панчева „бр.19/12, 27/12исправка и 1/13, 24/13-исправка и 20/14-исправка) који
је у свом поглављу Б3-Смернице за спровођење плана,
као план који се у потпуности преузима и спроводи у
целости навео и План детаљне регулације „Градски
стадион“ у Панчеву („Сл.лист општине Панчево“
бр.31/11)-План детаљне регулације „Градски стадион“
у Панчеву („Сл.лист општине Панчево бр.31/11),
дефинисане као грађевинско земљиште за јавне
намене планирано за спорт и рекреацију, а парцела
4485, у делу и за изградњу саобраћајнице-јавно
грађевинско земљиште.
III
Одлуку доставити на одлучивање Влади
Републике Србије путем Републичке Дирекције за
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имовину.
IV
Уговор о преносу права коришћења са
Републичком Дирекцијом за имовину Републике
Србије, у име града Панчева закључиће
градоначелник града Панчева.
V
Одлуку објавити у Службеном листу града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/14 др.закон), Закона о порезима на имовину („Сл. гласник
РС“, број 26/01 ,42/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др.закон),
члана 43. и 44. Уредбе о стандардима и нормативима
за планирање, пројектовање, грађење и условима за
коришћење и одржавање станова за социјално
становање („Службени гласник РС“, број 26/13) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист Града Панчева“, број 1/14пречишћен текст, 24/14 и 21/15), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 21.10.2015. године,
донела је

ОДЛУКУ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА
ТРОШКОВНЕ (НЕПРОФИТНЕ)
ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ НАМЕЊЕНЕ
СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се начин одређивања
закупнине и висина стопа елемената за обрачун
трошковне (непрофитне) закупнине станова у јавној
својини града Панчева, намењених социјалном
становању.
За коришћење закупљеног стана Закупац
плаћа закупнину , под условима и на начин одређен
уговором о закупу који закључује са Јавним
предузећем»Градска стамбена агенција»Панчево, а у
складу са одредбама Уредбе о стандардима и
нормативима за планирање, пројектовање, грађење и
условима за коришћење и одржавање станова за
социјално становање („Службени гласник РС“, број
26/13) и овом Одлуком.
Закупнина се одређује на основу обрачуна
свих стварних трошкова прибављања и коришћења
стана у складу са чланом 43. Уредбе о стандардима и
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нормативима за планирање,пројектовање,грађење и
условима за коришћење и одржавање станова за
социјално становање („Службени гласник РС“, број
26/13). Трошковна (непрофитна) закупнина покрива
трошкове одржавања стана и заједничких делова
зграде, трошкове осигурања, трошкове вођења
послова управљања, амортизацију за животни век од
67 година, трошкове финансирања средстава
уложених у стан и припадајуће заједничке делове, као
и земљиште на коме је изграђен стамбени објекат.
Вредност стана је тржишна вредност
непокретности на дан 31. децембар године која
претходи години обрачуна закупнине, утврђена у
складу са законом и другим прописима који уређују
порез на имовину за лица која не воде пословне књиге.
Висина
стопа
појединих
елемената
трошковне (непрофитне) закупнине утврђује се по
зонама 1., 2., 3., 4. и 5., које су одређене Одлуком о
одређивању зона и најопремљеније зоне на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева“,
број13/13 ).

д. број

ЕЛЕМЕНТИ
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Висина месечне закупнине за станове
намењене социјалном становању одређује се по
зонама, тако што се вредност стана помножи збирном
стопом која садржи елементе за обрачун трошковне
(непрофине) закупнине за станове у јавној својини
града Панчева и подели са 12 (табела 1.).

ЗОНЕ
по Одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији
града Панчева («Службени лист града Панчева», бр.13/13 )
Прва
зона

Друга
зона

Трећа
зона

Четврта
зона

Пета
зона

1.

ВРЕДНОСТ СТАНА
(Тржишна вредност
непокретности на дан
31.децембар
године
која претходи години
обрачуна закупнине,
утврђена у складу са
законом
и
др.
прописима
који
уређују
порез
на
имовину за лица која
не воде пословне
књиге)

2.

ТРОШКОВИ
ОДРЖАВАЊА

1,00%

1,00%

1,20%

1,20%

1,20%

3.

ТРОШКОВИ
ОСИГУРАЊА

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

4.

ТРОШКОВИ
УПРАВЉАЊА

0,20%

0,30%

0,30%

0,50%

0,50%

5.

АМОРТИЗАЦИЈА

0

0

0

0

0

6.

ТРОШКОВИ
ФИНАНСИРАЊА

1,00%

1,00%

1,25%

1,60%

1,60%

7.

УКУПНА
СТОПА
ТРОШКОВНЕЗАКУП 2,25%
НИНЕ
(2+3+4+5+6)

2,35%

2,80%

3,35%

3,35%
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МЕСЕЧНА
ЗАКУПНИНА (1x7)

Члан 2.

Закупнина се обрачунава у фиксном
динарском износу за период од годину дана, и то за
другу половину текуће године и прву половину
наредне године, а плаћа се у једнаким месечним
ратама до 15. у месецу за текући месец.
Закупнина се обрачунава и за наредни период
по истеку периода из претходног става, уколико стопе
утврђене овом одлуком остану непромењене.
Члан 3.

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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21. 10. 2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07 и 83/14др.закон),члана 146. Закона o планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 1/14пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 21.10.2015. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ, ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 1.

У Одлуци о постављању мањих
монтажних, покретних и других објеката привременог
карактера на површинама јавне намене („Службени
лист града Панчева“ број 29/14) у члану 2. у ставу 2.
после тачке 5. додаје се тачка 6. која гласи:
„6. Монтажне платформе и
рампе за
инвалиде”
Члан 2.

У члану 5. став 1. мења се и гласи:
“На површинама јавне намене, у складу са
условима утврђеним овом Одлуком, могу се
привремено поставити споменици, спомен обележја,

скулптурална дела, мобилијар спортског карактера
(тренажер стене за спортско пењање, фитнес
мобилијар, скејт паркови, шаховске табле и сл.),
чилери и монтажне платформе и рампе за инвалиде.”
Члан 3.

Члан 45. мења се и гласи:
“Аутомати и фрижидери за продају сладоледа
могу се поставити на површини јавне намене, у
периоду од 01.04. до 31.10. текуће године.
Захтев за доношење Одлуке о коришћењу
дела јавне површине јавне намене за постављање
уређаја из става 1. овог члана, подноси власник,
односно закупац пословне просторије или корисник
киоска испред које се постављају уређаји, односно
правно лице које се бави производњом и
дистрибуцијом смрзнутих производа, уз сагласност
власника, односно закупца пословне просторије или
корисника киоска.
Аутомати и фрижидери за продају сладоледа
који се не постављају испред пословног простора,
односно киоска, постављају се у складу са Планом, и
то један аутомат одређене врсте, или један фрижидер.
Расхладне витрине могу се поставити на
површини јавне намене испред пословног простора
или киоска током целе године, и то једна расхладна
витрина на пословни простор или киоск.
Испред пословног простора или киоска се
може поставити и један фрижидер за продају
сладоледа.“
Члан 4.

После члана 75. додају се нови
одељак 6. и чланови 75 а. и 75 б. који гласе:
„ 6. МОНТАЖНЕ ПЛАТФОРМЕ И РАМПЕ
ЗА ИНВАЛИДЕ
Члан 75 а

Монтажне платформе и рампе за инвалиде су
монтажни објекти којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама објектима јавне и пословне намене,
објектима за јавну употребу (улице, тргови, паркови и
сл.), у складу са подзаконским актом којим се
прописују стандарди којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама.
Монтажне платформе и рампе за инвалиде
постављају се на површинама јавне намене, на основу
техничких, односно саобраћајно-техничких услова ЈП
„Дирекција“ , на период који не може бити дужи од 5.
година.
ЈП „Дирекција“ доноси Одлуку о коришћењу
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за постављање монтажних платформи и рампи за
инвалиде на површинама јавне намене.
Члан 75 б

Правна
лица
подносе
надлежном
Секретаријату захтев за постављање монтажних
платформи и рампи за инвалиде, уз који прилажу:
1. решење о упису у регистар делатности;
2. уверење
Секретаријата
за
пореску
администрацију Градске управе града
Панчева којим доказује да нема дуговања по
основу изворних прихода града Панчева
3. техничке услове, односно саобраћајнотехничке услове коју издаје ЈП “Дирекција”
4. оверену скицу платформе, односно рампе за
инвалиде са техничким описом и израженим
димензијама у опису, израђена од одговорног
пројектанта са одговарајућом лиценцом.
5. изјаву да ће исту уклонити по истеку времена
одређеног у одобрењу за коришћење дела
површине јавне намене
6. Одлуку о коришћењу ЈП “Дирекција“ у 2
примерка
Надлежни Секретаријат издаје одобрење за
постављање монтажних платформи и рампи за
инвалиде, на делу површине јавне намене у року од 15
дана од дана подношења захтева.”
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ : II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланa 87. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС" бр. 135/04,
36/09-др.закон, 72/09-др. закон и 43/11-Одлука УС)
чланова 6. и 7. и 11. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11,
93/12, 99/13-др.пропис и 125/14-др.пропис)), члана 32.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07 и 83/14-др. закон), Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11,93/12,62/13 и 63/13-исправка,108/13 ,
142/14), члана 39.став 1. тачка 3. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева“ 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 21.10.2015.године, донела је

21. Октобар 2015. године

ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.

У Одлуци о посебној накнади за заштиту и
унапређивање животне средине ("Сл.лист града
Панчева" бр. 23/11 - пречишћен текст, 28/11 - исправка,
36/11 , 8/12 , 19/14 , 29/14) члан 7. мења се и гласи :
"(1) Град, као подстицајну меру за развој
привредних активности, ослобађа плаћања посебне
накнаде привредне субјекте који започну са
привредним активностима, за дванаест месеци од дана
регистрације у АПР, као и за време трајања
привремене одјаве.
(2) Привредни субјекти у поступку
ликвидације задужују се накнадом за заштиту и
унапређивање животне средине до дана регистровања
и објављивања одлуке о покретању поступка
ликвидације у складу са законом којим се уређује
ликвидација привредних субјеката.
(3) Накнада утврђена у члану 3. став 1. тачка
3. Одлуке умањује се за:
100% за субјекта приватизације од стратешког
значаја за привреду Републике Србије а на основу
Одлуке Владе Републике Србије о одређивању
субјеката приватизације од стратешког значаја до дана
окончања поступака приватизације закључењем
уговора о:
- продаји капитала или
- продаји имовине или
- преносу капитала без накнаде или
- стратешком партнерству
50% обвезницима који су на основу члана 7.
Закона о рачуноводству и ревизији разврстани:
- средња правна лица,
- мала правна лица,
- микро правна лица "
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а
примењиваће се од 1. новембра 2015. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14 - др. закон), Предлога мера за предузеће од
стратешког значаја и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“, број
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25/15 - пречишћен текст), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној дана 21.10.2015.године, донела је

града Панчева, на седници одржаној дана 21.10.2015.
године, донела је

ОДЛУКУ У ВЕЗИ ИНИЦИЈАТИВЕ БРОЈ
468 ОД 11. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ „ХИП
ПЕТРОХЕМИЈА“ а.д. Панчево

ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ - ЗГРАДА У ФУНКЦИЈИ
ОСТАЛОГ ОБРАЗОВАЊА-ДЕЧИЈА
УСТАНОВА, У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА
ПАНЧЕВА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

I
Скупштина града Панчева прихвата
иницијативу, број: 468 од 11. јуна 2015. године,
Акционарског друштва за производњу петрохемијских
производа, сировина и хемикалија „ХИППетрохемија“ Панчево (у даљем тексту: „ХИППетрохемија“) за доношење Одлуке о смањењу цена
услуга ЈКП чији је оснивач град Панчево и то: ЈКП
„Хигијена“ Панчево до максималног износа 1.000.000
РСД месечно и ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево умањење месечног рачуна за 50% износа, а у
циљу додатног унапређења пословања овог друштва и
наставка редовног измирења текућих обавеза према
вршиоцима комуналних услуга.
Скупштина града Панчева препоручује Јавно
комуналним предузећима из става I ове тачке да
донесу одговарајуће одлуке уколико исте не ремете
процес пословања вршиоца комуналних услуга.
II
Скупштина града Панчева препоручује Јавно
комуналним предузећима чији је оснивач град
Панчево, а који имају потраживања од „ХИППетрохемија“ Панчево да споразумно регулишу начин
измирења обавеза, имајући у виду да је „ХИППетрохемија“ Панчево одређена као субјект
приватизације од стратешког значаја Одлуком Владе
Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 47/15).
III
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш, 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 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.25/15-пречишћен текст) Скупштина

I
Прибавља се у јавну својину града Панчева,
непосредном погодбом, непокретност - зграда у
функцији осталог образовања-ДЕЧИЈА УСТАНОВА,
корисне површине 1378м2, спратности П+Пк, у улици
Кикиндска бб, уписана на катастарској парцели број
657/35 к.o.Панчево, са парцелом површине 10 а 96 м2,
све уписано у препису листа непокретности бр.18152
к.о. Панчево, у својини „MARFIN BANK“ AD
Београд, ул.Далматинска 22.
II
Купопродајна цена непокретности из тачке I
ове Одлуке постигнута у поступку непосредне
погодбе износи 945.344,00 еура у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан
преноса средстава.
III
Овлашћује се Градоначелник града Панчева
да потпише Уговор о купопродаји непокретности из
тачке I ове Одлуке.
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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/14-други
закон) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 25/15
-пречишћен текст) Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 21.10.2015.године, донела је

ОДЛУКУ
о уступању извођења радова на
уклањању објеката или дела објекта и
уклањања предмета и ствари по основу
извршних решења
Члан 1.

Овом

одлуком

поверавају

се

послови
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уклањања објеката или дела објекта и уклањања
предмета и ствари, уређује поступак уклањања
објеката, и наплата трошкова уклањања а на основу
извршних решења инспекцијских служби града
Панчева.
I ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ
ОБЈЕКАТА ИЛИ ДЕЛА ОБЈЕКТА
Члан 2.

Поверава се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” Панчево (у даљем
тексту ЈП „Дирекција“), извођење радова на
уклањању бесправно подигнутих објеката на
територији града Панчева, по основу извршних
решења инспекцијских служби града Панчева.
Уклањање објеката врши се на основу
Програма уклањања објеката сачињеног од стране
Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе
града Панчева.
Члан 3.

Уклањање (рушење) бесправно подигнутих
објеката подразумева израду потребне техничке
документације и извођење радова на уклањању
(рушењу) бесправно подигнутих објеката или делова
објекта од монтажних елемената, чврстог материјала и
бетона, рашчишћавање терена са утоваром, као и
уклањање ствари и других предмета са фасада
стамбених и пословних објеката (рекламе, рекламне
витрине и сл.)
Под извођењем радова из претходног става,
подразумевају се и радови на враћању у првобитно
стање земљишта након уклањања објекта уколико се
ради о земљишту јавне намене и извођење
грађевинских и других неопходних радова којима се
објекат враћа у стање у којем је био пре бесправно
изведених радова од стране инвеститора или извођача
радова.
Члан 4.

ЈП „Дирекција“ ће послове из члана 3. ове
одлуке, вршити преко изабраног извођача по
спроведеном поступку јавне набавке са којим ће
закључити уговор и ближе уредити међусобна права и
обавезе.
Извођач радова мора бити привредно
друштво, односно друго правно лице или предузетник,
које је уписано у одговарајући регистар извођача за
грађење објеката, односно за извођење радова и
израду пројектно-техничке документације.
Члан 5.

ЈП „Дирекција“ Панчево и изабрани извођач
су дужни да у обављању послова поступају савесно и
стручно с пажњом доброг привредника, у складу са
важећим законима, подзаконским актима и правилима
струке.
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II ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА УКЛАЊАЊА ПРЕДМЕТА
И СТВАРИ
Члан 6.

Јавном комуналном предузећу „ХИГИЈЕНА”
Панчево (у даљем тексту ЈКП „Хигијена“), уступа се
извођење радова уклаљања бесправно постављених
монтажних објеката као и бесправно остављених
ствари, других предмета, грађевинског материјала и
отпада, и другог отпада са јавних површина на
територији града Панчева по основу извршних
решења инспекцијских служби града Панчева.
Члан 7.

Под уклањањем ствари и предмета
подразумева се уклањање:
-пијачних објеката (тезге, рамови, боксови и
др.)
-привремених монтажних објеката и уређаја
(киосци, контејнери за мониторинг, летње баште, јавне
телефонске говорнице, киосци са надстрешницом за
аутобуско стајалиште, отворени угоститељски
садржаји, кућице за храњење и смештај паса и мачака,
гараже и др.)
-покретних објеката и уређаја (аутомати,
фрижидери за продају сладоледа, расхладне витрине,
и покретне рекламне витрине, уређаји за печење
кокица, кукурузних класова, кестења, шећерне пене и
америчких крофница, покретне тезге и празничне
тезге, промотивни платои, објекти за извођење
забавних програма, хоризонталне рекламе, рекламни
панои, рекламне табле, светлеће рекламне табле,
билборди, покретни билборди, светлеће рекламне
табле прикључене на стубовима јавне расвете,
покретни мобилијар, клупе, перде, украсне жардињере
и уметничке инсталације)
-монтажних гаража
-грађевинског материјала и отпада и друго,
-кавеза за амбалажу,
-заштитних стубића и рампи,
-ствари и других предмета са јавних
површина које нису набројане а за чије уклањање ЈКП
„Хигијена“ Панчево поседује кадровске и техничке
могућности,
-складиштење уклоњених објеката, уређаја,
ствари, материјала и других предмета.
Члан 8.

ЈKП „Хигијена” дужно је да у обављању
послова из члана 7. ове одлуке поступа савесно и
стручно с пажњом доброг привредника.
III ТРОШКОВИ ИЗВРШЕЊА
Члан 9.

Трошкове извођења радова из члана 3. и
члана 7. ове одлуке сноси извршеник кои није
поступио у остављеном року по извршном решењу о
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чему надлежна инспекцијска служба града Панчева
доноси посебан закључак.
Трошкови из става 1. овог члана се одређују
на основу стварних трошкова и ценовника који
доноси надзорни одбор ЈKП „Хигијена” Панчево,
односно надзорни одбор ЈП „Дирекција“, уз
сагласност надлежног органа града Панчева.
Трошкови извршења инспекцијског решења
из става 1. ове одлуке падају на терет буџета града
Панчева до наплате од стране извршеника.
Члан 10.

Поступак принудне наплате трошкова
уклањања спроводи Секретаријат за инспекцијске
послове Градске управе града Панчева.
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ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСЛОВНОМ, МАГАЦИНСКОМ
ПРОСТОРУ И ГАРАЖАМА ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о пословном, магацинском
простору и гаражама града Панчева (''Службени лист
града Панчева'' број 15/14, 29/14 и 11/15), у члану 26.
став 1. тачка 2. иза речи „за остваривање прихода“
додају се запета и речи: „агенције, дирекције и друге
службе и организације чији је оснивач носилац права
јавне својине, а за које оснивачким актом није
утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде
пословни простор за рад“.
Члан 2.

IVПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

У члану 26. став 1. додаје се тачка 13.која
гласи:

Члан 11.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о уступању извођења радова рушења
или уклањања објеката или предмета и ствари по
основу извршних решења („Сл.лист града Панчева“
бр. 24/2011)
Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 20. и члана 32. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” 129/07, 83/14др.закон), члана 6. тачка 10. и члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени динарски
износи и 125/14- усклађени дин.износи), Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13 и
142/14), Закона о јавној својини (Сл. гласник РС“
72/11, 88/13 и 105/14), Закона о облигационим
односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 „Сл.
лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ бр 1/03-Уставна
повеља“) и члана 39. и 98.став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 25/15
-пречишћен текст) Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 21.10.2015.год. донела је

„Када закључење уговора о закупу гараже
тражи власник стана или закупац стана где је гаража
саставни део стана и са станом чини једну целину,
односно има вертикалну комуникацију са станом.“
Члан 3.

У члану 28. додаје се став 2. који гласи:
„Ван поступка јавног оглашавања право на
закуп имају агенције, дирекције, службе и друге
организације чији је оснивач град Панчево, ради
обављања послова из њиховог делокруга рада, на
основу образложеног предлога надлежног органа
задуженог за делатност подносиоца захтева, уз обавезу
плаћања закупнине у висини од 30 % од закупнине
прописане чланом 30.ове Одлуке.“
Члан 4.

У члану 77. у првом реду иза речи „пословног
простора“ додају се запета и речи: „ и гаража“
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС``број 129/07 и
83/14 – др. закон), чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева (``Службени лист града Панчева`` број
25/15-пречишћен текст ) и члана 9. Одлуке о подизању
и одржавању споменика и скулптуралних дела на
територији града Панчева („Службени лист града
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Панчева“ број 4/10 - пречишћен текст и 6/14),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
2015. године, донела је

ОДЛУКУ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА
ВОЈВОДИ СТЕВАНУ ПЕТРОВИЋУКНИЋАНИНУ НА ПЛАТОУ ИСПРЕД
ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

Скупштина града Панчева доноси Одлуку о
постављању споменика војводи Стевану ПетровићуКнићанину на платоу испред зграде Градске управе
града Панчева, у складу са Одлуком о подизању и
одржавању споменика и скулптуралних дела на
територији града Панчева и Решењем Завода за
заштиту споменика културе у Панчеву број 921/6 од
14.10.2015. године.
Члан 2.

Средства за израду и постављање споменика
из члана 1. ове одлуке обезбедиће се у буџету града
Панчева.
Конкурс за избор аутора, идејног решења и
целокупна процедура за постављање споменика из
члана 1. ове одлуке спровешће се у складу са
одредбама Одлуке о подизању и одржавању
споменика и скулптуралних дела на територији града
Панчева, а радови ће се извршити под условима које је
Завод за заштиту споменика културе у Панчеву
утврдио Решењем из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија
за подизање споменика и одређивање назива улица и
тргова Скупштине града Панчева.
Члан 4.

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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС``број 129/07 и
83/14 – др. закон), чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева (``Службени лист града Панчева`` број
25/15-пречишћен текст ) и члана 16. Одлуке о
подизању и одржавању споменика и скулптуралних
дела на територији града Панчева („Службени лист
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града Панчева“ број 4/10 - пречишћен текст и 6/14),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
21.10.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕШТАЊУ СКУЛПТУРЕ``ДВЕ
ЖЕНЕ``СА ПЛАТОА ИСПРЕД ЗГРАДЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА НА
ЗЕЛЕНУ ПОВРШИНУ ПАРКА СА ЛЕВЕ
СТРАНЕ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Скупштина града Панчева доноси Одлуку о
измештању скулптуре``Две жене``са платоа испред
зграде Градске управе града Панчева на зелену
површину парка са леве стране зграде Градске управе
града Панчева, у складу са Одлуком о подизању и
одржавању споменика и скулптуралних дела на
територији града Панчева и Решењем Завода за
заштиту споменика културе у Панчеву број 921/6 од
14.10.2015. године.
Члан 2.

Средства за измештањe скулптуре из члана 1.
ове одлуке обезбедиће се у буџету града Панчева.
Целокупна процедура за измештањe
скулптуре из члана 1. ове одлуке спровешће се у
складу са одредбама Одлуке о подизању и одржавању
споменика и скулптуралних дела на територији града
Панчева, а радови ће се извршити под условима које је
Завод за заштиту споменика културе у Панчеву
утврдио Решењем из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија
за подизање споменика и одређивање назива улица и
тргова Скупштине града Панчева.
Члан 4.

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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон),чланова 60. став 1. тачка 1. и 65.став 2.
Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС” број
119/12, 116/13-аут.тумачење и 44/14-др.закон), чланова
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16.тачка 1. и 53. Одлуке о усклађивању Одлуке о
оснивању Јавно комуналног предузећа «Долови »
Долово («Службени лист града Панчева» број 7/14пречишћен текст), члана 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 21.10.2015.године донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавно
комуналног предузећа « Долови »
Долово
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Статут Јавно комуналног предузећа «Долови» Долово
који је донео Надзорни одбор Јавно комуналног
предузећа «Долови » Долово на седници одржаној
дана 14.09.2015.године.
II
Саставни део овог решења је Статут Јавно
комуналног предузећа «Долови » Долово.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном листу града Панчева»
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 18. Став 1 тачка 8. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 119/2012,
116/13- аут.тумачење и 44/14-др. закон) и Одлуке о
усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног
предузећа „Долови“ Долово (Службени лист града
Панчева број 7/2014-пречишћен текст), Надзорни
одбор Јавно комуналног предузећа „Долови“ Долово
на својој редовној седници одржаној 14.09.2015.
године донео је:

СТАТУТ
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„Долови“ Долово
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Јавно комунално предузеће „Долови“ Долово
(у даљем тексту: Јавно предузеће) настало је Одлуком
о оснивању Јавно комуналног предузећа „Долови“
Долово („Службени лист општине Панчево“ број 8/94
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4/95 и 1/01), (у даљем тексту: Јавно предузеће), којом
је организовано као Јавно комунално предузеће
„Долови“ Долово и уписано у Регистар Агенције за
привредне регистре (у даљем тексту: АПР) Решењем
бр. 76271/05 од 15.07.2005. године.
Град Панчево је преузео оснивачка права од
Месне заједнице Долово на основу одлуке Скупштине
Месне заједнице Долово број 143/13 од 18.04.2013.
године („Службени лист града Панчева“ бр. 11/13) и
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно
комуналног предузећа „Долови“ Долово („Службени
лист града Панчева“ број 7/14 – пречишћен текст).
Промена оснивача уписана је Решењем о
промени података број БД 44680/2014 у Агенцији за
привредне регистре дана 28.05.2014. године.
Члан 2.

Јавно предузеће основано је ради обављања
делатности од општег интереса – услуге уређења и
одржавања околине, сакупљања, пречишћавања и
дистрибуције воде, одржавање гробаља и пружање
погребних услуга, одношење и депоновање
комуналног отпада, пружање пијачних и других
услуга од јавног интереса.
Оснивач Јавног предузећа је град Панчево (у
даљем тексту Оснивач).
Права оснивача остварује Скупштина града
Панчева (у даљем тексту Скупштина града). Седиште
оснивача је у Панчеву, улица Трг краља Петра I
број 2-4.
Члан 3.

Овим статутом јавног предузећа уређују се:
- пословно име и седиште Јавног предузећа
- правни статус Јавног предузећа
- заступање Јавног предузећа
-износ основаног капитала
-имовина Јавног предузећа
-одговорност за обавезе
-делатност Јавног предузећа
-средства за рад и развој Јавног предузећа
-утврђивање пословне политике Јавног
предузећа
-услови и начин утврђивања и распоређивања
добити и начин покрића губитка и сношење ризика
-услови и начин задуживања Јавног предузећа
-однос Јавног предузећа и оснивача
-унутрашња организација Јавног предузећа
-органи Јавног предузећа
-обавештавање запослених и јавност рада
Јавног предузећа
-пословна тајна
-заштита животне средине
-права и обавезе запослених
-општа акта Јавног предузећа
-прелазне и завршне одредбе
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II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 4.

Пословно име Јавног предузећа је:
Јавно комунално предузеће „ДОЛОВИ“
Долово.
Скраћено име је ЈКП „Долови“ Долово.
Седиште Јавног предузећа је у Долову, Улица
краља Петра I, бр. 5.
Члан 5.

О промени пословног имена и седишта
одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.
Члан 6.

Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика пречника 30 mm и
садржи пун назив Јавног предузећа на ћириличном
писму.
Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног
облика, димензија 40x25 mm и садржи текст као у
претходном ставу испод ког се налази ознака за број и
датум, као и седиште Јавног предузећа.
III ПРАВНИ СТАТУС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 7.

Јавно предузеће има статус правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
У правном промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 8.

За обавезе према трећим лицима настале у
пословању Јавно предузеће одоговара целокупном
својом имовином, а Оснивач само у случајевима
прописаним законом.
IV ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 9.

Јавно предузеће представља и заступа
директор.
Директор може у оквиру својих овлашћења,
дати другом лицу писано пуномоћје за заступање
Јавног предузећа.
Директор, уз сагласност Надзорног одбора
може дати и опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 10.

Поред директора Јавног предузећа, приликом
закључивања уговора и предузимања других правних
радњи које проистичу из њиховог делокруга рада
Јавно предузеће заступају: заменик директора,
технички директор и финансијски директор.
У случају непостојања ових функција,

21. Октобар 2015. године

спречености и одсуства директора замењује га
запослени кога директор Јавног предузећа овласти
писменим путем.
V ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
Члан 11.

Основни капитал Јавног предузећа који је
регистрован у регистру привредних субјеката
Агенције за привредне регистре износи:
- уписани износ основног капитала у
износу од 1.000, 00 динара
- уплаћени новчани капитал у износу од
1.000,00 динара
Укупан основни капитал Јавно предузеће
износи уписаних и уплаћених 2.000,00 динара.
Удео Оснивача у оснивачком капиталу је
100% (сто посто).
Члан 12.

О повећању или смањењу основног капитала
Јавног предузећа одлучује Оснивач, у складу са
законом.
Члан 13.

Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал Јавног предузећа у складу са законом и
актима Скупштине града.
О основу улагања средстава из става 1. овог
члана Оснивач стиче уделе у Јавном предузећу, као и
права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у АПР.
VI ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.

Јавно предузеће има своју имовину којом
управља и располаже у складу са законом, оснивачким
актом и овим статутом.
Имовину Јавног предузећа чини право
својине на покретним и непокретним стварима,
новчаним средтвима и хартијама од вредности и друга
имовинска права која су пренета у својину Јавног
предузећа, укључујући и право коришћена на
стварима у јавној својини.
Јавно предузеће може користити средства у
јавној и другим облицима својине, у складу са
законом, одлуком оснивача и посебним уговором
којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе
Јавног предузећа са једне и Оснивача, са друге стране.
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Члан 15.

Јавно предузеће не може да отуђи објекте и
друге непокретности, постројења и уређаје који су у
функцији обављања делатности од општег интереса,
осим ради њихове замене због дотрајалости, потребе
модернизације
или
техничко
технолошког
унапређења.
Прибављање и отуђивање имовине веће
вредности која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса врши се на основу
одлуке Надзорног одбора на коју сагласност даје
Оснивач.
Члан 16.

Упис права својине Јавног предузећа на
непокретностима које ће у складу са законом бити
имовина предузећа не може се извршити без
сагласности Оснивача.
Јавно предузеће не може да изврши упис
права својине на:
1. природним богатствима;
2. добрима у општој употреби;
3. мрежама у јавној својини;
4. непокретностима која је оснивач поверио
Јавном предузећу ради давања у закуп,
односно на коришћење;
5. непокретностима које користе органи и
организације носиоца права јавне својине;
6. пољопривредном и грађевинском земљишту
и другим непокретностима које нису уложене
нити се могу уложити у капитал предузећа,
односно које могу бити ускључиво у јавној
својини.
VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 17.

Јавно предузеће за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Јавно предузеће одговара за насталу штету,
која проистиче из делатности Јавног предузећа,
проузроковану чињењем или нечињењем, искључиво
средствима Јавног предузећа без солидарне
одговорности Оснивача.
VIII ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 8130
Услуге уређења и одржавања околине.
Јавно предузеће поред послова обухваћених
претежном делатношћу може да обавља и друге
делатности утврђене законом, одлуком оснивача и
овим статутом
Јавно предузеће обавља следеће делатности:
01.1 гајење једногодишњих и вишегодишњих
биљака
01.2 гајење вишегодишњих биљака
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01.3 гајење садног материјала
01.61 услужне делатности гајења и усева
засада
02.20 сечење дрва
02.40 услужне делатности у вези са
шумарством
16.10 резање и обрада дрвета
23.69 производња осталих производа од
бетона и гипса
25.11 прозводња металних конструкција и
делова конструкција
36.00
сакупљање,
пречишћавање
и
дистрибуција воде
37.00 уклањање отпадних вода
38.00 сакупљање, третман и одлагање
отпада:поновно искориштавање отпадних материја
38.11 сакупљање отпада који није опасан
38.2 третман и одлагање отпада
38.21 третман и одлагање отпада који није
опасан
39 санација, рекултивација и друге услуге у
области управљања отпадом
42 изградња осталих грађевина
42.11 изградња осталих путева и ауто-путева
42.21 изградња цевовода
42.9 изградња осталих грађевина
42.91 изградња хидротехничких објеката
43 специјализовани грађевински радови
43.11 рушење објеката
43.12 припрема градилишта
43.2 инсталациони радови у грађевинарству
43.22
постављање
водоводних,
канализационих, грејних и климатизационих система
43.29 остали инсталациони радови у
грађевинарству
43.31 малтерисање
43.32 уградња столарије
43.33 постављање зидних и подних облога
43.34 бојење и застакљивање
43.99 остали напоменути специфични
грађевински радови
45.20 одржавање и поправка моторних возила
43.21 постављање електричних инсталација
46.22 трговина на велико цвећем и садницама
47.8 трговина на мало тезгама и пијацама
7.76 трговина на мало цвећем, садницама,
семењем, ђубривом и кућним љубимцима и
специјализованим продавницама
47.91 трговина на мало посредством поште и
интернета
49.41 друмски превоз терета
52.24 манипулација теретом
55.20 одмориште и слични објекти за краћи
боравак
56.10 делатност ресторана и покретних
угоститељских објеката
56.29 остале услуге припремања и
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послуживања хране
56.30 услуге припремања и послуживања
пића
70.21 делтност комуникација и односа са
јавношћу
77.11 изнајмљивање и лизинг аутомобила и
лаких моторних возила
77.12 изнајмљивање и лизинг камиона
77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за
рекреацију и спорт
77.31
изнајмљивање
и
лизинг
пољопривредних машина и опреме
77.32 изнајмљивање и лизинг машина и
опреме за грађевинарство
81.10 услуге одржавања објеката
81.29 услуге осталог чишћења
93.11 делатност спортских објеката
93.19 остале спортске делатности
93.29 остале забавне и рекреативне
делатности
92.33 вашарске активности
- организовање и одржавање вашара и
пружање услуга за вашар
Одржавање и пружање услуга на пијацама:
- одржавање и опремање пијаца и објеката на
пијацама, издавање објеката и простора за продају
пољопривредних производа и других производа на
мало,
- изградња и реконструкција пијаца и
пијачних објеката,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје
потребе сопственим и средтвима оснивача,
- издавање у закуп објеката и простора за
продају производа занатства, домаће радиности и
других непрехрамбених производа као и стоке на
пиајци
- постављање, одржавање и издавање у закуп
тезги и киоска на местима која су одређена за продају
робе на мало, непрехрамбених производа и робе
широке потрошње на пијацама.
93.03 погребне и сродне делатности:
- припремање лешева за сахрањивање,
спаљивање, балзамовање и услуге гробара;
- сахрањивање и спањивање;
- изнајмљивање опремњеног погребног
простора на гробљу;
- уређење и одржавање гробља;
- продаја погребне опреме;
- превоз покојника.
Јавно предузеће делатности из овог члана
може променити и проширити само уз одлуку
Надзорног одбора на коју даје сагласност Оснивач у
складу са законом.
Члан 19.

Јавно предузеће је дужно да делатност за чије
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обављање је основано, обавља континуирано и
квалитетно у складу са усвојеним стандардима за
обављање те делатности, ради уредног задовољавања
потреба корисника производа и услуга Јавног
предузећа, обезбеђивања техничког, технолошког и
економског јединства система и усклађености његовог
развоја, стицање добити и остваривања другог законом
утврђеног интереса.
IX СРЕДСТВА ЗА РАД И РАЗВОЈ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 20.

Јавно предузеће користи средтва у јавној
својини у складу са законом, природом и наменом тих
средстава.
Јавно предузеће управља средтвима која су
му дата на коришћење и располагање кроз њихови
одржавање, обнављање и унапређивање и извршавање
законских и других обавеза у вези са тим средствима.
Члан 21.

Јавно предузеће обезбеђује средства за рад и
развој делатности из:
- буџета оснивача;
- прихода од продаје комуналних услуга;
- прихода од комуналне накнаде;
- наменских донација;
- прихода од концесионих накнада за
обављање комуналних делатности;
- прихода од наменских средстава других
нивоа власти;
- кредита, донација и поклона;
- других извора у складу са законом.
X УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ У
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Члан 22.

Планове развоја и Програм пословања
предузећа на предлог директора доноси Надзорно
одбор Јавног предузећа уз давање сагласности
Оснивача.
Члан 23.

Годишњи планови и програми доносе се до
01. децембра текуће године за наредну годину.
Уколико у току остваривања плана и програма наступе
околности које онемогућавају његово извршење,
директор Јавног предузећа подноси извештај о
узроцима и обиму и предлаже мере у новонасталим
околностима Надзорном одбору Јавног предузећа.
Члан 24.

Директор Јавног предузећа је одговоран за
реализацију плана и програма разоја Јавног предузећа
и овлашћен да у овиру својих права и обавеза преузме
мере за његово спровођење.
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XI УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И НАЧИН
ПОКРИЋА ГУБИТКА И СНОШЕЊА
РИЗИКА
Члан 25.

Добитак Јавног предузећа је позитивна
разлика између укупних прихода и укупних расхода.
Нето добитак је добитак након умањења за
порез на добитак.
Губитак настаје ако су укупни трошкови већи
од укупних прихода предузећа.
Члан 26.

Приходи предузећа су:
- приходи остварени обављањем делатности
предузећа;
- други приходи које је предузеће остварило
по основу улагања средстава која су му дата на
управљање и располагање и средства која стекне
актом надлежних органа предузећа, законом или
другим важећим прописима.
Расходи предузећа су:
- расходи предузећа за обављање делатности
у складу са законом и другим прописима, одлукама и
другим актима надлежних органа;
- материјани трошкови предузећа;
- амортизација;
- бруто зарада, накнаде и друга примања
запослених у складу са законом и колективним
угвором (или другим општим актима);
- други настали трошкови.
Члан 27.

Добит Јавног предузећа, у складу са законом
може се рапоредити за повећање основног капитала,
резерве или друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Скупштине града.
Пословни резултат Јавног предузећа утврђује
се у временским периодима на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Члан 28.

Остварени губитак утврђује се у складу са
законом. Одлуку о начину покрића гибитка доноси
Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност
Оснивача.
XII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 29.

Јавно предузеће се задужује у складу са
законом.
Члан 30.

Јавно предузеће се може задуживати само под

21. Октобар 2015. године

условом да је финансијски и кредитно способно да
преузме отплату зајма.
Јавно предузеће се може краткорочно
задужити само за обезбеђивање текуће ликвидности
под условима да је намера за задуживање дефинисана
у планским документима предузећа.
Одлуку о задуживању из става 2. овог члана
доноси Надзорни одбор.
Јавно предузеће се може дугорочно задужити
за финансирање капиталних инвестиционих расхода
под условом да су инвестиције које Јавно предузеће
намерава да финансира задужењем дефинисане у
планским актима.
Одлуку из става 4. овог члана доноси
Надзорно одбор, уз сагласност Оснивача.
У циљу задужења под најповољнијим
условима набавка финансијских услуга вршиће се у
отвореном поступку јавних набавки, у складу са
законом којим се уређују јавне набавке.
XIII ОДНОС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 31.

Оснивач обезбеђује услове за обављање
комуналне делатности у складу са одредбама Закона о
комуналним делатностима.
Члан 32.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса
у Јавном предузећу, Скупштина града даје сагласност
на:
1. статут;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и
других средстава за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
3. тарифу (одлуку у ценама, тарифни систем и
др.) осим ако другим законом није
предвиђено да ту сагласност даје други
државни орган;
4. располагање (прибављање и отуђење)
средтвима у јавној својини јавног предузећа
веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег
интереса, утврђених оснивачким актом;
5. акт о општим условима за испоруку прозвода
и услуга;
6. улагање капитала;
7. статусне промене;
8. акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала за обављање
делатности из предмета свог пословања;
9. одлуку о оснивању зависног друштва
капитала за обављање делатности из
предмета свог пословања;
10. годишњи програм пословања;
11. финансијски извештај Јавног предузећа;
12. друге одлуке, у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег
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интереса, оснивачким актом и овом одлуком.
Члан 33.

1. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 38.

Јавно предузеће је дужно да комуналну
делатност обавља на начин и под условима
прописаним посебном одлуком Скупштине града, да
обезбеди одређени квалитет и континуитет у
обављању комуналних делатности и врсту и обим
комуналних услуга према потребама корисника и
друге услове утврђене Законом о комуналним
делатностима.
Јавно предузеће је дужно да делатности које
нису од општег итереса из члана 12. став 2. Ове
одлуке, обавља на начин који обезбеђује несметано
обављање комуналне делатности.
Члан 34.

Јавно предузеће је дужно да за сваку
календарску годину донесе годишњи програм
пословања и достави га Скупштини града ради давања
сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да оснивач.
Усвојени програм се доставља надлежним
министарствима у складу са законом о Јавним
прдузећима.
Члан 35.

У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Скупштина града предузима мере којима ће
се обезбедити услови за несметано функционисање
Јавног предузећа у обављању комуналне делатности.

Надзорни одбор има председника и два члана
које именује Скупштина града на период од четири
године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по поступку који је
утврђен статутом Јавног предузећа.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда мање заступљеног пола.
Члан 39.

За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунoлетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање трећег
или другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
3. да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање
је основано Јавно предузеће;
4. најмање три године искуства на
руководећем положају;
5. да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративног управљања;
6. да није осуђиван условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене делатности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања
претежне делатности Јавног предузећа.
Члан 40.

XIV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 36.

Јавно предузеће чине економска и пословна
целина која у свом саставу има организационе делове
и то:
- служба за рачуноводство, административне
и опште послове;
- сектор производње и дистрибуција воде;
- сектор одржавања хигијене насеља,
изношења и депоновања комуналног отпада;
- сектор одржавања гробаља, сахрањивања и
пружање погребних услуга;
- сектор одржавања зелених и јавних
површина и пружање пијачних и осталих комуналних
услуга.
XV ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 37.

Управљање у Јавном предузећу
организовано као једнодомно.
Органи Јавног предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. Директор
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је

Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
- Надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања;
- оснивач не прихвати финансијски извештај
Јавног предузећа;
- пропусте да преузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице Јавног предузећа делује на штету
Јавног предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи
програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора,
односно именовања новог председника или члана
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Надзорног одбора.
Члан 41.

Право да бира представника као члана
Надзорног одбора из реда запослених има сваки
запослени.
За представника запослених као члана
Надзорног одбора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање трећег
или другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
3. да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање
је основано Јавно предузеће;
4. најмање три године искуства на
руководећем положају;
5. да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративног управљања;
6. да није осуђиван условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене делатности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања
претежне делатности Јавног предузећа.
Представника из реда запослених именује и
разрешава Скупштина града Панчево.
Представника као члана Надзорног одбора
предлаже комисија коју чине три члана, именована од
стране Директора.
Комисија о свом раду сачињава Пословник о
раду комисије.
Сваки кандидат дужан је да се изјасни о
прихватању кандидатуре.
Комисија сачињава листу кадидата који
испуњавају услове која се обајвљује на огласној табли
предузећа. Избор представника из реда запослених
бира се гласањем запослених.
Избор је успешан уколико је гласало више од
50% од укупног броја запослених у супротном избори
се понављају, а бира се онај кандидат који је добио
највећи број гласова без обзира на број изашлих
чланова запослених.
У случају да више кандидата добије исти број
гласова, избори се понављају док један од кандидата
не добије већи број гласова.
Члан 42.

Надзорни одбор:
1. утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
2. усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3. доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача;
4. надзире рад директора;
5. врши унутрашњи надзор над пословањем
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Јавног предузећа;
6.
успоставља,
одобрава
и
прати
рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
7. утврђује финансијске извештаје Јавног
предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8. доноси статут уз сагласност оснивача;
9. одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз сагласност
оснивача;
10. доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11. даје сагласност директору за преузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком оснивача;
12. закључује уговор о раду на одређено
време са директором предузећа;
13. врши друге послове у складу са законом,
статутом и прописима којима се утврђује правни
положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
доректора или друго лице у Јавном предузећу.
Члан 43.

Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач, на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног предузећа.
2. ДИРЕКТОР
Члан 44.

Директора Јавног предузећа именује
Скупштина града на период од четири године, а на
основу спроведеног јавног конкурса.
За директора Јавног предузећа именује се
лице које испуњава услове предвиђене Законом о раду
и Статутом Јавног предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Члан 45.

За директора Јавног предузећа може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има високо образовањe стечено на
студијама трећег степена(доктор наука),другог степена
(мастер академске студије,магистар наука),односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године;
3) да има најмање две године радног
искуства,од чега три месеца на пословима које обавља
Јавно предузеће или најмање једна година на другим
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руководећим функцијама;
4) да није члан политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
5) да није осуђивано за кривично дело против
привреде, саобраћаја или службене дужности;
6) да му није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је претежна
делатност Јавног предузећа;
7) да достави програм рада Јавног предузећаза мандатни период.
Члан 46.

Директор Јавног предузећа:
1. представља и заступа Јавно предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање Јавног предузећа;
4. одговара за законитост рада Јавног
предузећа;
5. предлаже годишњи програм пословања и
преузима мере за њихово спровођење;
6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке Надзорног одбора;
8. врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и статутом Јавног предузећа.
Члан 47.

Дирекор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад Јавно предузеће
послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина града.
Члан 48.

Директор Јавног предузећа именује се по
спроведеном јавном конкурсу.
Јавни конкурс спроводи комисија за
именовања, коју образује Скупштина града, у складу
са законом.
Члан 49.

Мандат директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком или разрешењем.
Члан 50.

Оставка се у писаној форми подноси
Скупштини града.
Члан 51.

Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа може поднети Надзорни одбор.
Предлог за разрешење директора мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Члан 52.

Скупштина града може разрешити под
условима предвиђеним законом.
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Члан 53.

Уколико против директора ступи на снагу
оптужница за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, Скупштина града
доноси решење о суспензији.
Суспрензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
Члан 54.

Скупштина града именује вршиоца дужности
директора, у следећим случајевима:
1. Уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2. Уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3. У случају смрти или губитка пословне
способности директора;
Вршилац дужности директора може бити
именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима, а ради
спречавања настанка материјалне штете, Скупштина
града може донети одлуку о именовању вршиоца
дужности директора на још један период од шест
месеци.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћење директора.
XVI ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И
ЈАВНОСТ РАДА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 55.

Јавно предузеће је дужно да обезбеди
обавештавање запослених по питањима која су од
интереса за остваривање њихових права као и о
другим питањима која су везана за рад Јавног
предузећа.
Обавеза је директора да обезбеди услове за
функционисање двосмерне комуникације у функцији
унапређења пословања.
Члан 56.

Доступност информација од јавног значаја
Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона
који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
О јавности рада стара се директор Јавног
предузећа.
Члан 57.

Јавно предузеће је дужно да у случају штрајка
обезбеди минимун процеса рада у складу са законом.
XVII ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 58.

Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или Надзорног
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одбора Јавног предузећа чије би саопштавање
неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
Исправе и податке који се сматрају
пословном тајном може другим лицима под
одређеним условима саопштити само директор
уколико то није ближе одређено неким интерним
актом којим се ближе одређују питања пословне тајне.
Пословну тајну дужни су чувати сви
запослени у предузећу који на било који начин сазнају
за исправу или податак који се сматра пословном
тајном.
XVIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 59.

Јавно предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и
унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне и
радом створене вредности човекове средине.
Начин обезбеђења услова и става 1. овог
члана утврђује Јавно предузеће у зависности од
утицаја делатности које предузеће обавља на животну
средину, а сагласно законом и прописима оснивача
који регулишу област заштите животне средине.
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XX ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 64.

Општи акти Јавног предузећа су Статут и
други акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа, други општи акти морају бити у
сагласности са њим. Статут доноси Надзорни одбор
предузећа уз сагласност оснивача.
Друге опште акте доноси директор предузећа
односно Надзорни одбор у форми правилника, одлука,
наредби, упутстава и слично.
Члан 65.

Општим актима Јавног предузећа утврђују се
питања за која је законом, другим прописима и
Статутом утврђено овлаштење, односно обавеза
Јавног предузећа за њихово уређење.
Члан 66.

Општи акти Јавног предузећа из члана 64.
осим Статута, ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Јавног предузећа, осим
када је то самим актом друкчије урeђено (у изузетним
случајевима).
XXI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 67.

XIX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 60.

Актом директора Јавног предузећа уређује се
унутрашња организација и систематизација послова,
који се доставља на сагласност оснивачу.
Члан 61.

Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се у складу са законом и другим
прописима који регулишу ову област.
Члан 62.

Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују актима Јавног предузећа.
Члан 63.

У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом којим се
уређују услови за организовање штрајка, колективним
уговором и другим актима.
У случају штрајка радника Јавног предузећа,
мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса.
Минумум процеса рада посебном одлуком
утврђује Скупштина града у складу са законом.

Измене и допуне Статута врше се на начин и
по поступку прописним за његово доношење.
Члан 68.

Овај Статут по добијању сагласности од
стране оснивача, објављује се у Службеном листу
града Панчева и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
Члан 69.

„Ступањем на снагу овог Статута престаје да
важи Статут Јавног комуналног предузећа „Долови“
Доловo. („Службени лист општине Панчево број
16/06“).
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Владимир Вемић

На основу чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“, број:
1/14 - пречишћен текст, 24/14 и 21/15), Скупштинa
града Панчева, на седници одржаној дана 21.10.2015.
године, донела је
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ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности
на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа за уређење и
одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ Панчево број 1340/3 од
21.09.2015.године о доношењу
Финансијског плана Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“
Панчево за период од 01.01.-31.12.2016.
године, за расходе за које је неопходно
спровести поступке јавних набавки до
краја 2015. године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских терена и
објеката „Младост“ Панчево, број: 1340/3 од
21.09.2015.године, о доношењу Финансијског плана
Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“ Панчево, за
период од 01.01.-31.12.2016.године, за расходе за које
је неопходно спровести поступке јавних набавки до
краја 2015. године.
II
Скупштина града Панчева је сагласна да се
Одлуком о буџету града Панчева за 2016.годину
планирају средства предвиђена Финансијским планом
Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за
период од 01.01.-31.12.2016. године, за расходе за које
је неопходно спровести поступке јавних набавки до
краја 2015. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21,10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП МЛАДОСТ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 915/3
ДАТУМ: 15.06.2015.год.
Панчево

На основу члана 18. став 1. тачка 10. и члана
49. став 3 Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник
Републике Србије” бр.119/2012,116/2013-аутентично
тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 41. Статута
Јавно комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката “Младост” Панчево
(“Сл.лист града Панчева” бр.9/2013) Надзорни одбор
предузећа је на својој тридесетпетој седници одржаној
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15.06.2015.године донео следећу одлуку:
ОДЛУКУ
1. ДА СЕ ГУБИТАК ИЗ 2014.ГОДИНЕ У
ИЗНОСУ ОД 3.552.156,16 ДИНАРА ПОКРИЈЕ НА
ТЕРЕТ ДРЖАВНОГ КАПИТАЛА.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ,
СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА
ОВУ ОДЛУКУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА
ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ
3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО
Председник надзорног одбора
Александар Добрић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 21.10.2015.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ЗЕЛЕНИЛО“ПАНЧЕВО О ПОКРИЋУ
ГУБИТКА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ ЗА
2014. ГОДИНУ БРОЈ 92-2448/38 ОД
11.06.2015.ГОДИНЕ
I

Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Зеленило“ Панчево o покрићу губитка по
годишњем рачуну за 2014. годину, број:92-2448/38 од
11.06.2015. године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Зеленило“ Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 92-2448/38
Панчево, 11.06.2015.

На основу одредаба члана 26. и члана 27.
Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у
Контном оквиру за привредна друштва, задруге и
предузетнике ("Службени гласник РС" број
95/2014.године), члана 29 Статута ЈКП „Зеленило“
Панчево и Одлуке Надзорног одбора о усвајању
извештаја о пословању за 2014.годину, Надзорни
одбор ЈКП „Зеленило“ Панчево, на својој 38.-ој
седници која је одржана дана 11.06.2015.године,
доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРИЋУ ГУБИТАКА ПО ГОДИШЊЕМ
РАЧУНУ ЗА 2014.ГОДИНУ
Нето губитак по завршном рачуну за 27.288.461,04
2014.годину
Укупан нето губитак покрива се:
Нераспоређени добитак
година (Конто 34000)

ранијих

9.261.274,79

Статутарне и друге резерве (Конто 17.861.819,91
322)
Законске резерве (део Конта 32100)

165.366,34
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ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ХИГИЈЕНА“
ПАНЧЕВО БРОЈ 5180/53-3 ОД 26.06.2015.
ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево, број: 5180/53-3 од
26.06.2015. године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Хигијена“ Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Ову одлуку ивршиће Пословодство под
01.01.2015.године по добијању сагласности Оснивача
и она ће чинити саставни део Годишњег рачуна за
2014.годину, а објавиће се на огласној табли
Предузећа.
На основу ове Одлуке и сагласности
Оснивача извршиће се одговарајућа књижења у
пословним књигама Предузећа под 01.01.2015.године.
Доставити:
1. Директору
2. ЕФС- у ( 5 примерака )
3. Огласна табла
4. А/а
Председник надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ Панчево

Милетић Срђан, дипл. инг.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 21.10.2015.године донела је

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ХИГИЈЕНА” - ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 5180/53-3
Панчево,26.06.2015.године

На основу члана 43. Статута Јавног
комуналног предузећа “Хигијена” Панчево (“Сл.лист
града Панчева” бр. 9/2013 од 17.07.2013.) Надзорни
одбор Предузећа на редовној седници осржаној дана
26.06.2015. године, решавајући тачку 3. усвојеног
дневног реда – Разматрање предлога Одлуке бр. 3442
од 23.06.2015. године о расподели добити оствареној у
2014.године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ
Усваја се расподела добити остварена у 2014ој години и распоређује се за покриће губитака из
ранијих година.
Председник Надзорног одбора
Нишавић Радивоје
На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева
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на седници одржаној 21.10.2015.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРАЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“МЛАДОСТ“ПАНЧЕВО
БРОЈ 915/3 ОД 15.06.2015.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Младост“ Панчево, број:915/3 од
15.06.2015. године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Младост“ Панчево из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Младост“ Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП МЛАДОСТ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 915/3
ДАТУМ: 15.06.2015.год.
Панчево

На основу члана 18. став 1. тачка 10. и члана
49. став 3 Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник
Републике Србије” бр.119/2012,116/2013-аутентично
тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 41. Статута
Јавно комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката “Младост” Панчево
(“Сл.лист града Панчева” бр.9/2013) Надзорни одбор
предузећа је на својој тридесетпетој седници одржаној
15.06.2015.године донео следећу одлуку:
ОДЛУКУ
1. ДА СЕ ГУБИТАК ИЗ 2014.ГОДИНЕ У
ИЗНОСУ ОД 3.552.156,16 ДИНАРА ПОКРИЈЕ НА
ТЕРЕТ ДРЖАВНОГ КАПИТАЛА.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ,
СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА
ОВУ ОДЛУКУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА
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ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ
3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО
Председник надзорног одбора
Александар Добрић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 21.10.2015.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА“АУТОТРАНСПРОРТ –
ПАНЧЕВО“ ПАНЧЕВО БРОЈ: 1/2015-32-29
ОД 29.06.2015.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за превоз путника „Аутотранспорт Панчево“ Панчево број: 1/2015-32-29 од 29.06.2015.
године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт - Панчево“ Панчево из тачке I овог
закључка, објавити у „Службеном листу града
Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу за превоз путника „Аутотранспорт Панчево“ Панчево, Секретаријату за финансије и
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА “АУТОТРАНСПОРТ - ПАНЧЕВО”
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1/2015-32-29
ДАТУМ: 29.06.2015.год.
Панчево

На основу члана 43. Статута ЈКП за превоз
путника “Аутотранспорт – Панчево” са ПО, Панчево
(“Сл. Лист града Панчева”, БР.9/13), а у складу са
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члановима 46.и 66. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”, БР. 1/14 – Пречишћен текст и 24/14),
Надзорни одбор Предузећа је на 32.редовној седници
одржаној дана 29.06.2015.године једногласно донео
следећу
ОДЛУКУ
1. Добит по финансијском извештају ЈКП за
превоз путника “Аутотранспорт – Панчево” са ПО,
Панчево за 2014.годину у укупном износу од
2.948.555,18 динара распоређује се по 50% у буџет
града Панчева и за ЈКП за превоз путника
“Аутотранспорт – Панчево” са ПО Панчево, за
покриће губитака из ранијих година
ДОСТАВИТИ:
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
1x Директору Предузећа
1x Градском већу града Панчева
1x Агенцији за привредне регистре
1x предмет
Руководиоцу Сектора фин. И рачун.
Александар Цветић, дипл.инж.машин.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 21.10.2015.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО БРОЈ 40/2015
ОД 09.06.2015.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево, број: 40/2015 од
09.06.2015. године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Старчевац“ Старчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП “СТАРЧЕВАЦ”
СТАРЧЕВО
ДАТУМ: 09.06.2015.год.
БРОЈ: 40/2015.

На основу члана 18. Закона о јавним
редузећима Сл. Гласник 119/2 и члана 41. Статута ЈКП
“Старчевац” Старчево, Н.О. ЈКП “Старчевац” на
седници одржаној 09.06.2015. донео је следећу:
ОДЛУКУ

Надзорни Одбор ЈКП “Старчевац” Старчево
доноси Одлуку о расподели добити по Годишњем
рачуну за 2014 годину на основу члана 26. Статута
Предузећа и члана 40. Одлуке о Буџету града Панчева.
Члан 1.

Надзорни Одбор утврђује нето добит по
Завршном рачуну за 2014 годину у износу 167.869,67
динара.
Члан 2.

Расподела исказане добити врши се на
следећи начин:
50% исказане добити формирају се резерве у
износу 83.934,84.
50% исказане добити у износу 83.934,84
уплаћује се у буџет града Панчева.
Члан 3.

Уплата средстава у буџет града Панчева
вршиће се према динамици коју одреди градско веће
града Панчева.
Члан 4.

На основу ове Одлуке и сагласности
Оснивача извршиће се одговарајуће књижење у 2015
години.
НО ЈКП “ Старчевац” Старчево
Миша Соколовић
На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 21.10.2015.године донела је
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ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОМБРЕСТ“
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ГОДИШЊЕМ
РАЧУНУ ЗА 2014.ГОДИНУ БРОЈ 85/15 ОД
24.06.2015.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац о
расподели добити по годишњем рачуну за
2014.годину, број: 85/15 од 24.06.2015. године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски
Брестовац из тачке I овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу
„Комбрест“
Банатски
Брестовац,
Секретаријату за финансије и Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП “Комбрест”
Банатски Брестовац
Број: 85/15
Датум: 24.06.2015.године

На основу члана 27. Правилника о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за
привредна друштва, задруге и предузетнике, члана 40
Одлуке о буџету града Панчева и чл.25 и чл.27 Статута
ЈКП “КОМБРЕСТ” Банатски Брестовац Надзорни
одбор ЈКП “КОМБРЕСТ” Банатски Брестовац је на
својој петој редовној седници од 24.06.2015.године
донео следећу:

ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ГОДИШЊЕМ
РАЧУНУ ЗА 2014.ГОДИНУ
I
Нето добитак по годишњем рачуну за
2014.годину износи 400.346,86 динара
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II
Расподела исказане добити врши се на
следећи начин:
-50% исказане добити у износу од 200.173,43
динара формирају се резeрве.
-50% исказане добити у износу од 200.173,43
динара се уплаћује у буџет града Панчева
III
Уплата средстава у буџет града Панчева
вршиће се према динамици коју одреди Градско веће
града Панчева.
IV
На основу ове одлуке и сагласности оснивача
извршиће се одговарајућа књижења у 2015.години.
Председник Надзорног Одбора
ЈКП “КОМБРЕСТ”
Мрђен Слободан

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14 пречишћен текст, 24/14 и 21/15 ), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 21.10.2015.године
донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГЛОГОЊ“
ГЛОГОЊ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ БРОЈ
02-35/2015 ОД 20.08.2015.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Глогоњ“ Глогоњ о расподели добити, број:
02-35/2015 од 20.08.2015. године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Глогоњ“ Глогоњ, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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Јавно комунално предузеће
“Глогоњ”, Глогоњ
Број: 02-35/2015
Датум: 20.08.2015.
Телефон: 013/627-831
Е-маил: jkpglogonj@yahoo.com
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26.06.2015. године.

На основу члана 40. Одлуке о буџету града
Панчева за 2015.годину (“Сл.лист Града Панчева“
бр.28/2014), Надзори одбор Јавног комуналног
предузећа “Глогоњ” је на седници одржаној дана
20.08.2015.године донео
ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

1. У годишњем финансијском извештају за
2014.годину исказана је укупна нераспоређена нето
добит износу од: 203.150,00 динара.
2. Расподела исказане добити врши се на
следећи начин:
- 50% исказане добити по завршном рачуну за
2014.годину у износу 101.575,00 динара уплаћује се у
буџет града Панчева на основу члана 40. Одлуке о
буџету Града Панчева за 2015.годину
- Остатак добити у износу од 101.575,00
динара ће се расподелити на резерве предузећа
3. Уплата средстава у буџет града Панчева
вршиће се према динамици коју одреди Градско веће
града Панчева, уз услов да финансијске могућности
предузећа буду на нивоу који не угрожава ликвидност
предузећа.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Јањић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 21.10.2015.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “БНС“
БАНАТСКО НОВО СЕЛО О РАСПОДЕЛИ
ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ
ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2014.ГОДИНУ ОД
26.06.2015.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „БНС“ Банатско Ново Село о расподели
добити по финансијском извештају за 2014.годину, од

II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново
Село из тачке I овог закључка, објавити у „Службеном
листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „БНС“ Банатско Ново Село, Секретаријату
за финансије и Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске
управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Јавно комунално предузеће “БНС”
Надзорни одбор
Дана: 26.06.2015
Број: 126-2/15

На својој редовној седници одржаној
26.06.2015 Надзорни одбор Јавно комуналног
предузећа “БНС” у складу са чланом 27. Статута ЈКП
“БНС” доноси

ОДЛУКУ
о расподели добити по финансијском
извештају за 2014 годину
I
По усвојеном финансијском извештају за
2014 годину Јавно комунално предузећа “БНС”
утврђена добит у 2014 години износи 279.981,87
динара. Остварена добит после опорезивања пореза
надобит правних лица износи 240.235,87.
II
Распоред
остварене
добити
после
опорезивања биће извршен на следећи начин:
50% остварене добити биће уплаћено у буџет
града Панчево, преосталих 50% остварене добити
предузећа оставља се као резерва у пословању.
Председник Надзорног одбора
Милан Новаковић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14 пречишћен текст 24/14 и 21/15), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 21.10.2015.године
донела је

Страна 31 - Број 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОД-КОМ“
ЈАБУКА БРОЈ: 321 ОД
16.09.2015.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Вод-Ком“ Јабука број: 321, од 16.09.2015.
године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Вод-Ком“ Јабука, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОД - КОМ” ЈАБУКА
НАДЗОРНИ ОДБОР
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ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДОЛОВИ“
ДОЛОВИ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА
2014.ГОДИНУ ОД 14.09.2015.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Долови“ Долово о расподели добити по
финансијском извештају за 2014.годину, од 14.09.2015.
године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Долови“ Долово, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 18. Закона о јавним
предузећима
(Сл.гласник
Републике
Србије
бр.119/2012) Надзорни одбор ЈКП “ВОД-КОМ” Јабука
на редовној седници одржаној 16.09.2015.године
донео следећу одлуку:
ОДЛУКУ

Добит предузећа од 50 % по завршном рачуну
уплатиће у буџет града Панчева, док осталих 50%
добити распоређује за резерве.
Председник надзорног одбора
Милена Спасић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14-2
пречишћен текст, 24/14 и 21/15 - ), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 21.10.2015.године
донела је

ЈКП “ДОЛОВИ”
КРАЉА ПЕТРА I 5
ДОЛОВО
Датум: 14.09.2015.године

На својој редовној седници одржаној
14.09.2015 Надзорни одбор Јавно комуналног
предузећа “Долови” Долово у складу са чланом 27.
Статута ЈКП “Долови”-Долово, доноси

ОДЛУКУ
о расподели добити по финансијском
извештају за 2014.годину
I
По усвојеномфинансијском извештају за 2014
годину Јавно комуналног предузећа “Долови” Долово утврђена добит у 2014 години износи
105.706,42 динара.
II
Расподела
остварене
добити
после
опорезивања врши се на следећи начин: 50% биће
уплаћено буџет града Панчва а преосталих 50%
остварене добити предузећа оставља се као резерва у
пословању.

Страна 32 - Број 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
Председник НО ЈКП-а
Владимир Вемић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 1/14 пречишћен текст, 24/14 и 21/15), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 21.10.2015.године
донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ОМОЉИЦА“
ОМОЉИЦА БРОЈ: 12/2015 ОД
26.06.2015.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Омољица“ Омољица број: 12/2015 од
26.06.2015. године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Омољица“ Омољица из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Омољица“ Омољица, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ОМОЉИЦА” Омољица
НАДЗОРНИ ОДБОР
26.06.2015.
БРОЈ:12/2015

На основу члана 18. Закона о јавним
предузећима и члана 34. Одлуке о оснивању ЈКП
“Омољица” Омољица, Надзорни одбор ЈКП
“Омољица” је на деветој редовној седници одржаној
26.06.2015. године донео следећу одлуку:
ОДЛУКУ
да се нето губитак остварен у 2014.години,
исказан у Финансијском извештају ЈКП “Омољица” у
укупном износу од 3.152.450,45 користи за покриће
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дела губитака ранијих година који на дан 31.12.2014.
износи 5.807.441,87
Структура добитака/губитака ранијих година

Година

Добитак
текуће
године

Губитак
текуће
године

Губитак
ранијих
година

2014

3.152.450,45

5.807.441,87

2013

869.611,29

6.242.243,16

2012

1.212.979,55 5.029.263,61

2011

1.377.287,29 3.651.976,32

2010

178.560,96

3.830.537,28

2009

1.820.617,75 2.009.919,53

2008

1.022.687,86 987.231,67
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРОГ ОДБОРА
ЈКП “Омољица
Дипл. Прав. Остојин Драгана

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и
83/14 - др.закон) и чланова 39. и 98. став 1 Статута
града Панчева ("Сл.лист града Панчева" број 25/2015пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 21.10.2015.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“КАЧАРЕВО“КАЧАРЕВО ОД
30.03.2015.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево од 30.03.2015. године.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Качарево“ Качарево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.

Страна 33 - Број 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“КАЧАРЕВО” Качарево
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум, 30.03.2015.

На основу члана 18. Закона о јавним
предузећима и Одлуке о оснивању ЈКП “Качарево”
Качарево, Надзорни одбор ЈКП “Качарево” је на
редовној седници одржаној 30.03.2015.године донео
следећу одлуку:
ОДЛУКУ
да се нето губитак остварен у 2014.години,
исказан у Финансијском извештају ЈКП “Качарево” у
укупном износу од 1.565.384,54 динара и губитак
ранијих година у укупном износу од 3.066.067,80
динара, покрије из пренетог добитка ранијих година
који на дан 31.12.2014. године износи 10.193.430,51
СТРУКТУРА ГУБИТАКА И ДОБИТАКА
РАНИЈИХ ГОДИНА

Година Добитак
текуће
године

Губитак
текуће
године

Губитак
ранијих
година

Добитак
ранијих
година

2014

1.565.384,54 3.066.067,80 10.193.430,51

2013

466.109,32

3.066.067,80 9.727.321,19

2012

2.099.321,56

3.066.067,80 7.627.999,63

2011

811.435,72

2.254632,08 7.627.999,63

ЈКП “КАЧАРЕВО”
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРОГ ОДБОРА
Радосав Јевђовић

На основу чланова 12. 13. и 17. став 1. Закона
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр.
119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-други
закон), члана 30. Одлуке о усклађивању Одлуке о
оснивању Јавног предузећа «Градска стамбена
агенција» Панчево („Службени лист града Панчева“
број 7/14 - пречишћен текст), чланова 37. и 38. Статута
Јавног предузећа «Градска стамбена агенција»
Панчево („Службени лист града Панчева“ број 7/14 пречишћен текст) и члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст) Скупштина града Панчева на
седници одржаној 21.10.2015. године, донела је
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РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА» ПАНЧЕВО
I
БРАНКИ ВУКОВИЋ, утврђује се престанак
мандата председника Надзорног одбора Јавног
предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево, као
представника јединице локалне самоуправе, због
подношења оставке.
II
ГОРДАНА ВЛАЈИЋ, дипл. политиколог,
именује се за председника Надзорног одбора Јавног
предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево, као
представник јединице локалне самоуправе.
III
Лице из тачке II овог решења именује се до
истека времена утврђеног Решењем Скупштинe града
Панчева број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10. 2013. године
и број: II-04-06-16/2015-1 од 09.02.2015. 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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 12. и члана 13. став 2. Закона
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр.
119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-други
закон), члана 30. Одлуке о усклађивању Одлуке о
организовању ДП «Младост» Панчево у Јавно
комунално предузеће за уређење и одржавање
спортских терена и објеката «Младост» Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 2/13), члана 39.
Статута Јавног комуналног предузећа за уређење и
одржавање спортских терена и објеката «Младост»
Панчево („Службени лист града Панчева“ број 9/13) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
21.10.2015. године, донела је
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21. Октобар 2015. године

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ЗА УРЕЂЕЊЕ
И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И
ОБЈЕКАТА «МЛАДОСТ» ПАНЧЕВО

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧEВО

I
ПРЕДРАГУ БОГАТИНЧЕВИЋУ, утврђује
се престанак мандата члана Надзорног одбора ЈКП за
уређење и одржавање спортских терена и објеката
«Младост» Панчево, као представника јединице
локалне самоуправе, због подношења оставке.

I
СРЂАНУ МИЛЕТИЋУ, утврђује се
престанак мандата председника Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, као
представника јединице локалне самоуправе, због
подношења оставке.

II
ЗДРАВКА МИЈОВИЋ, дипл. економиста,
именује се за члана Надзорног одбора ЈКП за уређење
и одржавање спортских терена и објеката «Младост»
Панчево, као представник јединице локалне
самоуправе.

II
МИЛАН БОКШАН, дипл. правник, именује
се за председника Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, као
представник јединице локалне самоуправе.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈКП за уређење и одржавање
спортских терена и објеката «Младост» Панчево, број:
II-04-06-19/2013-5 од 11.10. 2013. 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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево број: II-04-06-19/2013-5 од 11. 10.
2013. године и број: II-04-06-16/2015-2 од 27.02.2015.
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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Тигран Киш

На основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр.
119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14-други
закон), члана 33. Одлуке о усклађивању Одлуке о
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним
комуналним предузећима која су настала поделом
Јавног комуналног предузећа «Стандард» Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 2/13), члана 39.
Статута Јавног комуналног предузећа «Зеленило»
Панчево („Службени лист града Панчева“ број 9/13) и
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст)
Скупштина града Панчева на седници одржаној
21.10.2015. године, донела је

На основу чланова 41. Закона о
култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09), члана 16. Одлуке
о промени оснивача Дома културе «25. мај» Долово
(«Сл. лист града Панчева» бр. 5/11, 20/11 и 4/13) ) и
члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист града
Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст,), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 21.10.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ "25. МАЈ"
ДОЛОВО
I
ЗОРАН СТОИЉКОВИЋ, разрешава се
дужности члана Управног одбора Дома културе «25.
мај» Долово.
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II
МИЉАНА ЦАРАН, именује се за члана
Управног одбора Дома културе «25. мај» Долово.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Управног одбора Дома културе «25.мај» Долово број
II-04-06-19/2013-2 од 14. марта 2013. год., број II-0406-19/2013-8 од 21. децембара 2013. године и број II04-06-16/2015-1 од 09. фебруара 2015. 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
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-aутентично
тумачење и 68/15) и члана 39. Статута града Панчева
("Сл. лист града Панчева бр. 25/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
21.10.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
«НИКОЛА ТЕСЛА» ПАНЧЕВО
I
ЗОЛТАН КОВАЧ, представник Савета
родитеља разрешава се дужности члана Школског
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла»
Панчево.
II
ДАНИЈЕЛА СТЕФАНОВИЋ, представник
Савета родитеља именује се за члана Школског одбора
Електротехничке школе «Никола Тесла» Панчево.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
чланова Школског одбора Електротехничке школе
«Никола Тесла» Панчево број: II-04-06-17/2014-5 од
02. јула 2014. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

21. Октобар 2015. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II- 04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
21.10.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ «23. МАЈ»
ПАНЧЕВО
I
Рaзрешавају се дужности чланови Школског
одбора Техничке школе «23. мај» Панчево:
МИЛАН АЛБ, представник Савета
родитеља
РАДА ПЕТРОВИЋ, представник Савета
родитеља
II
За чланове Школског одбора Техничке школе
«23. мај» Панчево именују се:
ЈОВАНКА ДАКИЋ, представник Савета
родитеља
ДРАГАН ЈОВИЧИН, представник Савета
родитеља
III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Техничке школе «23. мај» Панчево, бр. II-04-0617/2014-5 од 02. јула 2014. године и број II-04-0617/2014-10 од 29. децембра 2014. 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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
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основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 21.10.
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
«ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ» ПАНЧЕВО
I
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Основне балетске школе „Димитрије Парлић“
Панчево и то:
СИНИША ОГРИЗОВИЋ, представник
Савета родитеља
II
За члана Школског одбора Основне балетске
школе „Димитрије Парлић“ Панчево именује се:
ДРАГАНА ТОМА, представник Савета
родитеља.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењима Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне балетске школе „Димитрије Парлић
“Панчево Панчево број II-04-06-17/2014-5 од 02.07.
2014. 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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
21.10.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «СВЕТИ
САВА» ПАНЧЕВО
I

21. Октобар 2015. године

Разрешава се дужности члан Школског
одбора Основне школе «Свети Сава» Панчево:
ВЕСЕЛИН МАСЛАК, представник Савета
родитеља.
II
За члана Школског одбора Основне школе
„Свети Сава“ Панчево, именује се:
БОРО МАЈКИЋ, представник Савета
родитеља.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењeм Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Свети Сава» Панчево број II-04-0617/2014-5 од 02.07. 2014. 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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10. 2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст) Скупштина
града Панчева на седници одржаној 21.10.2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «АКСЕНТИЈЕ
МАКСИМОВИЋ» ДОЛОВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе «Аксентије Максимовић»
Долово, и то:
представници Локалне самоуправе
1.ВЕСНА НИКОЛИЋ
2. ДАНИЈЕЛ СТЕФАНОВИЋ
3. СТЕФАН ПЕТРОВИЋ
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе «Аксентије Максимовић» Долово и то:
представници Локалне самоуправе
1.МИРКО СУБИН
2.ЈОВАНА РАДОЊИН
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3.МИРОСЛАВ РАНЧИЋ

21. Октобар 2015. године

06-17/2014-5 од 02.07.2014. године и број II-04-0616/2015-4 од 09.04.2015. године .

III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Аксентије Максимовић» Долово број
II-04-06-17/2014-5 од 2. јула 2014. године.
IV
Ово решење ступа на снагу од дана
доношења и објавиће се у "Службеном листу града
Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21. 10. 2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
21.10.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН БАНДУР»
ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Музичке школе «Јован Бандур» Панчево, као
представници Савета родитеља, и то:
РОСАНА ТОПАЛОВИЋ, представник
Савета родитеља
РУЖИЦА МАРИНКОВИЋ, представник
Савета родитеља
II
За чланове Школског одбора Музичке школе
«Јован Бандур» Панчево, као представници Савета
родитеља, именују се:
ВАЛЕРИЈА
КАНАЧКИ,
представник
Савета родитеља и
ДРАГАНА НИКОЛИЋ, представник Савета
родитеља
III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Музичке школе «Јован Бандур» Панчево, број: II-04-

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-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
21.10.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
«СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Медицинске школе „Стевица Јовановић“
Панчево, као представници Савета родитеља, и то:
САВКА ПЕТРОВИЋ
НАТАША ПАНТЕЛИЋ
НАТАША НИКОЛИЋ
II
За чланове Школског одбора Медицинске
школе
„Стевица
Јовановић“
Панчево,
као
представници Савета родитеља, именују се:
МИЛИЦА ХАЛАСОВ
СПАСОЈЕ ЛЕКОВИЋ
ДАНИЈЕЛА МИЛЕНКОВИЋ
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
града Панчева о именовању чланова Школског одбора
Медицинске школе „Стевица Јовановић“ Панчево,
број: II-04-06-17/2014-5 од 02. јула 2014. године.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21.10.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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