СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 24 . ГОДИНА VI

ПАНЧЕВО, 21. децембар 2013. ГОДИНЕ

577.
На основу чланова 6. и 7. и 11. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Службени
гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, број 129/07), члана 17. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13-испр. и 108/13),
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева”, бр. 8/08, 4/09 ,
5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21.12.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама одлуке о локалним
комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(“Службени лист града Панчева” бр. 23/11,пречишћен текст, 27/11, 36/11, 4/12, 5/12, 8/12,
31/12, 38/12, 02/13, 13/13 и 20/13) Члан 5. мења се
и гласи :
“На територији града Панчева комунална
такса плаћа се у различитој висини зависно од врсте
делатности, површине и техничко-употребних
карактеристика објеката, величине правног лица
у смислу закона којим се уређује рачуноводство,
висине годишњег прихода и по деловима територије,
односно у зонама у којима се налазе објекти,
предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.
Комунална такса плаћа се у дневном, месечном
и годишњем износу сразмерно времену коришћења
на начин прописан овом Одлуком.”
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи :
Комунална такса из члана 2. тачке 7. и 8. ове
одлуке, утврђује се и плаћа по зонама:
ПРВА ЗОНА обухвата улични фронт улица: Трг
слободе, Војводе Радомира Путника, Д. Туцовића од
М. Пијаде до П. Драпшина, П. Драпшина и Војводе
Петра Бојовића, улице Његошеву, Сокаче, Војводе
Живојина Мишића, Трг краља Петра I, Масарикову
и простор око “Зелене пијаце”.
ДРУГА ЗОНА обухвата дворишни простор прве
зоне и улични фронт улица: З. Јове Јовановића, Ж.
Зрењанина до Г. Димитрова, Др Жарка Фогораша,
Д. Обрадовића до Г. Димитрова, Николе Тесле,
Карађорђеве до М. Пијаде, Немањине, Светог Саве
до Браће Јовановића, Ослобођења до Ружине, Лава
Толстоја до Пере Сегединца, Милоша Требињца до
Војводе Радомира Путника и Кочина улица.
ТРЕЋА ЗОНА обухвата дворишни простор
друге зоне и улице: М. Пијаде до Ружине, Ружину,

Аконтација претплате 9.366,10
Цена овог примерка
500,00

Трг мученика, Мученичку, Кеј Радоја Дакића,
Св. Милетића до Ружине, Браће Јовановића до
Ружине, Бранка Радичевића до М. Пијаде, Светог
Саве од Б. Јовановића до М. Пијаде, Синђелићева
до М. Пијаде, Игњата Барајевца, Косовска, Ђуре
Јакшића, Николе Ђурковића, Вука Караџића,
Штросмајерова, Др Светислава Касапиновића,
Мите Топаловића, Максима Горког до Таковске,
Цара Лазара до Филипа Вишњића, Цара Душана до
П. Прерадовића, 6. Октобра, Филипа Вишњића од
Цара Душана до Милоша Требињца, П. Прерадовића
од Цара Душана до М. Требињца, М. Требињца од
Војводе Радомира Путника до Пастерове, Милоша
Обреновића до Стеријине.
ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата територију оивичену
улицама: од М. Пијаде код моста на Тамишу,
обалом Тамиша до пруге, Првомајском улицом и
трасом пруге до надвожњака и Улици Ослобођења,
Новосељанским путем до ул. Шарпланинске, улицама
Шарпланинском, Златиборском и Козарачком,
ул. Милоша Обреновића до Милешевске улице,
улицама Милешевском и Раваничком до ул. Стевана
Сремца, улицама Стевана Сремца, Јоакима Вујића,
7. јула и Тозе Марковића до пруге, пругом до пута
за Београд, обалом Тамиша до ул. Г. Димитрова, ул.
Г. Димитрова, Таковском и Филипа Вишњића до ул.
Цара Душана и надаље граничним улицама треће
зоне као и насеља “Кудељарски насип” и “Караула”.
ПЕТА ЗОНА обухвата остали део града Панчева
и грађевинско подручје насељених места у граду
(Омољица, Старчево, Б. Н. Село, Б. Брестовац,
Глогоњ, Јабука, Качарево, Иваново и Долово).

Члан 8. брише се.

Члан 3.

Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи :
“Обвезници комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору и комуналне таксе за
држање средстава за игру - “забавне игре” дужни су
да поднесу пореску пријаву за утврђивање обавезе
по основу локалне комуналне таксе Секретаријату
за пореску администрацију Градске управе града
Панчева, најкасније до 30. марта у години за коју се
врши утврђивање локалне комуналне таксе.
Обвезник комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору који је у претходној
пословној години, остварио приход изнад 50.000.000
динара, у обавези је да до 30. марта године за
коју се врши утврђивање локалне комуналне
таксе за истицање фирме на пословном простору,
Секретаријату за пореску администрацију Градске
управе града Панчева поднесе просеку пријаву ПП
ЛКТ са следећим прилозима:
- копија биланса успеха претходне пословне
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године, и потврда о регистрацији редовног
годишњег финансијског извештаја овереног од
стране надлежног органа
Обвезник комуналне таксе за истицање фирме
на пословном простору и комуналне таксе за
држање средстава за игру - “забавне игре”, дужан
је да поднесе пријаву Секретаријату за пореску
администрацију Градске управе града Панчева у
року од 15 дана по:
- почетку коришћења права, предмета и
услуга,
- настанку промене у пословању.
Обвезник комуналне таксе из члана 2. тачке 4.
и 5. подноси захтев за остваривање права, предмета
или услуге надлежној организационој јединици
Градске управе града Панчева односно субјекту
према којима град Панчево врши права оснивача.
Пријава за утврђивање комуналне таксе за
истицање фирме на пословном простору подноси
се на обрасцу ПП ЛКТ који је саставни део ове
Одлуке - Прилог 1.
Пријава за утврђивање комуналне таксе за
држање средстава за игру - “забавне игре” подноси
се на обрасцу ПП ЗИ који је саставни део ове Одлуке
- Прилог 2.”
Члан 5.
Члан 12. мења се и гласи :
“У погледу начина утврђивања комуналне
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова
за плаћање, обрачуна камате и осталог што није
посебно уређено овом одлуком, сходно се примењује
закон којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
У свему осталом што није посебно регулисано
овом одлуком примењују се одредбе Закона о
финансирању локалне самоуправе .”
Члан 6.
Члан 19. брише се.
Члан 7.
У таксеној тарифи која је саставни део Одлуке,
Тарифни број 1. мења се и гласи:
“1. Комунална такса плаћа се за истакнуту
фирму на пословном простору. Под фирмом, у
смислу ове одлуке, подразумева се сваки истакнути
назив или име на пословном простору, које упућује
на то да правно или физико лице обавља делатност
у том простору.
Ако се на једном пословном објекту налази
више истакнутих фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну фирму.
Такса се плаћа за сваку истакнуту фирму ван
пословног објекта.
2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су
правна и физика лица.
3. Предузетници и правна лица која су према
закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у мала правна лица, која су у претходној пословној
години остварили приход до 50.000.000 динара, од
01.10.2012. године не плаћају комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору.
4. комунална такса за истицање фирме на
пословном простору, коју чини 1,5 (једна и по)
просечна зарада по запосленом остварена на
територији града Панчева у периоду јануар - август
2012 године увећана за 5,5% пројектоване инфлације
за 2014. годину на годишњем нивоу износи:
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У насељеном месту
Панчево
У насељеним местима
на територији града
Панчева

103.232
51.616

5. Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња
и мала правна лица, и предузетници који обављају
делатност: банкарство, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга годишњу таксу на фирму плаћају у
петоструком износу односно у износу од:
- у насељеном месту Панчеву 516.160,00
динара.
- у насељеним местима на територији града
Панчева 258.080,00 динара.
6. Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња
и мала правна лица, и предузетници који обављају
делатност:
- осигурања имовине и лица;
- производње и трговине нафтом и дериватима
нафте;
- производње и трговине на велико дуванским
производима;
- производње цемента;
- поштанских, мобилних и телефонских услуга;
и
- електропривреде
- ноћних барова и дискотека, годишњу таксу на
фирму плаћају у четвороструком износу односно у
износу од:
- у насељеном месту Панчеву 412.928,00
динара.
- у насељеним местима на територији града
Панчева 206.464,00 динара.
7. Осталим правним лицима,такса на фирму,
умањује се у одређеном проценту и износи:
износ у
правна лица
умањење у % динарима
- Велика правна лица
за 10%,
92.909,00
- Средња правна лица
за 30%,
72.262,00
- Мала правна лица
за 80%;
20.646,00
и предузетници са
приходом већим од
50.000.000,00 динара
8. Привредни субјекти у поступку ликвидације
задужују се таксом на фирму до дана регистровања
и објављивања одлуке о покретању поступка
ликвидације, уколико је истакнути назив фирме
уклоњен, а у складу са законом којим се уређује
ликвидација привредних субјеката.
Таксу за истицање фирме на пословном
простору не плаћају обвезници који имају
регистровану делатност производња електричне
енергије у електранама на сунце и ветар (обновљиви
извори енергије), стари, уметнички занати, народна
радиност, регистрована пољопривредна газдинства,
спортске организације, политичке странке,
синдикати, цркве, верске заједнице, недобитна
удружења и предузетници који обављају делатност
ван одређеног простора (по позиву странке, од
места до места и сл.).
Предузетнику, који привремено одјави
обављање делатности, у складу са законом, за тај
период мирује обавеза плаћања таксе на фирму, с
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тим да за време трајања привремене одјаве фирма
није истакнута.
9. За 50% се умањује такса на фирму по свакој
следећој пословној јединици правним лицима која
су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика и средња правна лица, као и
предузетницима и малим правним лицима која имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара чије је
седиште на територији града Панчева, а максимално
задужење обвезника за једну истакнуту фирму не
може бити веће од највећег износа предвиђеног
Законом о финансирању локалне самоуправе .
10. Пословне јединице правних лица и
предузетника који су разврстани у велика и средња
правна лица, као и предузетницима и малим правним
лицима која имају годишњи приход преко 50.000.000
динара, а које немају седиште на територији града
Панчева за прву пословну јединицу плаћају у пуном
износу таксу, а за сваку следећу пословну јединицу
такса се умањује за 50%, а максимално задужење
обвезника за једну истакнуту фирму не може бити
веће од највећег износа предвиђеног Законом о
финансирању локалне самоуправе .
11. За 75% се умањује такса на фирму по свакој
следећој пословној јединици правним лицима која
су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња и мала правна лица и
предузетницима, а обављају делатности банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и трговине
нафтом и дериватима нафте, производње и трговине
на велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека чије је седиште
на територији града Панчева, а максимално
задужење обвезника за једну истакнуту фирму не
може бити веће од највећег износа предвиђеног
Законом о финансирању локалне самоуправе .
12. Пословне јединице правних лица која
су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња и мала правна лица, и
предузетника, који обављају делатности банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и трговине
нафтом и дериватима нафте, производње и трговине
на велико дуванским производима, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека, а које немају
седиште на територији града Панчева за прву
пословну јединицу плаћају у пуном износу таксу, а
за сваку следећу пословну јединицу такса се умањује
за 75%, а максимално задужење обвезника за једну
истакнуту фирму не може бити веће од највећег
износа предвиђеног Законом о финансирању
локалне самоуправе .
13. Комунална такса по овом тарифном броју
плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа
таксе, и то до 15. у месецу за претходни месец.
14. Порески обвезници који на дан 31.12.2013.
године немају дуга, остварују попуст од 5% за
наредну годину. “
Тарифни број 3 мења се и гласи:
“1. За држање средстава за игру - “забавне игре”
утврђује се такса дневно, и то:
динара
- по апарату за забавне игре
(компјутери, флипери, билијар и сл.)
42
2. Таксени обвезник из овог тарифног броја је
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правно лице и предузетник, корисник простора у
коме се приређује забавна игра, на основу Решења
о задужењу од стране Секретаријата за пореску
администрацију.
3. Таксени обвезник је дужан да пријави
средства и апарате за забавне игре Секретаријату за
пореску администрацију.
4. Комунална такса по овом тарифном броју
плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа
таксе, и то до 15. у месецу за претходни месец.”
Тарифни број 4 мења се и гласи:
“3а коришћење простора за паркирање друмских
моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима на подручју града Панчева,
утврђује се комунална такса сразмерно времену
коришћења,
и
то:
за плаћање паркинга путничких,
комби и теретних возила до 1 t
носивости врши се куповином
паркинг карата или слањем СМС-а.
дин
СМС порука садржи регистарски
број возила и шаље се на следеће
бројеве:
1. 9131 - прва зона (сат)-(максимално
30.53
задржавање 120 минута)
9132 - друга зона (сат)-(максимално
24.42
задржавање 240 минута)
9133 - трећа зона (цео дан)
73.26
9134 - трећа зона (сат)
18.31
за плаћање повлашћене паркинг
карте за физичка и правна лица
која имају пријаву пребивалишта
односно
седиште
предузећа
унутар једне од зона и да се возило
води на подносиоца захтева што
физичка лица доказују личном
картом и саобраћајном дозволом а
правна лица изводом из АПР-а не
старијим од 6.месеци, потврдом из
ПИБ регистра, уговором о закупу
или куповином локала унутар
2. зоне. Карта се издаје на минимум
1. месец и важи за неограничено
паркирање унутар зоне за коју
се подноси захтев а максимум до
истека регистрације:
- физичка лица за прву, другу или
306
трећу зону
- правна лица за прву зону
1.954.00
- правна лица за другу зону
1.709.00
- правна лица за трећу зону
1.466.00
за плаћање претплатне паркинг
карте имају права сва физичка и
правна лица са пребивалиштем
односно седиштем предузећа
на територији града Панчева.
Подносилац захтева не мора бити
власник возила, већ захтев може
3. поднети са овлашћењем. Карта се
издаје на минимум месец дана, а
максимум до истека регистрације
и издаје се за другу или трећу зону
и корисник се може неограничено
паркирати у зони коју је изабрао.
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Физичка лица подносе личну карту,
саобраћајну дозволу и овлашћење,
а правна лица изводом из АПР-а
не старијим од 6.месеци, потврдом
из ПИБ регистра, уговором о
закупу или куповини пословног
простора:
физичка лица за другу зону
правна лица за другу зону
физичка лица за трећу зону
правна лица за трећу зону
за плаћање комбиноване паркинг
карте имају право сва физичка
и правна лица која имају
пребивалиште, односно седиште
на територији града Панчева.
Подносилац захтева не мора бити
власник возила, већ захтев може
поднети са овлашћењем и издаје се
за другу и трећу зону и корисник
се може неограничено паркирати
у зони коју је изабрао. Карта се
издаје на минимум 1. месец а
максимум до истека регистрације.
Физичка лица подносе личну
карту, саобраћајну дозволу , а
правна лица извод из АПР-а не
старијим од 6.месеци, потврду из
ПИБ регистра, уговор о закупу или
купопродајни уговор за пословни
простор.
физичка лица
правна лица
за плаћање повлашћене паркинг
карте за особе са инвалидитетом
имају право особе са инвалидитетом
за зону по слободном избору са
пребивалиштем на територији
града Панчева и којима је од
стране надлежног органа града
Панчева признато право на знак
приступачности.
Повлашћена
паркинг карта се може издати
искључиво за возило у својини
подносиоца захтева:
- пунолетног инвалидног лица и
- родитеља, стараоца или усвојиоца
који са инвалидним лицем живи
у заједничком домаћинству ( за
малолетна лица и лица лишена
пословне способности)
за било коју зону
за плаћање сезонске повлашћене
паркинг карте за физичка лица
која немају пребивалиште на
територији града Панчева или на
територији Републике Србије, а
долазе у посету код лица која имају
пребивалиште на подручју неке од
паркинг зона.

6.
1.221.00
3.053.00
854
2.442.00
7.

8.

9.

1.831.00
4.274.00

306

10.
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Карта се издаје за период од једног
месеца уз подношење фотокопије
личне карте власника возила,
фотокопија саобраћајне дозволе,
фотокопија личне карте лица код
кога подносилац захтева долази
у посету, изјава лица које прима
посету да ће подносилац захтева
боравити код њега.
за било коју зону
за паркирање теретних возила и
аутобуса
- за 12 часова
- за 24 часа
- за возила са страним таблицама
до 24 часа
за смештање возила на отвореним
површинама
-путничко возило
- комби возило
-аутобуси
За коришћење обележених места
на такси станици по ауто такси
возилу месечно
За
раскопавање
посебних
паркиралишта ради извођења
грађевинских радова, полагања
подземне
инфраструктуре
и
слично и заузеће грађевинским
материјалом
- прва зона
- друга зона
- трећа зона

306
211
580
2.637.00

95
116
844
333

427.44
341.92
256.41

11. За паркирање се плаћа такса у свим зонама
у времену које одреди Градско веће, на предлог ЈКП
“Хигијена“ Панчево - којој су Одлуком о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева поверени
послови обављања послова наплате и контроле
наплате комуналне таксе за коришћење посебних
паркиралишта.
12. Места на којима се за паркирање и
заустављање моторних возила и њихових
приколица наплаћује такса из овог тарифног броја,
одређује орган Градске управе надлежан за послове
саобраћаја.
13. Таксу из тачке 1-8 овог тарифног броја плаћа
возач паркираног возила на одређеним местима.
14. Кориснику паркинг места издаје се налог
за плаћање дневне карте у износу од 796.08 динара
ако:
- не истакне паркинг карту на ветробранско
стакло возила,
- користи паркинг карту која не одговара зони
паркирања,
- прекорачи дозвољено време паркирања,
- у паркинг карту унесе нетачне податке о
времену коришћења паркирања или на други начин
доведе у заблуду контролора.
Кориснику паркинг места издаје се налог
за плаћање дневне карте у износу од од 1.137.29
динара ако:
1. не плати коришћење паркинг простора,
Налог за плаћање дневне карте издаје контролор
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ЈКП “Хигијена” Панчево - којој су Одлуком о
уређењу мирујућег саобраћаја на територији
града Панчева поверени послови управљања и на
одговарајући начин га причвршћује за возило, чиме
се сматра да је налог уручен, евентуално касније
уништење или губитак дневне карте не утиче на
ваљаност извршене доставе.
Корисник паркиралишта дужан је да поступи
по примљеном налогу и плати дневну карту у року
од осам дана на начин назначен у налогу.
Корисник по основу дневне карте стиче право да
до краја времена наплате за конкретни дан паркира
возило у свим зонама на територији Града.
15. Таксу за паркирање возила не плаћају:
- особе са инвалидитетом чији су екстремитети
битни за управљање возилом оштећени најмање
60%, остала инвалидна лица са најмање 70%
инвалидности, лица са оштећењем карлице,
лица са више од 50% оштећења вида, лица на
дијализи, лица оболела од дистрофије, параплегије,
квадриплегије и церебралне парализе, која за
кретање користе инвалидска колица, ратни и
мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди
рата до IV групе инвалидности и родитељи,
односно стараоци инвалидне деце са оштећењима
доњих екстремитета и карлице као и слепе деце,
под условом да похађају школу, факултет или да су
смештена у установу за дневни боравак или да иду
на рехабилитацију или редован лекарски преглед на
посебно обележеним местима за паркирање возила
особе са инвалидитетом на подручју Града;
- трудница или члан заједничког домаћинства
на посебним паркиралиштима на територији
Града, осим на местима резервисаним за инвалиде
са ограничењем на једно возило по домаћинству.
Возило мора да има посебну налепницу издату од
Агенције за саобраћај градске управе Града Панчева
- знак за означавање возила труднице (рода у лету
са завежљајем у коме се налази беба, испод ког је
текст “Бесплатан паркинг”, испод ког је уоквирен
текст “важи до”, испод кога је текст “за возило”) са
бројем регистарске ознаке возила носиоца права и
роком важења и иста мора бити истакнута у предњем
десном углу ветробранског стакла возила.
- за време интервенције за возила: здравствених
и социјалних установа, Полиције, Војске Србије,
државних органа и организација, органа и
организација територијалне аутономије, локалне
самоуправе и комуналних служби.
16.У име и за рачун буџета града Панчева,
наплаћују таксу из:
тачке 1. овог тарифног броја
-привредна друштва регистрована за послове
телекомуникација
-привредна друштва регистрована за трговину
на мало, продају штампе, и др.
тачке 2.-6 и 8. овог тарифног броја
- ЈКП “Хигијена” Панчево - којој су Одлуком
о уређењу саобраћаја на територији града Панчева
поверени послови обављања послова наплате и
контроле наплате комуналне таксе за коришћење
посебних паркиралишта.
тачке 7. овог тарифног броја
- ЈКП “Аутотранспорт“ Панчево
тачке 9. овог тарифног броја
-Секретаријат за привреду и економски развој
Градске управе града Панчева,
17.Такса из тачке 9. за коришћење такси станице
плаћа се унапред за период за који се издаје такси
дозвола, а утврђује је Секретеријат за привреду и
економски развој.
18.Такса за из тачке 10. обрачунава се дневно за
период коришћења и плаћа се унапред најдуже до
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краја текуће године и исту наплаћује у име и за рачун
буџета града Панчева ЈКП “Хигијена” Панчево којој су Одлуком о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева поверени послови обављања послова
наплате и контроле наплате комуналне таксе за
коришћење посебних паркиралишта.
19. Контролу и евиденцију прихода а на основу
достављеног акта надлежног Секретаријата,
односно субјеката према којима град Панчево
врши права оснивача побројаних у тачкама од 1 до
10 врши Секретаријат за пореску администрацију
Градске управе града Панчева.
20.Ако корисник паркиралишта не плати
дневну карту, ЈКП “Хигијена” Панчево - којој су
Одлуком о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева поверени послови обављања послова
наплате и контроле наплате комуналне таксе за
коришћење посебних паркиралишта- припрема
комплетну документацију неопходну за покретање
прекршајног поступка са захтевом за покретање
прекршајног поступка против конкретног корисника
простора за паркирање и наведено доставља
Секретаријату за пореску администрацију, како
би исти поднео захтев за покретање прекршајног
поступка надлежном Суду.“
Корисником у смислу ове тачке сматра се
власник возила који је евидентиран у одогварајућим
евиденцијама МУП-а према регистарским ознакама
возила.
21. За паркирање теретних моторних возила
на неуређеним површинама на подручју града
Панчева, на основу решења Агенције за саобраћај
Секретаријат за пореску администрацију, утврђује
комуналну таксу сразмерно времену коришћења, и
то:
динара
- за паркирање теретних моторних
возила на неуређеним површинама
месечно
2.110.00
Тарифни број 5 мења се и гласи:
“1. За коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења утврђује се комунална
такса сразмерно времену коришћења, а за сваки
квадратни метар заузете површине дневно 9,00
динара.
2. Комуналну таксу из овог тарифног броја
плаћа корисник површине за постављање кампова,
шатора и других сличних објеката, пре постављања
истих.
3. Секретаријат за пореску администрацију,
вршиће утврђивање, контролу и наплату комуналне
таксе за коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења, а по претходно издатом
мишљењу Туристичке организације Панчево, након
стицања законских услова за остваривање ових
прихода.”
Тарифни број 7 мења се и гласи:
“За коришћење простора на јавним површинама
или испред пословних просторија у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната
и домаће радиности, од сваког целог или започетог
квадратног метра коришћеног простора утврђује се
такса на месечном нивоу, и то:
1. Такса за киоск до 7 метара квадратних по
метру квадратном заузете површине, на месечном
нивоу износи:
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ЗОНА
прва
друга
трећа
четврта
пета

Јавна површина
до 7 m²
до 7 m²
до 7 m²
до 7 m²
до 7 m²
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Цена дин/ m²
844,00
717,00
591,00
464,00
338,00

2. Такса за киоск површине преко 7 метара квадратних
за првих 7 метара квадратних обрачунава се по
износима наведеним у ставу 2. овог тарифног броја,
а за преосталу површину киоска месечна такса по
метру квадратном заузете површине износи:
ЗОНА
Јавна површина
Цена дин/ m²
прва
преко 7 m²
760,00
друга
преко 7 m²
633,00
трећа
преко 7 m²
506,00
четврта
преко 7 m²
380,00
пета
преко 7 m²
253,00
3. Такса за постављање башти и отворених
угоститељских садржаја на месечном нивоу, по
метру квадратном износи:
ЗОНА
Цена дин/ m²
прва
228,00
друга
193,00
трећа
159,00
четврта
124,00
пета
91,00
4).Такса за постављање отворених башти и
отворених угоститељских садржаја на делу
посебно обележеног паркинг простора наплаћује се
у двоструком износу утврђене таксе из тачке 3. овог
тарифног броја.
5. Такса за постављање тенди, надстрешница
за баште, затворених башти и уз остале објекте на
површинама јавне намене по метру квадратном на
месечном нивоу износи:
ЗОНА
Цена дин/ m²
прва
47,00
друга
40,00
трећа
33,00
четврта
25,00
пета
19,00
Остали објекти из претходног става не односе се на
киоске и друге монтажно-демонтажне објекте на
површинама јавне намене.
6. Такса за постављање монтажно-демонтажне
јавне говорнице по јавној говорници на месечном
нивоу износи:
ЗОНА
Цена по
говорници
прва
1.688,00
друга
1.435,00

трећа
четврта
пета
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7. Такса за постављање објеката за извођење
забавних програма, осим за дечије аутомобиле
за изнајмљивање по метру квадратном дневно
износи:
ЗОНА
Цена дин/ m²
прва
15,00
друга
13,00
трећа
11,00
четврта
9,00
пета
7,00
8. Такса за коришћења Јавне површине за вожњу
дечијих аутомобила, мотора и сл. за изнајмљивање,
такса се плаћа по возилу на месечном нивоу и
износи:
ЗОНА
Цена дин/возило
прва
1.688,00
друга
1.435,00
трећа
1.182.00
четврта
928
пета
675,00
9. Месечна такса за коришћење Јавне површине
за период дужи од 30 дана на делу уличног тротоара
или платоа ради постављања покретних објеката и
уређаја (аутомати, фрижидери, расхладне витрине,
покретне рекламне витрине, уређаји за печење
и продају кокица, кукурузних класова, кестења,
шећерне пене и америчких крофница, покретне
тезге, покретне тезге за продају пољопривредних
производа, празничне тезге, платои за продају
сезонских пољопривредних производа из возила,
промотивни платои, улични свирачи, хоризонталне
рекламе, покретни мобилијари, мобилијари
спортског карактера-тренажер стене за спортско
пењање, фитнес мобилијар, скејт паркови, шаховске
табле, чилери и слично) плаћа се:
ЗОНА
Цена дин/ m²
прва
1.688.00
друга
1.435,00
трећа
1.182,00
четврта
928,00
пета
675,00
10. Дневна такса за коришћење површине јавне
намене за период краћи од 30 дана по метру
квадратном на делу уличног тротоара или платоа
ради постављања покретних објеката и уређаја
(аутомати, фрижидери, расхладне витрине,
покретне рекламне витрине, уређаји за печење
и продају кокица, кукурузних класова, кестења,
шећерне пене и америчких крофница, покретне
тезге, покретне тезге за продају пољопривредних
производа, празничне тезге, платои за продају
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сезонских пољопривредних производа из возила,
промотивни платои, улични свирачи, хоризонталне
рекламе, покретни мобилијари, мобилијари
спортског карактера-тренажер стене за спортско
пењање, фитнес мобилијар, скејт паркови, шаховске
табле, чилери и слично) плаћа се:
ЗОНА
Цена дин/ m²
прва
112,00
друга
95,00
трећа
78,00
четврта
61,00
пета
44,00
11. Локална комунална такса по овом тарифном
броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, по
решењу Секретаријата за пореску администрацију,
а на основу достављеног акта надлежног
Секретаријата, Агенције, односно субјеката према
којима град Панчево врши права оснивача.
Акт за коришћење простора на јавним
површинама који се доставља Секретаријату за
пореску администрацију мора да садржи следеће
податке пореског обвезника:
- за правна лица: порески идентификациони
број, матични број правног лица , седиште правног
лица из АПР-а;
- за предузетнике и физичка лица: порески
идентификациони број, ЈМБГ, матични број радње,
адреса пребивалишта из личне карте, назив радње
са седиштем из АПР-а, број пасоша и евиденциони
број за стране држављане и број одговарајуће
исправе за избегла, прогнана и расељена лица.
12. Локална комунална такса из овог тарифног
броја не плаћа се за коришћење простора на јавним
површинама ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната
и домаће радиности.
Ако се поред штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната
и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда
се таксе плаћају у целокупно прописаном износу из
овог тарифног броја.
13. Локалну комуналну таксу из овог тарифног
броја за повремено коришћење простора на
јавним површинама на покретним објектима
(вашари, сајмови, изложбе и друге традиционалне
манифестације) хуманитарне, верске и друге
регистроване непрофитне организације плаћају у
висини 50% од прописаног износа.
14. Када се као подносиоци захтева за
постављање мањих монтажних покретних и других
објеката привременог карактера на површинама
јавне намене, појављују правна лица, предузетници
и физичка лица чије су делатности: регистрована
пољопривредна газдинства, спортске организације,
политичке странке, синдикати, цркве, верске
заједнице, недобитна удружења а за потребе
организовања манифестација од интереса за град
Панчево, које се финансирају делом из буџета града
Панчева као и за хуманитарне акције комунална
такса се умањује за 99%.“
Тарифни број 8 мења се и гласи:
“За заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова до
30 дана, дневно по метру квадратном такса износи:
1.
ЗОНА
Цена дин/ m²
прва
15,00

друга
трећа
четврта
пета
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13,00
11,00
9,00
7,00

2. При извођењу радова на објектима који
изискују раскопавање коловоза и тротоара уколико
се раскопавање врши у времену од 15. марта до
15. новембра такса се плаћа дневно по квадратном
метру у следећим износима:
ЗОНА
прва
друга
трећа
четврта
пета

Цена дин/ m²
29,00
25,00
21,00
17,00
13,00

3. При заузимању Јавних површина које захтева
забрану кретања возила и пешака и паркирања возила,
а на основу елабората израђеног по претходној
сагласности управљача пута и прибављању решења
о затварању саобраћаја Агенције за саобраћај
Градске управе града Панчева, такса се плаћа
дневно по квадратном метру дела површине заузете
извођењем радова, и то:
- уколико се затварање саобраћаја односи на
коловоз у улицама у којима саобраћају возила
градског превоза у износу од 44,60 динара,
- уколико се затварање саобраћаја односи
на коловоз у осталим улицама у износу од 26,52
динара,
- уколико се врши затварање пешачког саобраћаја
на тротоарима у износу од 18,08 динара.
4. Такса из овог тарифног броја повећава се
за 50% уколико се дозвољени рок од 30 дана за
раскопавање, односно заузимање јавних површина
продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи
више од 15 дана, такса се повећава за 100%.
5. Таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа
инвеститор објекта, на основу скице заузећа са
исказаном површином заузећа и одлуке о коришћењу
јавне површине издате од стране ЈП “Дирекције за
изградњу и уређење Панчева” Панчево.
6. Таксу из тачке 2. и 3. овог тарифног броја плаћа
инвеститор, који је уз захтев обавезан да достави
скицу заузећа са исказаном површином заузећа
овереном од стране одговорног пројектанта, одлуке
о коришћењу јавне површине издате од стране
ЈП “Дирекције за изградњу и уређење Панчева”
Панчево и грађевинске дозволе или одобрења за
извођење радова у складу са Законом о планирању
и изградњи.
7. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја не
плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање
јавне површине врши због реконструкције
коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне
површине, као и приликом извођења радова
јавних и јавно комуналних предузећа на
изградњи или реконструкцији објеката комуналне
инфраструктуре.
8. Таксу из овог тарифног броја, утврђује
решењем Секретаријат за пореску администрацију
на основу документације наведене у тачки 3. 5. и 6.
овог тарифног броја односно захтева странке.
9. Комунална такса по овом тарифном броју
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утврђује се сразмерно времену коришћења а плаћа
у року од 8 дана од дана достављања решења.“
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”,
а примењиваће се од 1. јануара 2014.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013. године
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
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ако овом одлуком није другачије прописано (члан
161. ЗУП-а).....................................................191 дин.
3. За издавање уверења на основу спроведеног
поступка (члан 162. ЗУП-а) .........................216 дин.
Напомена:
Ако се доноси једно решење или издаје уверење
по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја
плаћа се према броју обвезника којима се решење
или уверење уручује.
Тарифни број 3.
1. За жалбу, односно приговор против решења,
ако овом одлуком није другачије прописано...216 дин.
2. За жалбу против закључка, ако овом одлуком
није другачије прописано.............................191 дин.
Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси једна
жалба против решења, односно закључка од стране
више лица обвезника таксе, такса по овом тарифном
броју плаћа се према броју решења, односно
закључака која се оспоравају жалбом.
3. За уложене ванредне правне лекове .....1.271 дин.

578.
На основу члана 9. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013 – Усклађени
динарски износи) и чланова 39. и 99. став 1. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 8/2008, 4/2009, 5/2012 и 4/2013), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 21.12.2013.
године, донела је
О Д Л У К У
о изменама одлуке о градским
административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о градским административним
таксама („Службени лист града Панчева“ бр.
16/2008, 26/2009, 25/2010 и 38/2012), Тарифа
градских административних такси, која је саставни
део ове одлуке, мења се и гласи:
„ТАРИФАГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ
ТАКСИ
Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други
поднесак, ако овом одлуком није другачије прописано.....................................................................107 дин.
2. За захтев за давање мишљења о примени
градских прописа...........................................454 дин.
Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1) За накнадни поднесак којим обвезник захтева
брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску;
2) За захтев за приступ информацијама од
јавног значаја, у складу са законом којим се уређује
слободан приступ информацимама од јавног
значаја.
Тарифни број 2.				
1. За решења која доноси Градска управа,
ако овом одлуком није другачије прописано
.........................................................................318 дин.
2. За издавање уверења на основу евиденције,

Тарифни број 4.
1. За обављање службених радњи ван службених
просторија Градске управе: овера потписа, преписа
и аутентичности рукописа, узимање изјаве странке и
вршење других радњи у вођењу поступка..680 дин.
2. За попис ствари умрлих лица ............1.957 дин.
3. За издавање потврде о животу, потврде о
издржавању и потврде о породичном стању које се
корист у иностранству ..............................1.008 дин.
4. За решење о давању сагласности на употребу
грба и заставе Града...................................7.516 дин.
Тарифни број 5.
1. За разгледање предмета – правоснажних и
архивираних...................................................198 дин.
2. За захтев за увид у пројектну документацију
која се налази у архиви.................................510 дин.
			
Тарифни број 6.
1. За опомену којом се обвезник позива да плати
дужну таксу....................................................107 дин.
Тарифни број 7.
			
1. За издавање такси дозволе...............440 дин.
2. За издавање дупликата такси дозволе
..................................................................872 дин.
3. За продужење-измену података о такси дозволи
.................................................................454 дин.
4. За решење о утврђивању услова за обављање
такси превоза, за физичка лица и запослене код
правног лица..................................................751 дин.
5. За решење о утврђивању услова за обављање
такси превоза, за предузетнике.................2.119 дин.
6. За решење о утврђивању услова за обављање
такси превоза, за правна лица ..................2.412 дин.
7. За издавање идентификационих ветробранских налепница.................................530 дин.
8. За пријаве о привременом прекиду обављања
такси превоза по Одлуци о јавном превозу путника
у друмском саобраћају на територији града Панчева
.........................................................................305 дин.
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9. За решење о утврђивању накнаде за промену
немене обрадивог пољопривредног земљишта.........
......................................................................680 дин.
10. За решење о вршењу угоститељских услуга
ваn угоститељског објекта........................... 680 дин.
11. За пријаве пружања угоститељских услуга
запосленим, односно корисницима и сезонском пословању угоститеља .....................................305 дин.
12. За издавање уверења о обављању делатности
уписане у регистар (осим регулисања стажа)............
.........................................................................226 дин.
13. За решење о давању сагласност на употребу
имена «Панчево»
- за страна лица..........................75.157 дин.
- за домаћа лица..........................45.094 дин.
- за предузетнике .......................30.062 дин.
14. За давање података уписаних у регистар
радњи путем средстава за електронску обраду
података (по страни)......................................78 дин.
15. За издавање решења о дужем радном
времену гоститељских објеката................3.768 дин.
16
За издавање водопривредних услова,
водопривредних сагласности и водопривредних по
тврда...............................................................751 дин.
17. За давање мишљења на елаборат за
остваривањa права на умањење накнаде за
уређивање грађевинског за.мљишта ...........455 дин.
18. За издавање потврде за остваривање права
на умањењe накнаде за уређење грађевинског земљ
ишта................................................................455 дин.
Тарифни број 8.
1. За захтев за излазак службених лица по
захтеву странке..............................................333 дин.
Тарифни број 9.
1. За издавање одобрења за постављање
реклама, истицање фирми и др. .................539 дин.
2. За издавање одобрења за постављање киоска
на јавној површини.......................................751 дин.
3. За издавање одобрења за постављање
покретних објекат и уређаја.........................751 дин.
4. За издавање одобрења за постављање
светлеће и обичне
витрине и рекламе
.........................................................................751 дин.
5. За издавање одобрења за постављање летње
баште отвореног типа....................................751 дин.
6 За издавање одобрења за постављање летње
баште покривеног типа ................................751 дин.
7. За захтев за употребне дозволе за летње
баште покривеног типа.................................751 дин.
8. За одобрење за постављање јавне телефонске
говорнице и надстрешнице за аутобуска стајалишта
.........................................................................751 дин.
9. За захтев за издавање употребне дозволе
за јавне телефонске говорнице и надстрешнице за
аутобуска стајалишта ...................................751 дин.
10. За решење за рушење објекта........751 дин.
Тарифни број 10.
1. За захтев за доношење решења за исељење
бесправно усељених лица ........................1.006 дин.
2. За захтев
за извршење решења
......................................................................1.006 дин.
Тарифни број 11.
1.За увид у планска документа .............454 дин.
2. За уступање дигиталне копије урбанистичког
плана..........................................................21.494 дин.
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3. За уступање дигиталне копије сваке измене и
допуне плана...............................................7.503 дин.
4. Израда графичких прилога на плотеру (код
издавања информације о локацији, локацијској
дозволи, као и у друге сврхе), и то:
- по дужном метру у формату А1
.........................................................................797 дин.
- по дужном метру у формату А0
1.115 дин.
5. За потврђивање пројекта парцелације
препарцелације ..........................................1.503 дин.
6 За издавање услова за исправку граница
суседних парцела .......................................1.503 дин.
7. За потврђивање урбанистичког пројекта
као урбанистичко-архитектонске разраде локације
намена за:
-вишепородично становање ............17.664 дин.
-комерцијална делатност..................20.607 дин.
-производна делатност .....................10.599 дин.
-остале намене ..................................12.953 дин.
Напомена:
Такса за тачке 5, 6. и 7. из овог тарифног броја
не плаћа се за објекте јавне намене.
Тарифни број 12.
1. За решење о кретању и заустављању мимо
утврђеног режима саобраћаја ...................1.503 дин.
2. За решење о заустављању и паркирању
теретног моторног возила ради снабдевања - месеч
но..................................................................1.266 дин.
3. За издавање одобрења за кретање и
заустављање возила у пешачкој зони за посебне по
требе.............................................................1.503 дин.
4. За издавање одобрења за кретање возила
власника који станују у пешачкој зони........227 дин.
5. За решење о измени режима саобраћаја
ради извођења радова на одржавању јавних путева
......................................................................1.503 дин.
6. За решење о измени режима саобраћаја ради
извођења радова на подземним и надземним инстал
ацијама.........................................................1.503 дин.
7. За решење о измени режима саобраћаја ради
одржавања спортске или друге манифестације на
јавном путу.....................................................454 дин.
8. За издавање одобрења за резервацију паркинг
места............................................................1.503 дин.
9. За издавање потврде о погодности возила за
такси превоз...................................................376 дин.
Тарифни број 13.
1. За израду смртовнице....................... 206 дин.
2. За пријаву о склапању брака.............107 дин.
3. За склапање брака у службеним просторијама
радним даном ван радног времена...............751 дин.
4. За склапање брака у службеним просторијама
нерадним данима........................................1.355 дин.
5. За склапање брака ван службених просторија
Градске управе, осим у установама за издражавање
казне и болницама......................................6.765 дин.
6. За склапање брака уз учешће преводиоца
......................................................................1.957 дин.
7. За решење о исправци грешака у МК (када
грешку није направила Градска управа).....680 дин.
8. За издавање извода и уверења из матичних
књига и књиге држављана..............................94 дин.
Напомена:
Такса из тачке 8. овог тарифног броја плаћа се
у случајевима наведеним у члану 14. тачкама 6, 7,
8, 9 и 11. ове одлуке.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу града Панчева«,
a примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

579.
На основу члана 29. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања («Службени
гласник РС» број 72/09, 52/11и 55/13), чланова 1. и 2.
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи
предшколских установа и акта о мрежи основних
школа («Службени гласник РС» број 80/10) и
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева (
``Службени лист града Панчева`` број 8/08, 4/09, 5/12
и 4/13 ), као и претходно прибављених мишљења
Националног савета мађарске националне мањине ,
Националног савета словачке националне мањине и
Националног савета румунске националне мањине,

21. децембар 2013. године

Скупштина града Панчева, на седници одржаној
21.12. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о мрежи установа које обављају делатност
предшколског васпитања и образовања на
територији града Панчева
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број и просторни
распоред установа које обављају делатност
предшколског васпитања и образовања на
територији града Панчева ( у даљем тексту: Мрежа
установа ).
Члан 2.
Мрежу установа чине :
1. Предшколска установа ``Дечја радост``
Панчево,
2. Школа за основно и средње образовање
``Мара Мандић``Панчево, Цара Душана 34, која
поред основног и средњег образовања и васпитања,
обавља и делатност предшколског васпитања и
образовања у васпитној групи, са полудневним
боравком и
3. Основне школе које, поред основног
образовања и васпитања, обављају и делатност
предшколског васпитања и образовања у васпитним
групама, у насељеним местима града Панчева.
Члан 3.
Предшколска установа “Дечја радост” Панчево,
са седиштем у Панчеву, Жарка Зрењанина 25, обавља
делатност у Панчеву, у следећим објектима:

		
Назив

Назив

1.

“Бубамара”

Светог Саве 89

2.
3.

“Лептирић”
“Ласта”

Браће Јовановића 53
Змај Јовина 19

4.
5.
6.
7.
8.

“Шврћа”
“Кекец”
“Веверица”
“Сунце”
“Лане”

др Касапиновића 1а
др Касапиновића 21
Јована Бјелића бб
Борисав Петров Браце 50
Жарка Зрењанина 57

9.
10.
11.
12.
13.

“Колибри”
“Звончица”
“Пахуљица”
“Цврчак”
“Славуј”

Краља Милана Обреновића 2
Ослобођења 23
Стевана Мокрањца 7
Кеј Радоја Дакића бб
Браће Јовановића 115

Трајање
предшколског
програма
целодневни
полудневни
целодневни
целодневни
полудневни
целодневни
целодневни
целодневни
полудневни
целодневни
полудневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
полудневни

Језик
националне
мањине
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14. “Невен”

Гробљанска 17

15. “Бамби”

Краља Милана Обреновића бб

16. “Љиљан”
17. “Пупољак”
18. “Чуперак”

Милоша Требињца 2-4
Дринска бб
Вељка Влаховића бб

19. “Петар Пан”

Козарачка нова бб

20. “Бајка”
21. “Црвенкапа”

Кикиндска 7а
Димитрија Туцовића 74

целодневни
полудневни
целодневни
полудневни
целодневни
целодневни
целодневни
полудневни
целодневни
полудневни
целодневни
целодневни
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мађарски

Члан 4.
Основне школе обављају делатност предшколског васпитања и образовања у насељеним местима града
Панчева, у следећим објектима:

Назив основне
школе
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Основна школа
«Олга Петров»
Б а н а т с к и
Брестовац
Основна школа
« Д о с и т е ј
Обрадовић»
Омољица
Основна школа
«Вук Стефановић
К а р а џ и ћ »
Старчево
О с н о в н а
школа
«Жарко
Зрењанин»
Банатско
Ново
Село
Основна школа
«Аксентије
Максимовић»
Долово
Основна школа
«Гоце
Делчев»
Јабука
О с н о в н а
школа
«Жарко
Зрењанин»
Качарево
Основна школа
«4.
октобар»
Глогоњ
Основна школа
«Моша Пијаде»
Иваново

Адреса
Олге Петров 1

Трајање
предшколског
програма
полудневни

Трг Светог Саве 3

полудневни
целодневни

Иве Лоле Рибара 2

полудневни
целодневни

Маршала Тита 75

полудневни

Језик националне
мањине

румунски

А к с е н т и ј а полудневни
Максимовића 1
Трг Бориса Кидрича п о л у д н е в н и
10
целодневни
Херцеговачка 12

полудневни
целодневни

Трг Маршала Тита 8

полудневни
целодневни

29.новембра 56-58

полудневни

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи установа које обављају делатност
предшколског васпитања и образовања на територији града Панчева (`` Службени лист општине Панчево``26/05
и ``Службени лист града Панчева`` број 16/09 ).
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Члан 6.
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-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

21. децембар 2013. године

сл., на јавном путу;
5) годишња
накнада
за
коришћење
комерцијалних објеката којима је омогућен приступ
са јавног пута“.
Висину накнаде за употребу улица, општинских
и некатегорисаних путева на територији Града
утврђује Надзорни одбор управљача пута, по
претходно прибављеној сагласности Скупштине
града Панчева“.
Члан 4.
Члан 15. став 1. мења се и гласи:
„Средства од наплаћене накнаде из члана 14.
став 1., приход су управљача пута“.
Члан 5.
У члану 27. ставови 2., 3. и 4. бришу се.

580.
На основу чланова 2. и 4. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/11) члана
8. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ број
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 32.
тачка 6. и члана 66. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ број 129/07) и члана 39. тачка
6. и члана 99. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева“ број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
дана 21.12. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама одлуке о улицама, општинским и
некатегорисаним путевима
Члан 1.
У Одлуци о улицама, општинским и
некатегорисаним путевима („Сл. лист града
Панчева“ број 9/10 и 36/11), члан 5. мења се и
гласи:
„Управљач пута (Дирекција, месна заједница или
јавно комунално предузеће), може поједине послове
управљања улицама, јавним и некатегорисаним
путевима поверити уговором привредном друштву,
односно другом правном лицу или предузетнику,
под условима и на начин утврђен законом којим се
уређују јавне набавке“.
Члан 2.
Члан 10. мења се и гласи:
„Изузетно,
правна
лица
–
власници
инфраструктуре, којима је оснивач Република
Србија, Аутономна Покрајина Војводина или Град
и који послују већинским државним капиталом
могу са управљачем пута уговором регулисати
начин враћања саобраћајних површина у првобитно
стање након извођења радова на начин који није
предвиђен чланом 8. и 9. ове одлуке, по претходно
прибављеној сагласности Надзорног одбора“.
Члан 3.
Члан 14. мења се и гласи:
„За употребу јавних путева на територији Града
плаћају се накнаде, и то:
1) накнада за ванредни превоз;
2) накнада за закуп делова земљишног појаса
јавног пута;
3) накнада за закуп другог земљишта које
користи Управљач јавног пута;
4) накнада за постављање водова канализације,
електричних, телефонских и телеграфских водова и

Члан 6.
У члану 30. речи: „Управни одбор“ замењују се
речима „Надзорни одбор“, а речи: ,,управни одбори”
замењују се речима: „надзорни одбори“.
Члан 7.
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-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

581.
На основу члана 11а. Закона о ученичком и
студентском стандарду (``Службени гласник РС``
број 18/10 и 55/13), чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи (``Службени гласник РС``
број 129/07) и чланова 39. и 99. став 1. Статута
града Панчева (``Службени лист града Панчева
`` број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 21.12. 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
о додели стипендија изузетно надареним
студентима са територије града Панчева
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о додели стипендија изузетно
надареним студентима са територије града Панчева
уређују се ближи услови за доделу стипендија
изузетно надареним студентима са територије града
Панчева, критеријуми за утврђивање редоследа
кандидата, начин и поступак остваривања права на
стипендију и друга питања од значаја за остваривање
овог права.
Средства за намену из става 1.овог члана биће
обезбеђена у буџету града Панчева.
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II БЛИЖИ УСЛОВИ И НАЧИН СТИЦАЊА
ПРАВА
Члан 2.
Право из члана 1. ове одлуке могу остварити
најбољи студенти завршних година студија у
четворогодишњем и дужем трајању студија ( други
степен студија по Болоњском систему школовања)
на факултетима чији је оснивач Република Србија.
Члан 3.
Критеријуми за утврђивање редоследа
кандидата су:
- да је држављанин Републике Србије или да
има статус избеглице или расељеног лица
- да има пребивалиште на територији града
Панчева, односно боравиште за лица која имају
статус избеглог или расељеног лица
- да је први пут уписао завршну годину студија
- да му је просечна оцена током свих година
студирања најмање 9,00.
Члан 4.
Кандидат има обавезу да достави следеће
доказе:
1. пријаву ( писану у слободној форми ) са
кратком биографијом, адресом, бројем телефона (
мобилни и фиксни ) и имејлом
2. потврду факултета о упису завршне године
студија
3. потврду факултета о просечној оцени током
свих година студирања
4. копију личне карте и уверења о
држављанству, односно документа којим се доказује
статус избеглог или расељеног лица.
Члан 5.
Градоначелник града Панчева расписује конкурс
који се објављује у дневном или недељном листу
који се дистрибуира на територији града Панчева и
на званичној интернет презентацији града Панчева
(www.pancevo.rs), на који се могу пријавити
изузетно надарени студенти са територије града
Панчева који конкуришу за доделу стипендија, у
складу са одредбама ове одлуке.
Члан 6.
По окончању конкурса, Градоначелник града
Панчева, на предлог Секретаријата Градске управе
града Панчева надлежног за послове образовања,
утврђује Коначну листу за доделу стипендија
изузетно надареним студентима са територије града
Панчева.
Градоначелник града Панчева решењем
утврђује појединачни износ и одобрава исплату
стипендија у шест једнаких месечних рата.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

582.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/07),
6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе
(«Службени гласник РС», 62/06, 47/11, 93/12 и
99/13 – усклађени дин.изн.) члана 26. став 1. тачка
2. Закона о јавној својини (“Сл.гласник РС” бр.
72/11 и 88/13), и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр.08/08, 04/09,
05/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. 12. 2013.године донела је
ОДЛУКУ
о изменама одлуке о привременом уступању
неизграђеног јавног грађевинског земљишта
за привремено постављање монтажних гаража
Члан 1.
У Одлуци о привременом уступању
неизграђеног јавног грађевинског земљишта
за привремено постављање монтажних гаража
(“Службени лист општине Панчево” број 02/05,
19/05-др. одлука, 27/05 -др. одлука, 29/06, 14/07,
19/07 и “Службени лист града Панчева” број 16/08,
26/09, 25/10 , 4/13,13/13 и 21/13), у члану 6. став 2.
речи “Управни одбор ЈП “Дирекције” замењују се
речима “Надзорни одбор ЈП “Дирекција”, као и у
свим осталим члановима одлуке, у одговарајућем
падежу.
Члан 2.
Члан 10. мења се и гласи:
“Месечна закупнина за гаражу, по једном
гаражном месту износи:
зона
прва
друга
трећа
четврта

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

цена/дин.
926,00
740,00
555,00
371,00

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“,
а примењиваће се од 01.јануара 2014.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.

Члан 7.
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-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
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583.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/07),
чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06,
47/11, 93/12 и 99/13 – усклађени дин. Изн.), чланова
90., 91., 92., 93., 94. и 95. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС» бр.72/09, 81/09-
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исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13УС и 98/13-УС), чланова 28., 29., 30., 31. и 32.
Закона о легализацији (“Сл.гласник РС” бр. 95/13)
и члана 39. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» бр.08/08, 04/09, 05/12 и 04/13),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
21.12. 2013.године донела је

Члан 1.
У одлуци о мерилима за уређивање грађевинског
земљишта (“Службени лист града Панчева” број
33/12, 38/12 и 18/13) члан 9 мења се и гласи:
“У зависности од урбанистичке зоне, површине
и намене објекта који се гради, дограђује или
реконструише, инвеститор је у обавези да плати
накнаду у динарском износу у свему према следећој
табели:

ОДЛУКУ
о изменама и допуни Oдлуке о мерилима
за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта
I
СТАНОВАЊЕ
КОМЕРЦИЈАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
ПРОИЗВОДЊА
ОБЈЕКТИ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

II

III

7.175,06

5.022,54

3.031,50

1.808,06

928,40

10.762,58

7.534,28

4.520,25

2.712,09

1.392,60

5.022,54

2.605,85

1.678,51

1.265,68

7.175,06

5.022,54

3.031,50

1.808,06

649,88
928,40

Члан 2.
Члан 22. мења се и гласи:
“ Обрачун накнаде у поступку легализације
објеката који су изграђени, односно реконструисани
или дограђени без грађевинске дозволе, врши се у
свему према одредбама ове одлуке које се односе на
обручан накнаде за објекте за које се издају решења
у складу са Законом о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС» бр.72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и
98/13-УС).”
Члан 3.
После члана 31. додаје се члан 31 а, који
гласи:
“31 а
“ Изузетно, на захтев инвеститора, у случајевима
када ЈП “Дирекција” може активирати уговорено
средство обезбеђења плаћања јер су испуњени
услови из члана 31. ове одлуке, Надзорни одбор
ЈП “Дирекција” Панчево, може донети Одлуку
да ЈП “Дирекција” са инвеститором закључи
Анекс уговора о накнади у погледу рока измирења
преосталог дела уговорне обавезе.
Инвеститор може поднети захтев за закључење
Анекса уговора о накнади, када из оправданих
разлога, у року утврђеном Уговором о накнади,
није могао да изврши своју уговорну обавезу.
Анекс уговора о накнaди може се на основу
Одлуке Надзорног одбора ЈП “Дирекција”,
закључити на период до 12 месеци уз обезбеђење
једне од гаранција за уредно извршење плаћања
предвиђених чланом 30. ове одлуке.
За период који је обухваћен Анексом уговора о
накнади, инвеститору се обрачунава ревалоризација
у складу са чланом 29. ове одлуке.”
Члан 4.
Члан 36 а мења се и гласи:
“Одредбе члана 2. Одлуке о изменама и допуни
Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта (“Службени
лист града Панчева” број 18/13) не примењују се
на зоне које су утврђене у Решењима о локацијској
дозволи и актима издатим по одредбама раније
важећих закона, а која решења и акти су издати пре
ступања на снагу ове одлуке.”
Члан 5.

21. децембар 2013. године

IV

V

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“,
а одредбе члана 1. ове одлуке примењују се од 01.
јануара 2014.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

584.
На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
146. Закона о планирању и изградњи («Службени
гласник РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС),
и члана 39. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
21.12. 2013. године донела је
О Д Л У КУ
о допуни 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 38/12, 8/13 и 18/13), после члана 20.
додаје се члан 20 а, који гласи:
„Члан 20 а
Изузетно корисницима, којима је истекао
период на који је закључен Уговор о закупу или
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Уговор о кришћењу дела површине јавне намене
за поставање киоска, као и корисницима код којих
је дошло до статусних и власничких промена које
нису евидентиране у уговорима закљученим са ЈП
„Дирекција“Панчево, може се дозволити коришћење
дела површине јавне намене за постављање киоска,
без спровођења поступка јавног надметања, на
основу Одлуке о коришћењу дела површине јавне
намене коју доноси Надзорни Одбор ЈП „Дирекција“
Панчево на период од 10 година, уколико:
-поднесу захтев за доношење Одлуке о
коришћењеу дела површине јавне намене, са свом
потребном документацијом за доношење Одлуке о
коришћењу дела површине јавне намене, у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
-доставе доказ да су измирили све доспеле
обавезе за закуп дела површине јавне намене.
ЈП“Дирекција“ је у обавези да Секретаријату
за пореску администрацију Градске управе града
Панчева достави Одлуку о коришћењу дела
површине јавне намене у случајевима из ст.1 овог
члана, најкасније до 31.03.2014.године.”
Члан 2.
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-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

585.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС« број 129/07)
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева« број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 21.12. 2013. године, донела је
ОДЛУKУ
о измени одлуке
о признањима града Панчева
Члан 1.
У Одлуци о признањима града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 4/11) у члану
21. став 1. речи: «Економски савет», замењују се
речима: «Привредни савет».
Члан 2.
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-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
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586.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/07),
чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06,
47/11, 93/12 и 99/13 ), чланова 53., 54. и 63. Закона
о планирању и изградњи («Службени гласник РС»
бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), члана 39. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
бр.08/08, 04/09, 05/12 и 04/13), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 21.12. 2013.године
донела је
ОДЛУКУ
о изменама одлуке о трошковима у поступцима
код надлежног органа за послове просторног и
урбанистичког планирања у граду Панчеву
Члан 1.
У Одлуци о трошковима у поступцима
код надлежног органа за послове просторног
и урбанистичког планирања у граду Панчеву
(“Службени лист града Панчева” број 25/09 и
25/10) у члану 4. у ставу 1. износ “7.935,00 динара”
замењује се износом: “8.371,00 динара”.
У истом члану став 2. мења се и гласи:
Подносилац захтева за издавање информације
о локацији, односно захтева за издавање решења
о локацијској дозволи, обавезан је да, уз захтев
приложи и доказ о уплати стварних трошкова у
износу 6.309,96 динара на име рада надлежног
секретаријата Градске управе града Панчева.
Уколико се одбије захтев за издавање локацијске
дозволе, извршиће се повраћај уплаћених средстава
на име рада надлежног секретаријата Градске
управе града Панчева.”
У истом члану у ставу 3. износ:” 12.696,00
динара” замењује се износом “13.394,00 динара”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“,
а примењиваће се од 01. јануара2014.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

587.
На основу члана 33. Закона о процени утицаја
на животну средину (”Сл.гласник РС“ бр. 135/04 и
36/09), чланова 6. и 7. и 11. Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр.
62/06, 47/11, 93/12 и 99/13-Усклађени динарски
износи) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 21.12. 2013. године донела је
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ОДЛУКУ
о изменама одлуке о висини трошкова у
поступку процене утицаја на животну средину
Члан 1.
У Одлуци о висини трошкова у поступку
процене утицаја на животну средину („Сл. лист
града Панчева“ бр. 16/08, 27/09 и 25/10), у члану
3. ставови 1. и 2., члану 6. и 7. став 1., иза речи
“средине” бришу се запета и речи “урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове”.
Члан 2.
У члану 5. став 1. износ „5.328,00“ динара
замењује се износом „5.621,00“ динара.
У истом члану и ставу, износ „4.566,00“ динара
замењује се износом „4.817,00“ динара.
Члан 3.
У члану 9. став 1. износ „15.226,00 динара“
замењује се износом „16.063,00“ динара.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу града Панчева»,
а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

21. децембар 2013. године

- 43.397,00 динара по м2 за пословни простор
и пословни објекат;
- 21.699,00 динара по м2 за производни
објекат.”
У истом члану, у ставу 5. износ од “25.481,00
динара” замењује се износом од “26.882,00
динара”.
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
“ Висина трошкова техничког прегледа објекта
на основицу износи:
- 19.262,00 динара за грађевинске објекте
вредности до 1.244.208,00 динара
- 1,5 % од грађевинске вредности објекта за
објекте чија је грађевинска вредност од 1.244.208,00
динара до 2.073.680,00 динара

-0,5 +

2.703.680,00
%
(грађевинска цена објекта из чл. 2.)

од грађевинске вредности објекта,
за објекте грађевинске вредности
2.073.680,00 динара”

преко

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“,
а примењиваће се од 01.јануара 2014.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

588.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/07),
чланова 155. и 156. Закона о планирању и изградњи
(“Сл. Гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС)
чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Службени гласник РС», 62/06, 47/11,
93/12 и 99/13 – усклађени дин.изн.) и члана 39.
Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» бр.08/08, 04/09, 05/12 и 4/13), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 21.12. 2013.
године донела је
ОДЛУКУ
о изменама одлуке о трошковима техничког
прегледа објекта
Члан 1.
У Одлуци о трошковима техничког прегледа
објекта(“Службени лист града Панчева” бр.21/10пречишћен текст и 25/10) члан 2. став 3. мења се
и гласи:
“Грађевинска вредност из става 1. за објекат
или део објекта, не може бити мања од:
- 32.549,00 динара по м2 за стамбени објекат;
- 21.699,00 динара по м2 за помоћни објекат уз
стамбени;

589.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 17.
став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“
број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 30.
Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним
путевима („Сл. лист града Панчева“ број 9/10 и
36/11) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 21.12. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности за доношење
одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
о висини накнаде за коришћење улица,
општинских и некатегорисаних путева на
територији града Панчева, број: 01-3848-8/2013
од 16. 12. 2013. године
I
ДАЈЕ СЕ претходна сагласност за доношење

21. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу
и уређење Панчева“ Панчево о висини накнаде за
коришћење улица, општинских и некатегорисаних
путева на територији града Панчева, број: 01-38488/2013 од 16. 12. 2013.
II
ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево, објавиће Одлуку из тачке I овог решења у
„Службеном листу града Панчева“.
III
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

590.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ( ``Службени гласник РС``број 129/07
) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(``Службени лист града Панчева`` бр. 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 21.12. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о остваривању права на повлашћен превоз
одређених категорија грађана са територије
града Панчева
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се одређене категорије
лица са местом пребивалишта, односно боравка
на територији града Панчева, која на начин и под
условима утврђеним овом одлуком остварују право
на повлашћен превоз у градском и приградском
саобраћају на релацијама на територији града
Панчева.
Члан 2.
Право на повлашћен превоз из члана 1.ове
одлуке остварује се преко Јавног комуналног
предузећа за превоз путника ``АутотранспортПанчево``Панчево ( у даљем тексту: АТП Панчево ).
Члан 3.
Право на повлашћен превоз из члана 1. ове
одлуке остварују следећа лица:
1. деца до 6 година старости,
2. лако ментално ометена деца која похађају
Школу за основно и средње образовање «Мара
Мандић» Панчево,
3. умерено и теже ментално ометена деца
и омладина и аутистична деца и деца са другим
сметњама обухваћена дневним боравцима у Школи
за основно и средње образовање «Мара Мандић»
Панчево и Дому «Срце у јабуци» Јабука,
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4. деца оштећеног слуха ( глува и наглува ),
5. труднице и породиље до годину дана од
дана рођења детета,
6. слепа и слабовида лица,
7. параплегичари, дистрофичари и лица
сродних обољења,
8. болесници на дијализи и лица са
трансплантираним бубрезима,
9. пензионери старији од 65 година живота,
10. инвалидски пензионери млађи од 65 година
живота,
11. ратни војни, мирнодопски и цивилни
инвалиди рата,
12. корисници породичне инвалиднине и
чланови породица погинулих у оружаним акцијама
после 18. августа 1990. године,
13. избегла и привремено расељена лица којима
је због тешке болести потребна чешћа контрола
лекара.
Члан 4.
Право на повлашћен превоз утврђује надлежна
служба АТП Панчево на основу личне карте или
другог одговарајућег доказа ( здравствене књижице,
легитимације избеглог или привремено расељеног
лица или друге одговарајуће исправе ) и потврде или
уверења надлежних органа и организација које воде
законом, другим прописима и актима прописане
евиденције о лицима из члана 3. ове одлуке.
Право на повлашћен превоз остварује и лице (
пратилац ) које се стара о лицу које није у стању да
се само стара о себи, на основу потврде надлежних
органа и организација из става 1. овог члана.
Члан 5.
Начин остваривања права уредиће се посебним
актом Надзорног одбора АТП Панчево, по
претходно прибављеној сагласности Градског већа
града Панчева.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о остваривању права на бесплатан
превоз одређених категорија грађана са територије
града Панчева ( «Службени лист града Панчева»
број 23/11-пречишћен текст ).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
у «Службеном листу града Панчева ».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

591.
На основу члана 20. и члана 32. Закона о
локалној самоуправи ( “Сл. гласник РС” 129/07) ),
члана 6. тачка 10 и члана 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе ( “Сл. гласник РС” бр. 62/06,
47/11 и 93/12), Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13 ), Закона о
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јавној својини („ Сл. гласник РС“ 72/11), Закона
о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр.
29/78, 3985, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93) и
члана 39. Статута града Панчева ( „Сл. лист града
Панчева“ бр, 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ) Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 21.12.
2013 год. донела је

бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 21.12. 2013. године,
донела је

ОДЛУКУ
о изменама одлуке о пословном, магацинском
простору и гаражама града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта („Сл. лист града Панчева“
бр. 10/10, 4/11,33/11 и 2/12 ) у члану 8. мењају се
речи „ Управни одбор ЈП „ Дирекција „ ( у даљем
тексту : Управни одбор )“ тако да гласе : „Надзорни
одбор ЈП „ Дирекција „ ( у даљем тексту : Надзорни
одбор )“ као и у свим осталим члановима Одлуке у
одговарајућем падежу.

Члан 1.
У Одлуци о пословном, магацинском простору
и гаражама града Панчева (“Сл лист града Панчева
“ бр. 2/13 – пречишћен текст ) у чл. 9. у ставу 2.
речи : „ Управни одбор ЈП „ Дирекција „ (у даљем
тексту : УО ЈП „Дирекција „ ) замењују се речима :
„ Надзорни одбор ЈП „ Дирекција „ ( у даљем тексту
: НО ЈП „ Дирекција „ ), као и у свим осталим
члановима Одлуке.“					
Члан 2.
Члан 28. Одлуке мења се тако да гласи :
“Зидане гараже на територији града се разврставају
у две категорије и то:
- I категорија гаража - гараже које се налазе у
стамбеној згради
- II категорија гаража - гараже које се не налазе
у стамбеној згради.
Висина закупнине за зидане гараже на
територији града утврђује се по 1 m² корисне
површине у зависности од категорије исте, у
висини од:
Категорија Динара по m²
Прва
81,24
Друга
50,64
Корисна површина израчунава се у складу са
SRPS UC2.100 “
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-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

592.
На основу чланова 27. и 80. Закона о јавној
својини ( „Сл.гласник РС“ 72/11), чланова 91., 96.,
97. и 98. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11,121/12, 42/13 и 50/13 -УС.), члана 20. тачка
8. и члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.
гласник РС» бр. 129/2007), члана 6. тачка 10. и 16.
Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.
гласник РС» бр. 62/06, 47/11 и 93/12 ) и члана 39.
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева»

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта

Члан 2.
Члан 35. став 3. Одлуке мења се тако да гласи
:“ Процена тржишне вредности грађевинског
земљишта утврђује се актом пореског или другог
надлежног органа утврђеног законом односно
подзаконским актом, за сваку појединачну
грађевинску парцелу која се отуђује, односно даје
у закуп и иста процена не сме бити старија од
шест месеци. „
Члан 3.
Члан 35. а Одлуке брише се.
Члан 4.
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-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

593.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 21. став 2 и 31. став 3 Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа“Водовод и
канализација“ Панчево
I
МИЛИЦА РАДОВАНОВИЋ, дипломирани
грађевински инжењер за хидротехнику из Панчева,
именује се за директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Панчево, на
период од четири године.

21. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

II
Именована из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и иста је дужна
да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованом
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији
града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС» број 129/07)
и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/12) прописано је
да директора предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен статутом
локалне самоуправе, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе
и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе .
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа („Службени лист града Панчева“ број
18/13), Скупштина града Панчева расписала је
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Панчево (“Службени гласник Републике Србије
бр.98/13“).
Јавни конкурс за именовање директора јавних
предузећа спровела је Комисија за именовање
директора јавних предузећа чији jе оснивач град
Панчево, именована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра
2013. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс за
избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Панчево, поднете 2 пријаве, од којих су обе
благовремене, разумљиве и потпуне, са приложеним
свим потребним доказима. На основу увида
у доказе о испуњености услова за именовање
директора, приложених уз пријаву кандидата
Милице Радовановић и Александра Радуловића,
Комисија је на седници одржаној 9. децембра 2013.
године, утврдила Списак кандидата који испуњаваjу
услове за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом
30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
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спровела поступак провере и оцењивања кандидата
у складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној
17. децембра 2013. године утврдила Листу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Панчево, са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према
мерилима прописаним за именовање и заједно
са Записником о изборном поступку доставила
надлежним организационим јединицама Градске
управе града Панчева ради припреме Нацртa акта о
именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на
рад именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је предлог
акта о именовању директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Панчево и
доставило га са Листом за именовање Скупштини
града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

594.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 21. став 2 и 31. став 3 Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембар 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа“Зеленило“
Панчево
I
ДРАГАН КАТУЦА, дипломирани економиста
из Панчева, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, на
период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и исти је дужан
да ступи на рад у року од осам дана од дана
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објављивања решења о именовању у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је
да посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији
града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС» број 129/07)
и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/12) прописано је
да директора предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен статутом
локалне самоуправе, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе
и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе .
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа („Службени лист града
Панчева“ број 18/13), Скупштина града Панчева
расписала је Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево
(“Службени гласник Републике Србије бр. 98/13“).
Јавни конкурс за именовање директора јавних
предузећа спровела је Комисија за именовање
директора јавних предузећа чији jе оснивач град
Панчево, именована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра
2013. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс за
избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево,
поднете 2 пријаве, од којих је једна пријава
благовремена, разумљива и потпуна са приложеним
свим потребним доказима, а једна пријава је
благовремена, разумљива али непотпуна, из којих
разлога је Комисија, у складу са чланом 29. став
7. Закона о јавним предузећима донела Закључак
о одбацивању исте. На основу увида у доказе о
испуњености услова за именовање директора,
приложених уз пријаву кандидата Драгана Катуце,
Комисија је на седници одржаној 9. децембра 2013.
године, утврдила Списак кандидата који испуњаваjу
услове за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Зеленило“ Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом
30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата

21. децембар 2013. године

у складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 17.
децембра 2013. године утврдила Листу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило“
Панчево, са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање и заједно са Записником о изборном
поступку доставила надлежним организационим
јединицама Градске управе града Панчева ради
припреме Нацртa акта о именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на
рад именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је предлог
акта о именовању директора Јавног комуналног
предузећа „Зеленило“ Панчево и доставило га
са Листом за именовање Скупштини града на
одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

595.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 21. став 2 и 31. став 3 Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа“Грејање“
Панчево
I
МИОДРАГ ЛАЗИЋ, дипломирани економиста
из Панчева, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа „Грејање“ Панчево, на
период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и исти је дужан
да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном

21. децембар 2013. године
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гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији
града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС» број 129/07)
и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/12) прописано је
да директора предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен статутом
локалне самоуправе, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе
и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе .
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа („Службени лист града Панчева“ број
18/13), Скупштина града Панчева расписала је Јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Грејање“ Панчево (“Службени гласник
Републике Србије бр. 98/13“).
Јавни конкурс за именовање директора јавних
предузећа спровела је Комисија за именовање
директора јавних предузећа чији jе оснивач град
Панчево, именована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра
2013. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс за
избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Грејање“ Панчево, поднете
три пријаве, од којих су две пријаве благовремене,
разумљиве и потпуне са приложеним свим
потребним доказима, а једна пријава је благовремена,
разумљива али непотпуна, из којих разлога је
Комисија, у складу са чланом 29. став 7. Закона о
јавним предузећима донела Закључак о одбацивању
исте. На основу увида у доказе о испуњености услова
за именовање директора, приложених уз пријаву
кандидата Миодрага Лазића и Ђуре Бошковића,
Комисија је на седници одржаној 9. децембра 2013.
године, утврдила Списак кандидата који испуњаваjу
услове за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Грејање“ Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом
30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата
у складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
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чији је оснивач град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 17.
децембра 2013. године утврдила Листу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“
Панчево, са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање и заједно са Записником о изборном
поступку доставила надлежним организационим
јединицама Градске управе града Панчева ради
припреме Нацртa акта о именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на
рад именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је предлог
акта о именовању директора Јавног комуналног
предузећа „Грејање“ Панчево и доставило га
са Листом за именовање Скупштини града на
одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

596.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 21. став 2 и 31. став 3 Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа“Хигијена“
Панчево
I
МИЛИЦА
ЈОВАНОВИЋ,
дипломирани
економиста из Панчева, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево,
на период од четири године.
II
Именована из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и иста је дужна
да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном
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гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованом
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији
града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС» број 129/07)
и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/12) прописано је
да директора предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен статутом
локалне самоуправе, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе
и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе .
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа („Службени лист града Панчева“ број
18/13), Скупштина града Панчева расписала је Јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево (“Службени гласник
Републике Србије бр.98/13“).
Јавни конкурс за именовање директора јавних
предузећа спровела је Комисија за именовање
директора јавних предузећа чији jе оснивач град
Панчево, именована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра
2013. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс за
избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево, поднете
2 пријаве, од којих су обе благовремене, разумљиве
и потпуне, са приложеним свим потребним
доказима. На основу увида у доказе о испуњености
услова за именовање директора, приложених уз
пријаву кандидата Милице Јовановић и Јована
Величковића, Комисија је на седници одржаној 9.
децембра 2013. године, утврдила Списак кандидата
који испуњаваjу услове за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом
30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата
у складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка,
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у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 17.
децембра 2013. године утврдила Листу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Хигијена“
Панчево, са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање и заједно са Записником о изборном
поступку доставила надлежним организационим
јединицама Градске управе града Панчева ради
припреме Нацртa акта о именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на
рад именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је предлог
акта о именовању директора Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево и доставило га
са Листом за именовање Скупштини града на
одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

597.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 21. став 2 и 31. став 3 Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа за превоз
путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево
I
МИЛЕНКО
КРАЈНОВИЋ,
дипломирани
инжењер технологије из Панчева, именује се за
директора Јавног комуналног предузећа за превоз
путника “Аутотранспорт Панчево” Панчево, на
период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и исти је дужан
да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
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Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији
града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС» број 129/07)
и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/12) прописано је
да директора предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен статутом
локалне самоуправе, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе
и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе .
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа („Службени лист града
Панчева“ број 18/13), Скупштина града Панчева
расписала је Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
“Аутотранспорт Панчево” Панчево (“Службени
гласник Републике Србије бр. 98/13“).
Јавни конкурс за именовање директора јавних
предузећа спровела је Комисија за именовање
директора јавних предузећа чији jе оснивач град
Панчево, именована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра
2013. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс
за избор кандидата за именовање директора
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
“Аутотранспорт Панчево” Панчево, поднете три
пријаве, од којих су две пријаве благовремене,
разумљиве и потпуне са приложеним свим
потребним доказима, а једна пријава је благовремена,
разумљива али непотпуна, из којих разлога је
Комисија, у складу са чланом 29. став 7. Закона о
јавним предузећима донела Закључак о одбацивању
исте. На основу увида у доказе о испуњености
услова за именовање директора, приложених уз
пријаву кандидата Миленка Крајновића и Цвјетка
Петровића, Комисија је на седници одржаној 9.
децембра 2013. године, утврдила Списак кандидата
који испуњаваjу услове за именовање директора
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
“Аутотранспорт Панчево” Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом
30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
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спровела поступак провере и оцењивања кандидата
у складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 17.
децембра 2013. године утврдила Листу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за превоз
путника “Аутотранспорт Панчево” Панчево, са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према
мерилима прописаним за именовање и заједно
са Записником о изборном поступку доставила
надлежним организационим јединицама Градске
управе града Панчева ради припреме Нацртa акта о
именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на
рад именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је предлог
акта о именовању директора Јавног комуналног
предузећа за превоз путника “Аутотранспорт
Панчево” Панчево и доставило га са Листом за
именовање Скупштини града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

598.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 21. став 2 и 31. став 3 Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево
I
НЕНАД СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани инжењер
саобраћаја из Панчева, именује се за директора
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево, на период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
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радни однос на одређено време и исти је дужан
да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији
града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС» број 129/07)
и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/12) прописано је
да директора предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен статутом
локалне самоуправе, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе
и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе .
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа („Службени лист града
Панчева“ број 18/13), Скупштина града Панчева
расписала је Јавни конкурс за именовање директора
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево. (“Службени гласник Републике
Србије бр. 98/13“).
Јавни конкурс за именовање директора јавних
предузећа спровела је Комисија за именовање
директора јавних предузећа чији jе оснивач град
Панчево, именована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра
2013. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс за
избор кандидата за именовање директора Јавног
предузећа “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево, поднете три пријаве, од којих
су две пријаве благовремене, разумљиве и потпуне
са приложеним свим потребним доказима, а једна
пријава је благовремена, разумљива али непотпуна,
из којих разлога је Комисија, у складу са чланом
29. став 7. Закона о јавним предузећима донела
Закључак о одбацивању исте. На основу увида
у доказе о испуњености услова за именовање
директора, приложених уз пријаву кандидата
Ненада Станојевића и Мирковић Милана, Комисија
је на седници одржаној 9. децембра 2013. године,
утврдила Списак кандидата који испуњаваjу
услове за именовање директора Јавног предузећа
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
Панчево.

21. децембар 2013. године

Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом
30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата
у складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној
17. децембра 2013. године утврдила Листу за
именовање директора Јавног предузећа “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према
мерилима прописаним за именовање и заједно
са Записником о изборном поступку доставила
надлежним организационим јединицама Градске
управе града Панчева ради припреме Нацртa акта о
именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на
рад именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је предлог
акта о именовању директора Јавног предузећа
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
Панчево и доставило га са Листом за именовање
Скупштини града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

599.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 21. став 2 и 31. став 3 Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног предузећа “Градска стамбена агенција“
Панчево
I
АЛЕКСАНДАР БРКИЋ, мастер инжењер
архитектуре из Панчева, именује се за директора
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“
Панчево, на период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
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радни однос на одређено време и исти је дужан
да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији
града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС» број 129/07)
и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/12) прописано је
да директора предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен статутом
локалне самоуправе, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе
и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе.
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа („Службени лист града Панчева“ број
18/13), Скупштина града Панчева расписала је Јавни
конкурс за именовање директора Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Панчево (“Службени
гласник Републике Србије бр.98/13“).
Јавни конкурс за именовање директора јавних
предузећа спровела је Комисија за именовање
директора јавних предузећа чији jе оснивач град
Панчево, именована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра
2013. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да је на јавни конкурс за
избор кандидата за именовање директора Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево,
поднета једна пријава-благовремена, разумљива
и потпуна, са приложеним свим потребним
доказима. На основу увида у доказе о испуњености
услова за именовање директора, приложених уз
пријаву кандидата Александра Бркића, Комисија
је на седници одржаној 9. децембра 2013. године,
утврдила Списак кандидата који испуњаваjу услове
за именовање директора Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом
30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата
у складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
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чији је оснивач град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној
17. децембра 2013. године утврдила Листу за
именовање директора Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Панчево са бројчано исказаним
и утврђеним резултатима према мерилима
прописаним за именовање и заједно са Записником
о изборном поступку доставила надлежним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању
директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на
рад именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је предлог
акта о именовању директора Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Панчево и доставило
га са Листом за именовање Скупштини града на
одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

600.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 21. став 2 и 31. став 3 Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа за уређење
и одржавање спортских терена и објеката
“Младост” Панчево
I
МИЛАН
СТАНИШИЋ,
дипломирани
економиста из Панчева, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа за уређење и
одржавање спортских терена и објеката “Младост”
Панчево, на период од четири године.
II
Именовани из тачке I овог решења, заснива
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радни однос на одређено време и исти је дужан
да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Панчева“ и на званичној интернет презентацији
града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС» број 129/07)
и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/12) прописано је
да директора предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен статутом
локалне самоуправе, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе
и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе.
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа („Службени лист града Панчева“ број
18/13), Скупштина града Панчева расписала је
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката “Младост” Панчево
(“Службени гласник Републике Србије бр. 98/13“).
Јавни конкурс за именовање директора јавних
предузећа спровела је Комисија за именовање
директора јавних предузећа чији jе оснивач град
Панчево, именована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра
2013. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс за
избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката “Младост” Панчево,
поднете су четири пријаве, од којих су две
пријаве благовремене, разумљиве и потпуне са
приложеним свим потребним доказима, а две
пријава су благовремене, разумљиве али непотпуне,
из којих разлога је Комисија, у складу са чланом
29. став 7. Закона о јавним предузећима донела
Закључке о одбацивању истих. На основу увида
у доказе о испуњености услова за именовање
директора, приложених уз пријаву кандидата
Милана Станишића и Регодић Жељка, Комисија
је на седници одржаној 9. децембра 2013. године,
утврдила Списак кандидата који испуњаваjу

21. децембар 2013. године

услове за именовање директора Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских
терена и објеката “Младост” Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом
30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата
у складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 17.
децембра 2013. године утврдила Листу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за уређење
и одржавање спортских терена и објеката “Младост”
Панчево, са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање и заједно са Записником о изборном
поступку доставила надлежним организационим
јединицама Градске управе града Панчева ради
припреме Нацртa акта о именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на
рад именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је предлог
акта о именовању директора Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских
терена и објеката “Младост” Панчево и доставило
га са Листом за именовање Скупштини града на
одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

601.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 21. став 2 и 31. став 3 Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска станица “Радиотелевизија
Панчево” Панчево
ТАТЈАНА

I
ЈЕЛЕСИЋ,

дипломирани

21. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

политиколог из Београда, именује се за директора
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска
станица
“Радиотелевизија
Панчево” Панчево, на период од четири године.
II
Именованa из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и истa је дужна
да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованом
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику
Републике
Србије“,
„Службеном
листу града Панчева“ и на званичној интернет
презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС» број 129/07)
и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), прописано је да Скупштина града
именује и разрешава надзорни одбор и директоре
јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/12) прописано је
да директора предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен статутом
локалне самоуправе, на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе
и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа („Службени лист града
Панчева“ број 18/13), Скупштина града Панчева
расписала је Јавни конкурс за именовање директора
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска
станица
“Радиотелевизија
Панчево” Панчево (“Службени гласник Републике
Србије бр. 98/13“).
Јавни конкурс за именовање директора јавних
предузећа спровела је Комисија за именовање
директора јавних предузећа чији jе оснивач град
Панчево, именована Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра
2013. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс
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за избор кандидата за именовање директора
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска
станица
“Радиотелевизија
Панчево” Панчево, поднете две пријаве, од којих је
једна пријава благовремена, разумљива и потпуна
са приложеним свим потребним доказима, а једна
пријава је благовремена, разумљива али непотпуна,
из којих разлога је Комисија, у складу са чланом
29. став 7. Закона о јавним предузећима донела
Закључак о одбацивању исте. На основу увида
у доказе о испуњености услова за именовање
директора, приложених уз пријаву кандидата
Јелесић Татјане, Комисија је на седници одржаној 9.
децембра 2013. године, утврдила Списак кандидата
који испуњаваjу услове за именовање директора
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска
станица
“Радиотелевизија
Панчево” Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом
30. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела поступак провере и оцењивања кандидата
у складу са Одлуком о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка,
у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној
17. децембра 2013. године утврдила Листу за
именовање директора Јавног радиодифузног
предузећа Регионална радиотелевизијска станица
“Радиотелевизија Панчево” Панчево, са бројчано
исказаним и утврђеним резултатима према
мерилима прописаним за именовање и заједно
са Записником о изборном поступку доставила
надлежним организационим јединицама Градске
управе града Панчева ради припреме Нацртa акта о
именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним путем
обавести о датуму ступања, односно неступања на
рад именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је предлог
акта о именовању директора Јавног радиодифузног
предузећа Регионална радиотелевизијска станица
“Радиотелевизија Панчево” Панчево и доставило
га са Листом за именовање Скупштини града на
одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
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602.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 66. став 4. Закона о јавним
предузећима(«Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа“Водовод и
канализација“ Панчево
I
Милица Радовановић, дипл.инжењер грађевине
из Панчева, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Панчево.
II
Именована из тачке I овог решења разрешава
се са данoм који претходи дану ступања на рад
директора именованог по Јавном конкурсу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Панчево (“Службени
гласник Републике Србије бр.98/13“).
III
Надзорни одбор предузећа, утврдиће посебним
актом дан ступања на рад именованог директора,
односно дан престанка
дужности вршиоца
дужности директора.
IV
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

603.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 66. став 4. Закона о јавним
предузећима(«Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
јавног предузећа“Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево
I
Ненад Станојевић, дипл.инжењер саобраћаја

21. децембар 2013. године

из Панчева, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево.
II
Именовани из тачке I овог решења разрешава
се са данoм који претходи дану ступања на рад
директора именованог по Јавном конкурсу за
именовање директора Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
(“Службени гласник Републике Србије бр.98/13“).
III
Надзорни одбор предузећа, утврдиће посебним
актом дан ступања на рад именованог директора,
односно дан престанка
дужности вршиоца
дужности директора.
IV
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

604.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 66. став 4. Закона о јавним
предузећима(«Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа за превоз
путника“Аутотранспорт-Панчево“ Панчево
I
Миленко Крајновић, дипл.инжењер технологије
из Панчева, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“
Панчево.
II
Именовани из тачке I овог решења разрешава
се са данoм који претходи дану ступања на рад
директора именованог по Јавном конкурсу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“
Панчево (“Службени гласник Републике Србије
бр.98/13“).

21. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

III
Надзорни одбор предузећа, утврдиће посебним
актом дан ступања на рад именованог директора,
односно дан престанка
дужности вршиоца
дужности директора.
IV
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

605.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 66. став 4. Закона о јавним
предузећима(«Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног предузећа “Градска стамбена агенција“
Панчево
I
Александар
Бркић,
дипл.инжењер
архитектуре из Панчева, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Панчево.
II
Именовани из тачке I овог решења разрешава
се са данoм који претходи дану ступања на рад
директора именованог по Јавном конкурсу за
именовање директора Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Панчево (“Службени гласник
Републике Србије бр.98/13“).
III
Надзорни одбор предузећа, утврдиће посебним
актом дан ступања на рад именованог директора,
односно дан престанка
дужности вршиоца
дужности директора.
IV
Ово решење објавити
града Панчева».

у «Службеном листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

Број 24 Страна 29

606.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 66. став 4. Закона о јавним
предузећима(«Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа “Зеленило“
Панчево
I
Драган Катуца, дипл.економиста из Панчева,
разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило“
Панчево.
II
Именовани из тачке I овог решења разрешава
се са данoм који претходи дану ступања на рад
директора именованог по Јавном конкурсу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Зеленило““
Панчево
(“Службени
гласник
Републике Србије бр.98/13“).
III
Надзорни одбор предузећа, утврдиће посебним
актом дан ступања на рад именованог директора,
односно дан престанка
дужности вршиоца
дужности директора.
IV
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

607.			
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 66. став 4. Закона о јавним
предузећима(«Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа за уређење
и одржавање спортских терена и објеката
“Младост“ Панчево

Страна

30 -- Број 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

I
Милан Станишић, дипл.економиста из Панчева,
разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа за уређење
и одржавање спортских терена и објеката „Младост“
Панчево.
II
Именовани из тачке I овог решења разрешава
се са данoм који претходи дану ступања на рад
директора именованог по Јавном конкурсу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
за уређење и одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ Панчево (“Службени гласник Републике
Србије бр.98/13“).
III
Надзорни одбор предузећа, утврдиће посебним
актом дан ступања на рад именованог директора,
односно дан престанка
дужности вршиоца
дужности директора.
IV
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

608.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 66. став 4. Закона о јавним
предузећима(«Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска станица „Радиотелевизија
Панчево“ Панчево
I
Светлана Ђедовић, дипломирани политиколог
из Панчева, разрешава се дужности директора
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска
станица
„Радиотелевизија
Панчево“ Панчево.
II
Именована из тачке I овог решења разрешава

21. децембар 2013. године

се са данoм који претходи дану ступања на рад
директора именованог по Јавном конкурсу за
именовање директора Јавног радиодифузног
предузећа Регионална радиотелевизијска станица
„Радиотелевизија Панчево“ Панчево (“Службени
гласник Републике Србије бр.98/13“).
III
Надзорни одбор предузећа, утврдиће посебним
актом дан ступања на рад именованог директора,
односно дан престанка дужности директора који
је разрешен.
IV
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

609.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 66. став 4. Закона о јавним
предузећима(«Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора
Јавног комуналног предузећа“Грејање“
Панчево
I
Миодраг Лазић, дипл.економиста из Панчева,
разрешава се дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Грејање“ Панчево.
II
Именовани из тачке I овог решења разрешава
се са данoм који претходи дану ступања на рад
директора именованог по Јавном конкурсу за
именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Грејање“ Панчево (“Службени гласник Републике
Србије бр.98/13“).
III
Надзорни одбор предузећа, утврдиће посебним
актом дан ступања на рад именованог директора,
односно дан престанка дужности директора који је
разрешен.

21. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

IV
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

610.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), члана 42. став 2. Закона о јавним
предузећима(«Службени гласник РС» број 119/12)
и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног
предузећа “Хигијена“ Панчево
I
Милици Јовановић, дипл.економисти
из
Панчева, утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Хигијена“ Панчево.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
			
611.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалоној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
број 129/07) и члана 109. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 21. децембра 2013. године, донела је

Број 24 Страна 31

ОДЛУКУ
о изменама одлуке о оснивању радног тела
за израду анализе о испуњености услова
за образовање градских општина
на територији града Панчева
I
У Одлуци о оснивању радног тела за израду
анализе о испуњености услова за образовање
градских општина на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 8/08), тачка
II мења се и гласи:
„ У Радно тело именују се помоћник
Градоначелника за село и рурални развој,
представници одборничких група у Скупштини
града Панчева и представници Скупштина Месних
заједница насељених места на територији града
Панчева и то:
1. Дејан Живановић, за координатора,
2. Саша Левнајић,
3. Зоран Лауташ,
4. Мирко Николић,
5. Милош Веселинов,
6. Синиша Митрески,
7. Зденка Јокић,
8. Милосава Павловић,
9. Душан Лукић,
10. Драган Миричић,
11. Трајан Ардељан,
12. Петар Андрејић,
13. Живадин Митровић,
14. Владимир Јарковачки,
15. Славко Јовановски,
16. Димко Богдановић и
17. Бранко Бокун“.
II
У тачки III Одлуке запета и речи „у року од
60 дана од дана ступања на снагу Статута града
Панчева“ бришу се.
III
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-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

612.
На основу члана 41. и 42. Закона о култури («Сл.
Гласник РС» бр. 72/09), члана 16. Одлуке о промени
оснивача установе «Центар за културу Панчева»
Панчево («Сл. лист града Панчева» бр. 16/2011 пречишћен текст и 4/13) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о именовању председника и
чланова Управног одбора
«Културни центар Панчева» Панчево

Страна

32 -- Број 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

I
У Решењу о именовању председника и чланова
Управног одбора «Културни центар Панчева»
Панчево («Сл. лист града Панчева» бр. 29/12) тачка
I мења се и гласи:
за председника:
ЖЕЉКО ИВКОВИЋ, представник оснивача
за чланове:
ДАЛИБОР НИКОЛОВСКИ, представник
оснивача
АНИТА БИСАК, представник оснивача
ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, представник оснивача.
ГРАЦИЈАН
ПЕТРОВИЋ,
представник
Румунске националне мањине
МИРОСЛАВА МАТИЈЕВИЋ, представник из
реда запослених
СЛОБОДАН ТАНАСИЈЕВИЋ, представник из
реда запослених
II
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

613.
На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(«Сл. Гласник РС» бр. 72/09), члана 16. Одлуке о
преузимању оснивачких права над Омладинским
културним центром «ОКЦ-е» Панчево, са потпуном
одговорношћу («Сл. лист града Панчева» бр. 16/11 пречишћен текст и 4/13) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о именовању председника и
чланова
Управног одбора Дома омладине Панчево
I
У Решењу о именовању председника и чланова
Управног одбора Дома омладине Панчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 29/12) тачка I мења се и
гласи:
за председника:
СТЕВАН
ВИДАНОВИЋ,
представник
оснивача
за чланове:
ЉИЉАНА ГАРЧЕВ, представник оснивача
МИРОСЛАВ КОСТИЋ ,представник оснивача
СЛАЂАНА РАЈЕВИЋ, представник оснивача
СЛАЂАНА БАТКА, представник Румунске
националне мањине
ЉУБОМИР РАДОВАНОВИЋ, представник из
реда запослених
СНЕЖАНА МАНАСИЋ, представник из реда
запослених

Ово решење
града Панчева”.

21. децембар 2013. године
II
објавити у “Службеном листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

614.
На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(«Сл. Гласник РС» бр. 72/09), члана 16. Одлуке о
промени оснивача Народног музеја Панчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 5/11 и 4/13) и члана 39.
Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева бр.
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 21. децембра 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Управног одбора
Народног музеја Панчево
I
МИЛОШ КУКАЊАЦ, разрешава се дужности
члана Управног одбора Народног музеја Панчево,
као представник оснивача.
II
За чланове Управног одбора Народног музеја
Панчево, именују се:
АЛЕКСАНДРА ТИМОТИЈЕВИЋ, представник
оснивача
АНЕТА ЗЕЉКОВИЋ, представник Румунске
националне мањине.
ИВАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ,
представник
оснивача
III
Лица из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
града Панчева о именовању председника и чланова
Управног одбора Народног музеја Панчево, број II04-06-37/2012 од 3. августа 2012. године.
IV
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

21. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

615.
На основу чланова 41. и 42. Закона о култури
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09), члана 16. Одлуке о
промени оснивача Дома културе «Младост» Глогоњ
(«Сл. лист града Панчева» бр. 5/11, 20/11 и 4/13) и
члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 21. децембра
2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о именовању председника
и чланова Управног одбора Дома културе
“Младост” Глогоњ
I
У Решењу о именовању председника и чланова
Управног одбора Дома културе «Младост» Глогоњ
(«Сл. лист града Панчева» бр. 38/12) тачка I мења
се и гласи:
«У Управни одбор Дома културе «Младост»
Глогоњ, именују се:
за председника:
ДОРЕЛ СТОЈКУ, представник оснивача
за чланове:
БРАНКА АРСИЋ, представник оснивача
ДАМИР КРСТИЋ, представник оснивача
ИДВОРЈАН
КОРНЕЛИЈУ,
заједнички
представник румунске и македонске националне
мањине
СВЕТЛАНА ДОДИЋ, представник из реда
запослених
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

616.
На основу чланова 41. и 42. 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. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 21. децембра
2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења
о именовању председника и чланова Управног
одбора Дома културе “25. мај” Долово
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I
У Решењу о именовању председника и чланова
Управног одбора Дома културе «25. мај» Долово
(«Сл. лист града Панчева» бр. 2/13) тачка I мења
се и гласи:
« У Управни одбор Дома културе «25. мај»
Долово, именују се:
за председника:
МАРКО ИВКОВИЋ, представник оснивача
за чланове:
САЊА КОДРАН, представник оснивача
ЗОРАН
СТОЈИЉКОВИЋ,
представник
оснивача
ПЕРИЦА АНКУЦИЋ, представник Румунске
националне мањине и
ЛУЧИЈАН ДАНИЛОВ, из реда запослених
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

617.
На основу чланова 41. и 42. Закона о култури
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09), члана 16. Одлуке
о промени оснивача Дома културе «3. октобар»
Банатско Ново Село («Сл. лист града Панчева» бр.
5/11, 20/11 и 4/13) и члана 39. Статута града Панчева
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 21.
децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о именовању председника
и чланова Управног одбора Дома културе “3.
октобар” Банатско Ново Село
I
У Решењу о именовању председника и чланова
Управног одбора Дома културе «3. октобар»
Банатско Ново Село («Сл. лист града Панчева» бр.
2/13) тачка I мења се и гласи:
«У Управни одбор Дома културе «3. октобар»
Банатско Ново Село, именују се:
за председника:
МАРКО ЈАНДРИЋ, представник оснивача
за чланове:
ГОРДАНА РОКСА, представник оснивача
ДОРЕЛ ПЕРЊАК, представник оснивача
ЖАНИЈЕЛ ШУБЉА, представник Румунске
националне мањине
СЛАВИЦА ЈОЦИЋ, представник из реда
запослених
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21. децембар 2013. године

II
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.

II
Ово решење објавити
града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

618.
На основу чланова 45. став 9 и 66. Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник РС“ број
129/07) и члана 57. став 5. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева», број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 21. децембра 2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о избору члана Градског већа
града Панчева
I
У Решењу о избору члана Градског већа града
Панчева(„Службени лист града Панчева“ број 8/13),
тачка II мења се и гласи:
„ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, члан Градског
већа града Панчева биће на сталном раду у граду
Панчеву“.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
619.
На основу чланова 38. став 5 и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07) и члана 47. став 3. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева», број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 21. децембра 2013. године, донела
је
Р Е Ш ЕЊ Е
о измени решења о избору председника
Скупштине града Панчева
I
У Решењу о избору председника Скупштине
града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 7/13), у тачки I речи: “неће бити на сталном
раду у граду Панчеву“, замењују се речима: „биће
на сталном раду у граду Панчеву“.

у «Службеном листу

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

620.
На основу члана 37. Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/2009) и члана 39. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), а у складу са чланом 12.
Одлуке о промени оснивача Установе „Центар за
културу Панчева“ Панчево («Службени лист града
Панчева» број 16/11 - пречишћен текст и бр. 4/13),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 21.
децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
„КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА“
ПАНЧЕВО
I
НЕМАЊИ
РОТАРУ,
дипл.
филологу
јужнословенских језика из Панчева, утврђује се
престанак мандата вршиоца дужности директора
„Културног центра Панчева“ Панчево.
II
Oво решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

621.
На основу члана 34. и 35. Закона о култури
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/2009) и члана 39. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), а у складу са чланом 12.
Одлуке о промени оснивача Установе „Центар за
културу Панчева“ Панчево («Службени лист града
Панчева» број 16/11 - пречишћен текст и бр. 4/13),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 21.
децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
„Kултурног центра Панчева“ Панчево

21. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

I
НЕМАЊА
РОТАР,
дипл.
филолог
јужнословенских језика, из Панчева, именује се за
директора „Културног центра Панчева“ Панчево,
на период од четири године.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност
директора наредног радног дана од дана доношења
решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

622.
На основу члана 97. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр 129/07), чланова 6. и 7. Одлуке о заштитнику
грађана града Панчева («Службени лист града
Панчева» бр. 27/09 и 18/13) и члана 39. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева» бр.
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 21. децембра 2013.
године донела је
РЕШЕЊЕ
о избору Заштитника грађана града Панчева
I
ЈЕЛЕНА
СТОЈКОВИЋ
СОКОЛОВИЋ,
дипломирани правник из Панчева, бира се за
Заштитника грађана града Панчева, на време од
четири године.
II
Ово решење објавити
града Панчева».

у «Службеном листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

623.
На основу члана 97. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
бр 129/07), члана 16. став 5. Одлуке о заштитнику
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грађана града Панчева («Службени лист града
Панчева» бр. 27/09 и 18/13) и члана 39. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева» бр.
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 21. децембра 2013. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка функције Заштитника
грађана града Панчева
I
СЛАВИЦИ
ТОМОВИЋ,
дипломираном
правнику из Панчева, утврђује се престанак
функције Заштитника грађана града Панчева, на
лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

624.
На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Машинске школе
«Панчево» Панчево
I
МИРКО КОВАЧЕВИЋ, разрешава се дужности
члана Школског одбора Машинске школе „Панчево“
Панчево, као представник Наставничког већа.
II
БИЉАНА ЕРДЕЉАН, именује се за члана
Школског одбора Машинске школе „Панчево“
Панчево, као представник Наставничког већа.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
града Панчева о именовању чланова Школског
одбора Машинске школе „Панчево» Панчево број
II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године.
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IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

625.
На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09,
5/12 i 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Гимназије
«Урош Предић» Панчево
I
НЕВЕНА СТЕФАНОВИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Гимназије «Урош
Предић» Панчево, као представник Наставничког
већа.
II
СНЕЖАНА ЦИГАНОВИЋ, именује се за
члана Школског одбора Гимназије «Урош Предић»
Панчево, као представник Наставничког већа.
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
града Панчева о именовању чланова Школског
одбора Гимназије «Урош Предић» Панчево број II04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године и Решењем о
разрешењу и именоању чланова Школског одбора
Гимназије «Урош Предић» Панчево број II-04-0645/2012 од 28. децембра 2012. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

21. децембар 2013. године

626.
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Техничке школе
«23. мај» Панчево
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови
Школског одбора Техничке школе «23. мај» Панчево :
ДИАНА КЛОКАР, представник Савета
родитеља
ИВИЦА СУБОТИН, представник Савета
родитеља
ДРАЖЕНКА ЖИВАНОВИЋ, представник
Наставничког већа
II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора
Техничке школе «23. мај» Панчево:
РАДА ПЕТРОВИЋ, представник Савета
родитеља
СНЕЖАНА ЦВЕТКОВСКИ, представник
Савета родитеља
МАРЈАН ЛУКИЋ, представник Наставничког
већа
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-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године,
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу
и именовању члана Школског одбора Техничке
школе «23. мај» Панчево, бр. II-04-06-40/2010 од
09. децембра 2010. године, Решењем о разрешењу
и именовању чланова Школског одбора Техничке
школе «23. мај» Панчево II-04-06- 45/2012 од 28.
децембра 2012. године и Решењем о разрешењу
и именовању члана Школског одбора Техничке
школе «23. мај» Панчево, бр. II-04-06-19/2013-5 од
11. октобра 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
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

21. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

627.
На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 72/09, 52/11 и 55/13 ) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 21. децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбораОсновне школе «Гоце Делчев»
Јабука
I
ЗОРИЦА КРАЧУН, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе ‘’Гоце
Делчев’’ Јабука, представник Савета родитеља.
II
МАРИНА ИЛИЋ, именује се за члана Школског
одбора Основне школе ‘’Гоце Делчев’’ Јабука, као
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 Основне школе «Гоце Делчев» Јабука број
II-04-06-4/2010 од 16. јула 2010. године, Решењем о
разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Гоце Делчев» Јабука број II-04-0640/2010 од 09. децембра 2010. године и Решењем о
разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Гоце Делчев» Јабука број II-04-0619/2013-6 од 31. октобра 2013. године.
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору заменика председника
Савета за родну равноправност
Скупштине града Панчева
I
СМИЉАНА
ГЛАМОЧАНИН
ВАРГА,
разрешава се дужности заменика председника
Савета за родну равноправност Скупштине града
Панчева.
II
САНДРА БОЖИЋ, бира се за заменика
председника Савета за родну равноправност
Скупштине града Панчева.
III
Лице из тачке II овог решења бира се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
града Панчева о избору председника, заменика
председника и
чланова Савета за родну
равноправност Скупштине града Панчева број: II04-06-39/2012 од 19. октобра 2012. године и број:
II-04-06-19/2013-4 од 17. јула 2013. године.
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

IV
Ово решење објавиће се у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

628.
На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) и члана 46. и 47.
Пословника Скупштине града Панчева (“Службени
лист града Панчева” бр. 11/08 и 21/13), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 21. децембра
2013. године, донела је

629.
На основу члана 42 став 2. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12),
члана 40. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Вод-ком“ Јабукa
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 14/13 и 21/13) и члана
39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13)
Скупштина града Панчева на седници одржаној 21.
децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног
предузећа “Вод-ком“ Јабука
I
СТАНОЕВСКИ ВЛАДИМИРУ, дипл.инжењеру
пољопривреде из Јабуке, утврђује се престанак
мандата вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Вод-ком“ Јабука.
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II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

21. децембар 2013. године

Јавног комуналног предузећа „Вод-ком“ Јабука.
II
Лице из тачке I овог Решења ступа на дужност
првог наредног радног дана од дана доношења
решења.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

630.

631.

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима
(«Службени гласник РС» број 119/12), чланом 45.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Вод-ком“ Јабука („Сл. лист
града Панчева“ бр. 14/13 и 21/13) а у складу са
чланом 42. Статута Јавног комуналног предузећа
„Вод-ком“ Јабука („Сл. лист општине Панчево“
бр. 4/95, 11/98) и члана 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 21. децембра 2013. године,
донела је

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”,
бр.129/07), члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева”, број 8/08, 4/09,
5/12 и 4/13) и члана 11. Одлуке о објављивању аката
у Службеном листу града Панчева („Службени
лист општине Панчево“, бр. 16/05 и „Службени
лист града Панчева“, бр.13/09 и 25/09), Скупштина
града Панчева, дана 21.12. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа
“Вод-ком“ Јабука

РЕШЕЊЕ
о утврђивању цене услуга
“Службеног листа града Панчева”
за 2014. годину

I
БИЉАНА КИКОВИЋ, дипл. економиста из
Панчева, именује се за вршиоца дужности директора

I
Утврђује се цена услуга “Службеног листа
града Панчева” за 2014. годину и то:

Ред.
број

О П И С
1
1.
2.
3.

2
Појединачни примерак листа по једном
табаку (4 стране) без ПДВ-а
Аконтација годишње претплате (без ПДВ )
Накнада за објављивање аката, других
текстова и огласа јавних предузећа и
установа, као и других корисника

Јед. мере

Износ

3
табак

4

Накнада за објављивање малих огласа и
других мањих текстова

5

35,04
9,881,24
1 страна
текста

1.138,85
4.

Напомена

1 куцан
ред

За текстове који обухватају 1/2
или
1/4
стране
цена се изводи по 1
страници

22,77

II
Саставни део овог решења је ценовник “Службеног листа града Панчева” за 2014. годину.

21. децембар 2013. године
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III
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

		

ЦЕНОВНИК
“Службеног листа града Панчева”
за 2014. годину
Ред.
број

О П И С
1
1.
2.
3.

Јед. мере

Износ

2
Појединачни примерак листа по једном
табаку (4 стране) без ПДВ-а

3
табак

4

Аконтација годишње претплате (без ПДВ )
Накнада за објављивање аката, других
текстова и огласа јавних предузећа и
установа, као и других корисника

1 страна
текста

Накнада за објављивање малих огласа и
других мањих текстова

632.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи
(«Службени гласник РС» број
129/07),чланова 18. став 1. тачка 8. и 60. став 1. тачка
1. Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”
број 119/12), чланова 15. тачка 1. и 33. став 1. тачка
9. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
«Аутотранспорт - Панчево» Панчево («Службени
лист града Панчева» број 2/13), члана 39. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 21.12. 2013.године
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о допуни
Статута Јавног комуналног предузећа за превоз
путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево
број 1950/2013 од 30.05.2013.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност
на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за превоз путника «Аутотранспорт -

5

35,04
9,881,24

1.138,85
4.

Напомена

1 куцан
ред

За текстове који обухватају 1/2
или
1/4
стране
цена се изводи по 1
страници

22,77

Панчево» Панчево број 2/2013-6914 од 18.11.2013.
године, о допуни Статута Јавног комуналног
предузећа за превоз путника «Аутотранспорт Панчево» Панчево број 1950/2013 од 30.05.2013.
године.
II
Саставни део овог решења је Одлука о допуни
Статута Јавног комуналног предузећа за превоз
путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево, број
1950/2013 од 30.05.2013.године.
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-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
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633.
На основу члана 18. став 1 тачка 8) Закона
о предузећима („Службени Гласник РС“ бр.
119/12) и члана 33. став 1 тачка 9) и члана 33. и
50. Одлуке о усклађивању одлуке о организовању
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт – Панчево“ Панчево („Службени
лист града Панчева“ бр. 02/13), Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт – Панчево“ Панчево је на својој 3.
седници одржаној дана 18.11.2013. године, донео:
О Д Л У К У
о допуни Статута
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“ Панчево бр.
1950/2013 од 30.05.2013. године
Члан 1.
У Статуту Јавног комуналног предузећа
за превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“
Панчево бр. 1950/2013 од 30.05.2013. године („Сл.
листу града Панчева бр. 9/13 ), у члану 18. став
3. , иза последње алинеје, додаје се нова алинеја,
која гласи:
85.53 Делатност школа за возаче
Члан 2.
Ова одлука о допуни Статута се, по добијању
сагласности од Скупштине града Панчева, објављује
у Службеном листу града Панчева и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
Председник Надзорног одбора
Миодраг Словић, с.р.

634.
На основу члана 28. Закона о култури
(``Службени гласник РС`` број 72/09), чланова 39. и
99. став 1. Статута града Панчева ( ``Службени лист
града Панчева`` број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ) и члана
9. Одлуке о промени оснивача Дома културе``Вук
Караџић``Омољица ( ``Службени лист града
Панчева`` број 5/11 и 20 /11 ), Скупштина града
Панчева , на седници одржаној дана 21.12. 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допуни статута Дома културе``Вук
Караџић``Омољица
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
на Одлуку о
изменама и допуни Статута Дома културе``Вук
Караџић``Омољица коју је донео Управни одбор
Дома културе``Вук Караџић``Омољица, на седници
одржаној 11. децембра 2013. године.
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

635.
На основу члана 21. Закона о јавним службама
(``Службени гласник РС`` број 42/91, 71/94 и 79/05
), члана 44. Закона о култури (``Службени гласник
РС`` број 72/09), члана 18. Одлуке о промени
оснивача Дома културе ``Вук Караџић``Омољица
( ``Службени лист града Панчева`` број 5/11 и
20/11 ) и члана 35. Статута Дома културе ``Вук
Караџић``Омољица
( ``Службени лист града
Панчева`` број 25/11 ), Управни одбор Дома културе
``Вук Караџић``Омољица, на својој седници
одржаној дана 11.12 .2013. године, донео је
ОДЛУКУ
о изменама и допуни Статута Дома културе
``Вук Караџић``Омољица
Члан 1.
У
Статуту
Дома
културе
``Вук
Караџић``Омољица ( ``Службени лист града
Панчева`` број 25/11 ), у преамбули, после броја
``5/11`` додају се реч и број ``и 20/11``.
Члан 2.
У члану 11. ``СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА
И РЕКРЕАЦИЈА`` мења се и гласи:
``СЕКТОР Р
УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И
РЕКРЕАЦИЈА
90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности
90.03 Уметничко стваралаштво
90.04 Рад уметничких установа
91.01 Делатности библиотека и архива
91.02 Делатност музеја, галерија и збирки
93.29
Остале забавне и рекреативне
делатности. ``.
Члан 3.
Члан 27. мења се и гласи:
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``Члан 27.
Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса .
на период од четири године и може бити поново
именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс се објављује у једним дневним
или недељним новинама.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не
може бити краћи од 15 дана.
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурс изврши избор
кандидата и предлог достави оснивачу.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се Статутом.``.
Члан 4.
У члану 28. алинеја 1. мења се и гласи:
`` - да има високу, вишу или средњу стручну
спрему из области друштвено-хуманистичких
наука, ``.
Члан 5.
Ова одлука,по добијању сагласности од стране
Скупштине града Панчева, ступа на снагу осмог
дана од објављивања у `` Службеном листу града
Панчева``.
ДОМ КУЛТУРЕ``ВУК КАРАЏИЋ``
ОМОЉИЦА
БРОЈ: 129/13
ДАТУМ: 11.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК У.О.
Драган Васић, с.р.

636.
На основу члана 28. Закона о култури
(``Службени гласник РС`` број 72/09), чланова 39.
и 99. став 1. Статута града Панчева ( ``Службени
лист града Панчева`` број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ) и
члана 9. Одлуке о промени оснивача Дома културе
``3. октобар``Банатско Ново Село ( ``Службени лист
града Панчева`` број 5/11, 20/11 и 4/13 ), Скупштина
града Панчева , на седници одржаној дана 21.12.
2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Дома
културе``3. октобар``Банатско Ново Село
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ

на Статут Дома
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културе ``3. октобар``Банатско Ново Село који
је донео Управни одбор Дома културе ``3.
октобар``Банатско Ново Село, на седници одржаној
10. децембра 2013. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

637.
На основу члана 21. Закона о јавним службама
(``Службени гласник РС`` број 42/91, 71/94 и 79/05
), члана 44. Закона о култури (``Службени гласник
РС`` број 72/09), члана 18. Одлуке о промени
оснивача Дома културе ``3. октобар``Банатско Ново
Село ( ``Службени лист града Панчева`` број 5/11,
20/11 и 4/13 ) и члана 35. Статута Дома културе``3.
октобар`` Банатско Ново Село ( ``Службени лист
града Панчева`` број 25/11, 28/11-исправка и 2/13 ),
Управни одбор Дома културе ``3. октобар``Банатско
Ново Село, на својој седници одржаној дана 10.12
.2013. године, донео је
СТАТУТ
Дома културе `` 3. октобар``Банатско Ново Село
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Статутом уређују се питања од значаја
за обављање делатности, рад и пословање Дома
културе ``3. октобар``Банатско Ново Село (у
даљем тексту: Дом ) и то: назив оснивача, назив
и седиште Дома, овлашћења у правном промету,
делатност, средства Дома, органи, општи акти и
друга питања.
Члан 2.
Дом је установа са својством правног лица,
без организационих делова, са правима, обавезама
и одговорностима утврђеним законом и овим
Статутом.
Дом је установа од посебног значаја за очување,
унапређење и развој културне посебности и очување
националног идентитета румунске националне
мањине.
Члан 3.
Дом је основан одлуком НОО Банатско Ново
Село дана 14.10.1958. године.
Оснивач Дома је град Панчево (у даљем тексту:
Оснивач).
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Члан 4.
Дом послује под фирмом: Дом културе ``3.
октобар``Банатско Ново Село.
Седиште Дома је у Банатском Новом Селу, у
улици Маршала Тита број 73.

47.61 Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
47.62 Трговина на мало новинама и
канцеларијским материјалом у специјализованим
продавницама

Члан 5.
Рад Дома је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са законом
и овим Статутом.

СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И
ИСХРАНЕ
56.30
Услуге припремања и послуживања
пића

Члан 6.
Дом има сва овлашћења у правном промету.
У правном промету са трећим лицима Дом
иступа у своје име и за свој рачун.

СЕКТОР
Ј
ИНФОРМИСАЊЕ
И
КОМУНИКАЦИЈЕ
58.19 Остала издавачка делатност
59.14 Делатност приказивања кинематографских дела

Члан 7.
Дом има печат и штамбиљ.
Печат Дома је округлог облика пречника 40 мм,
са текстом исписаним на српском језику, ћириличним
писмом и на румунском језику и писму, следеће
садржине: Дом културе ``3. октобар``Банатско Ново
Село.
Штамбиљ Дома је правоугаоног облика
величине 45 Х 25 мм са текстом исписаним на
српском језику, ћириличним писмом следеће
садржине: Дом културе ``3. октобар`` у првом реду,
Банатско Ново Село у другом реду, у трећем реду
исписана реч``Број``са цртом и реч ``Датум``са
цртом, а у четвртом је исписана адреса ``Маршала
Тита 73`` .
II

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 8.
Дом заступа и представља директор Дома (у
даљем тексту: директор).
Директор је овлашћен да у име Дома у границама
својих овлашћења закључује уговоре и врши друге
правне радње, као и да заступа Дом пред судовима
и другим органима.
Члан 9.
У одсутности или спречености директора, Дом
заступа лице које он овласти.
Лице из претходног става, док врши функцију
заступања има сва права, дужности и одговорности
директора.
Члан 10.
Директор своја овлашћења у погледу заступања
и представљања може путем писаног пуномоћја
преносити на друга лица.
Директор је дужан да приликом давања
пуномоћја одреди његов садржај, обим и време
трајања.
III

ДЕЛАТНОСТ

Члан 11.
Делатност Дома се уписује у судски регистар.
Дом обавља следеће делатности:
СЕКТОР Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
Услуге припреме за штампу
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И
ТРГОВИНА НА МАЛО;
ПОПРАВКА
МООРНИХ
ВОЗИЛА
И
МОТОЦИКАЛА

СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.52 Уметничко образовање
СЕКТОР Р
РЕКРЕАЦИЈА

УМЕТНОСТ;

ЗАБАВА

И

90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности
90.03 Уметничко стваралаштво
90.04 Рад уметничких установа
91.01 Делатности библиотека и архива
91.02 Делатност музеја, галерија и збирки
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.
Члан 12.
Дом обавља делатност из члана 11. овог
Статута под условима и на начин утврђен законом
и подзаконским актима, у складу са циљевима ради
којих је основан.
Дом је дужан да послове из своје надлежности
обавља на начин којим се обезбеђује уредно и
квалитетно, под једнаким условима, остваривање
права грађана и задовољавање потреба корисника.
Члан 13.
Дом може да допуни, прошири или промени
своју делатност ако су за то испуњени услови
предвиђени законом.
Одлуку из претходог става доноси Управни
одбор Дома (у даљем тексту: Управни одбор), уз
сагласност Оснивача.
Члан 14.
У обављању своје делатности Дом сарађује са
установама и организацијама из области културе,
образовања, предузећима и привредним друштвима
и другим правним и физичким лицима.
IV ОДНОС ДОМА И ОСНИВАЧА
Члан 15.
Однос Дома и Оснивача уређен је законом,
Оснивачким актом, овим Статутом и другим
општим актима.
Члан 16.
Скупштина града Панчева (у даљем тексту:
Скупштина) даје сагласност на:
1. Статут,
2. Статусне промене,
3. Промену делатности, фирме и седишта,
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4. Годишњи прогам рада и финансијски план

5. Друга општа акта Дома у складу са законом,
Оснивачким актом и Статутом.
У вршењу оснивачких права Скупштина
разматра годишњи извештај о раду и пословању
Дома.
Члан 17.
Дом је дужан да:
1. Обавља своју делатност у складу са законом,
Оснивачким актом, овим Статутом и другим општим
актима,
2. Подноси Оснивачу годишњи извештај о
раду и пословању, као и друге извештаје на захтев
Оснивача,
3. Подноси Оснивачу годишњи програм рада
и финансијски план,
4.
Извршава и друге обавезе, у складу са
законом и овим Статутом.
Члан 18.
У случају трајних поремећаја у пословању
установе, Оснивач може предузети мере којима ће
обезбедити услове за несметано обављање функције
Дома.
V ПЛАНИРАЊЕ
Члан 19.
Планови и програми рада Дома доносе се у
складу са циљевима ради којих је Дом основан.
Члан 20.
Предлог плана, односно годишњег програма
рада утврђује директор.
План односно годишњи програм рада доноси
Управни одбор.
Члан 21.
Планови, односно програми рада Дома могу
се доносити за краћи или дужи период од једне
године.
Планови, односно програми рада из претходног
става доносе се на предлог Оснивача, Управног
одбора или директора.
Члан 22.
Управни одбор прати извршење програма рада
и плана и предузима мере за њихово остваривање.
За извршење годишњег програма рада и плана
одговоран је директор.
VIСРЕДСТВА
ТНОСТИ

ЗА

ОБАВЉАЊЕ

ДЕЛА-

Члан 23.
Средства за обављање делатности Дома
обезбеђују се из буџета града Панчева, из прихода
остварених обављањем делатности, од накнада за
услуге, продајом производа, од поклона, легата,
донација, спонзорстава и других извора у складу са
законом.
Дом у обављању делатности користи средства
у јавној својини и њима управља под условима и на
начин утврђен законом.
Средства која користи Дом и којима управља,
јесу непокретне и покретне ствари, новчана
средства, хартије од вредности и друга имовинска
права.
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Члан 24.
Средства Дома користе се према њиховој
намени, у складу са законом.
Члан 25.
Пословни резултати и стање средстава Дома
утврђују се завршним рачуном сваке године.
VII

ОРГАНИ ДОМА

Члан 26.
Органи Дома су: Директор, Управни одбор и
Надзорни одбор.
ДИРЕКТОР
Члан 27.
Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс се објављује у једним дневним
или недељним новинама.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не
може бити краћи од 15 дана.
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурс изврши избор
кандидата и предлог достави оснивачу.
У поступку именовања директора мишљење
даје Национални савет румунске националне
мањине.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се Статутом.
Члан 28.
За директора може бити именовано лице које
поред законом прописаних општих услова испуњава
и следеће услове:
 Да има високу, вишу или средњу стручну
спрему из области друштвено-хуманистичких
наука,
 Да има најмање 3 годинe радног искуства на
пословима у култури,
 Да поднесе програм рада Дома Управном
одбору,
 Да нема законских сметњи за његово
именовање.
Члан 29.
Директор има следећа права и одговорности:
1. Организује и руководи радом Дома,
2. Доноси акт о организацији и систематизацији
послова уз сагласност Оснивача, као и друга општа
акта у складу са законом и овим Статутом,
3. Извршава одлуке Управног одбора,
4. Заступа Дом,
5. Стара се за законитост рада Дома,
5. Одговоран је за спровођење програма рада,
6. Одоговоран је за материјално-финансијско
7. Предлаже годишњи програм рада и пословања,
8. Предлаже годишњи извештај о раду и
пословању,
9. Одлучује о појединачним правима, обавезама
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и одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором или другим општим актом,
10. Образује комисије и друга радна тела за
обављање послова из надлежности Дома,
11. Врши и друге послове утврђене законом и
Статутом.
Члан 30.
Директор има право и дужност да учествује у
раду Управног одбора, без права одлучивања.
Члан 31.
Дужност директора престаје истеком мандата
и разрешењем.
Скупштина ће разрешити директора пре истека
мандата:
1. На лични захтев,
2. Ако обавља дужност супротно одредбама
закона,
3. Ако нестручним, неправилним и несавесним
радом проузрокује већу штету Дому или тако
занемарује или несавесно извршава своје обавезе
да су настале или могу настати веће сметње у раду
Дома,
4. Ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора, односно ако је
правоснажном судском одлуком осуђен за кривично
дело које га чини недостојним за обављање
дужности директора,
5. Из других разлога утврђених законом.
Члан 32.
Скупштина
може
именовати
вршиоца
дужности директора, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору престане
дужност пре истека мандата, односно када јавни
конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности има сва права и дужности
директора.
Вршилац дужности може обављати ту функцију
до именовања директора, а најдуже годину дана од
дана његовог именовања.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 33.
Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири
члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Три члана Управног одбора именују се на
предлог Оснивача.
Један члан Управног одбора именује се из реда
запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се на
предлог Националног савета румунске националне
мањине.
Од укупно пет чланова Управног одбора два
члана Управног одбора именују се из реда мање
заступљеног пола.
Национални савет румунске националне
мањине даје мишљење о предложеним члановима
Управног одбора.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
Члан 34.
Скупштина може, до именовања председника
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и чланова Управног одбора, да именује вршиоце
дужности председника и чланова Управног одбора.
Скупштина може именовати вршиоца дужности
председника и члана Управног одбора и у случају
када председнику, односно члану Управног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно
члана Управног одбора може ту функцију обављати
најдуже једну годину.
Члан 35.
Управни одбор обавља следеће послове:
1. Доноси Статут,
2. Доноси друге опште акте предвиђене
законом и Статутом,
3. Утврђује пословну и развојну политику,
4. Одлучује о пословању Дома,
5. Доноси програме рада, на предлог
директора,
6. Доноси годишњи финансијски план,
7. Усваја годишњи обрачун,
8. Усваја годишњи извештај о раду и
пословању,
9. Даје предлог о статусним променама, у
складу са законом,
10. Даје предлог Оснивачу о кандидату за
директора,
11. Закључује уговор о раду са директором, на
одређено време, до истека рока на који је изабран,
односно до његовог разрешења, а када је за
директора именовано лице које је већ запослено у
Дому на неодређено време, закључује анекс уговора
о раду, у складу са Законом о раду,
12. Одлучује о коришћењу средстава, у складу
са законом,
13. Одлучује о промени делатности, назива и
седишта,
14. Одлучује о прибаваљању и давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке
на непокрености чији је корисник Дом, у складу са
законом,
15. Доноси Пословник о свом раду,
16. Одлучује и о другим питањима утврђеним
законом или Статутом.
Члан 36.
Управни одбор ради и одлучује на седницама.
Управни одбор пуноважно ради и одлучује ако
седници присуствује више од половине укупног
броја чланова.
Седнице Управног одбора сазива и њиховим
радом руководи председник Управног одбора, а у
случају његове спречености члан Управног одбора
којег он одреди.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова
од укупног броја чланова Управног одбора.
Пословником о раду Управног одбора ближе се
уређује начин рада и одлучивања Управног одбора.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 37.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем
Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда
запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именује из
реда мање заступљеног пола.
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Члан 38.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
Члан 39.
Скупштина може, до именовања председника
и чланова Надзорног одбора да именује вршиоце
дужности председника и чланова Надзорног
одбора.
Скупштина може именовати вршиоца дужности
председника и члана Надзорног одбора и у случају
када председнику, односно члану Надзорног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно
члана Надзорног одбора може обављати ту функцију
најдуже једну годину.
Члан 40.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1. Врши надзор над законитошћу рада
Управног одбора и директора,
2. Прегледа завршни рачун и утврђује да ли је
сачињен у складу са прописима,
3. Утврђује да ли се пословне књиге и
друга документа Дома воде уредно и у складу са
прописима, а може их дати и на вештачење,
4. Извештава о годишњим рачуноводственим
исказима и извештајима о пословању који се
подносе Оснивачу,
5. Врши и друге послове утврђене законом,
Оснивачким актом, овим Статутом и другим
општим актима.
Члан 41.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
Седнице Надзорног одбора сазива и руководи
њиховим радом председник Надзорног одбора, а у
случају његове спречености члан Надзорног одбора
којег он одреди.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова
од укупног броја чланова Надзорног одбора.
Пословником о раду Надзорног одбора ближе
се уређује начин рада и одлучивања Надзорног
одбора.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње,
Скупштини подноси извештај о свом раду.
VIII

ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 42.
Положај запослених у Дому регулисан је
важећим прописима о радним односима и другим
законским и подзаконским актима.
IX

ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 43.
Пословну тајну у Дому представљају оне
исправе и подаци утврђени општим актом Дома, као
и одлукама директора и Управног одбора чије би
саопштавање неовлашћеном лицу било противно
пословању Дома и које би штетило интересима и
пословном угледу Дома.
Члан 44.
Општим актом из претходног члана овог Статута
ближе се одређује начин руковања исправама и
подацима који се сматрају пословном тајном и друге
околности од интереса за чување пословне тајне.
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Општи акт из претходног става овог члана
доноси Управни одбор.
Члан 45.
Пословну тајну дужни су да чувају сви
запослени који на било који начин сазнају за исправу
или податак који се сматра пословном тајном.
Дужност чувања пословне тајне траје и по
престанку радног односа запосленог у Дому.
X

УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 46.
Директор обезбеђује услове за рад и деловање
Синдиката утврђене законом и колективним
уговором.
XI

СТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ

Члан 47.
Јавност рада Дома остварује се:
• Доступношћу јавности свих одлука
Управног и Надзорног одбора, изузев оних које
представљају пословну тајну,
• Разматрањем програма и планова рада и
извештаја о раду и пословању,
• Сарадњом са образовним, културним,
стручним и научним установама и организацијама.
За остваривање јавности рада Дома одговорни
су директор и Управни одбор.
XII

ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 48.
Дом је дужан да путем средстава јавног
информисања и на други погодан начин редовно
обавештава грађане и кориснике услуга о свом раду,
пословању и програмима.
Члан 49.
Обавештавање запослених остварује се
објављивањем информација, аката и одлука на
огласној табли Дома, као и службеним саопштењима
на радним састанцима.
XIII

ОПШТИ АКТИ

Члан 50.
Статут је основни општи акт Дома.
Други општи акти Дома морају бити у
сагласности са Статутом.
Управни одбор доноси Статут већином гласова
од укупног броја чланова, уз сагласност Оснивача.
Члан 51.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по
поступку предвиђеном за његово доношење.
Члан 52.
Други општи акти Дома су правилници, одлуке
и пословници.
Правилнике и одлуке доносе Управни одбор и
директор, у скаду са законом, Оснивачким актом и
овим Статутом.
Члан 53.
Други општи акти Дома морају бити у
сагласности са Статутом.
Појединачни акти које доносе органи Дома
морају бити у сагласности са Статутом и другим
општим актима Дома.
Члан 54.
Други општи акти Дома мењају се на начин и
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по поступку који важи за њихово доношење.
Члан 55.
Тумачење Статута и других општих аката даје
орган који их је донео.
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Општи акти Дома ускладиће се са одредбама
овог Статута у року од три месеца од дана његовог
ступања на снагу.
Члан 57.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје
да важи Статут Дома културе ``3. октобар``Банатско
Ново Село ( ``Службени лист града Панчев`` број
25/11, 28/11-исправка и 2/13 ).
Члан 58.
Овај Статут, по добијању сагласности од стране
Скупштине града Панчева, ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Панчева“.
Дом културе “3. октобар”
Банатско Ново Село
Број: 167
Датум: 11.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК УО
Марко Јандрић, с.р.

638.
На основу члана 28. Закона о култури
(``Службени гласник РС`` број 72/09), чланова 39.
и 99. став 1. Статута града Панчева ( ``Службени
лист града Панчева`` број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ) и
члана 9. Одлуке о промени оснивача Дома културе
``Младост``Глогоњ ( ``Службени лист града
Панчева`` број 5/11, 20/11 и 4/13 ), Скупштина града
Панчева , на седници одржаној дана 21.12. 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Дома
културе``Младост``Глогоњ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Дома
културе ``Младост``Глогоњ који је донео Управни
одбор Дома културе ``Младост``Глогоњ, на седници
одржаној 12. децембра 2013. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 			
Број: II-04-06-19/2013-8		
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић дипл. економиста, с.р
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На основу члана 21. Закона о јавним службама
(``Службени гласник РС`` број 42/91, 71/94 и 79/05 ),
члана 44. Закона о култури (``Службени гласник РС``
број 72/09), члана 18. Одлуке о промени оснивача
Дома културе ``Младост``Глогоњ ( ``Службени лист
града Панчева`` број 5/11, 20/11 и 4/13 ) и члана
35. Статута Дома културе``Младост``Глогоњ (
``Службени лист града Панчева`` број 25/11 и 35/12
), Управни одбор Дома културе ``Младост``Глогоњ,
на својој седници одржаној дана
12.12 .2013.
године, донео је
СТАТУТ
Дома културе `` Младост``Глогоњ
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Статутом уређују се питања од значаја
за обављање делатности, рад и пословање Дома
културе ``Младост``Глогоњ (у даљем тексту: Дом
) и то: назив оснивача, назив и седиште Дома,
овлашћења у правном промету, делатност, средства
Дома, органи, општи акти и друга питања.
Члан 2.
Дом је установа са својством правног лица,
без организационих делова, са правима, обавезама
и одговорностима утврђеним законом и овим
Статутом.
Дом је установа од посебног значаја за
очување, унапређење и развој културне посебности
и очување националног идентитета македонске
националне мањине и националног идентитета
румунске националне мањине.
Члан 3.
Дом је основан Решењем Народног одбора
општине Панчево број 01-407/1-1962 од 06.02.1962.
године.
Оснивач Дома је град Панчево (у даљем тексту:
Оснивач).
Члан 4.
Дом послује под фирмом: Дом културе ``Млад
ост``Глогоњ.
Седиште Дома је у Глогоњу, у улици 1. маја
број 82.
Члан 5.
Рад Дома је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са законом
и овим Статутом.
Члан 6.
Дом има сва овлашћења у правном промету.
У правном промету са трећим лицима Дом
иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 7.
Дом има печат и штамбиљ.
Печат Дома је округлог облика пречника 32
мм, са текстом исписаним на српском језику,
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ћириличним писмом, следеће садржине: Дом
културе ``Младост``Глогоњ.
Штамбиљ Дома је правоугаоног облика
величине 45 Х 25 мм са текстом исписаним на
српском језику, ћириличним писмом следеће
садржине: Дом културе ``Младост``. Испод текста
исписана је реч``Број``са цртом , испод ње реч
``Датум``са цртом, а испод црте је назначен назив
места и адреса : Глогоњ, 1. маја 82.
II

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 8.
Дом заступа и представља директор Дома (у
даљем тексту: директор).
Директор је овлашћен да у име Дома у границама
својих овлашћења закључује уговоре и врши друге
правне радње, као и да заступа Дом пред судовима
и другим органима.
Члан 9.
У одсутности или спречености директора, Дом
заступа лице које он овласти.
Лице из претходног става, док врши функцију
заступања има сва права, дужности и одговорности
директора.
Члан 10.
Директор своја овлашћења у погледу заступања
и представљања може путем писаног пуномоћја
преносити на друга лица.
Директор је дужан да приликом давања
пуномоћја одреди његов садржај, обим и време
трајања.
III

ДЕЛАТНОСТ

Члан 11.
Делатност Дома се уписује у судски регистар.
Дом обавља следеће делатности:
СЕКТОР Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
18.13
Услуге припреме за штампу
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И
ТРГОВИНА НА МАЛО;
ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И
МОТОЦИКАЛА
47.61 Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И
ИСХРАНЕ
56.30
Услуге припремања и послуживања
пића
СЕКТОР
Ј
ИНФОРМИСАЊЕ
И
КОМУНИКАЦИЈЕ
58.19 Остала издавачка делатност
59.14
Делатност
приказивања
кинематографских дела
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СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.52
Уметничко образовање
СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И
РЕКРЕАЦИЈА
90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности
90.03 Уметничко стваралаштво
90.04
Рад уметничких установа
91.01 Делатности библиотека и архива
91.02 Делатност музеја, галерија и збирки
93.29
Остале забавне и рекреативне
делатности.
Члан 12.
Дом обавља делатност из члана 11. овог
Статута под условима и на начин утврђен законом
и подзаконским актима, у складу са циљевима ради
којих је основан.
Дом је дужан да послове из своје надлежности
обавља на начин којим се обезбеђује уредно и
квалитетно, под једнаким условима, остваривање
права грађана и задовољавање потреба корисника.
Члан 13.
Дом може да допуни, прошири или промени
своју делатност ако су за то испуњени услови
предвиђени законом.
Одлуку из претходог става доноси Управни
одбор Дома (у даљем тексту: Управни одбор), уз
сагласност Оснивача.
Члан 14.
У обављању своје делатности Дом сарађује са
установама и организацијама из области културе,
образовања, предузећима и привредним друштвима
и другим правним и физичким лицима.
IV ОДНОС ДОМА И ОСНИВАЧА
Члан 15.
Однос Дома и Оснивача уређен је законом,
Оснивачким актом, овим Статутом и другим
општим актима.
Члан 16.
Скупштина града Панчева (у даљем тексту:
Скупштина) даје сагласност на:
1. Статут,
2. Статусне промене,
3. Промену делатности, фирме и седишта,
4. Годишњи прогам рада и финансијски план
и
5. Друга општа акта Дома у складу са законом,
Оснивачким актом и Статутом.
У вршењу оснивачких права Скупштина
разматра годишњи извештај о раду и пословању
Дома.
Члан 17.
Дом је дужан да:
1. Обавља своју делатност у складу са законом,
Оснивачким актом, овим Статутом и другим општим
актима,
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2. Подноси Оснивачу годишњи извештај о
раду и пословању, као и друге извештаје на захтев
Оснивача,
3. Подноси Оснивачу годишњи програм рада
и финансијски план,
4.
Извршава и друге обавезе, у складу са
законом и овим Статутом.
Члан 18.
У случају трајних поремећаја у пословању
установе, Оснивач може предузети мере којима ће
обезбедити услове за несметано обављање функције
Дома.
V ПЛАНИРАЊЕ
Члан 19.
Планови и програми рада Дома доносе се у
складу са циљевима ради којих је Дом основан.
Члан 20.
Предлог плана, односно годишњег програма
рада утврђује директор.
План односно годишњи програм рада доноси
Управни одбор.
Члан 21.
Планови, односно програми рада Дома могу
се доносити за краћи или дужи период од једне
године.
Планови, односно програми рада из претходног
става доносе се на предлог Оснивача, Управног
одбора или директора.
Члан 22.
Управни одбор прати извршење програма рада
и плана и предузима мере за њихово остваривање.
За извршење годишњег програма рада и плана
одговоран је директор.
VI
СРЕДСТВА
ДЕЛАТНОСТИ

ЗА

ОБАВЉАЊЕ

Члан 23.
Средства за обављање делатности Дома
обезбеђују се из буџета града Панчева, из прихода
остварених обављањем делатности, од накнада за
услуге, продајом производа, од поклона, легата,
донација, спонзорстава и других извора у складу са
законом.
Дом у обављању делатности користи средства
у јавној својини и њима управља под условима и на
начин утврђен законом.
Средства која користи Дом и којима управља,
јесу непокретне и покретне ствари, новчана
средства, хартије од вредности и друга имовинска
права.
Члан 24.
Средства Дома користе се према њиховој
намени, у складу са законом.
Члан 25.
Пословни резултати и стање средстава Дома
утврђују се завршним рачуном сваке године.

VII
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Члан 26.
Органи Дома су: Директор, Управни одбор и
Надзорни одбор.
ДИРЕКТОР
Члан 27.
Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина на предлог
Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса .
на период од четири године и може бити поново
именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс се објављује у једним дневним
или недељним новинама.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не
може бити краћи од 15 дана.
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурс изврши избор
кандидата и предлог достави оснивачу.
Национални савет македонске националне
мањине и Национални савет румунске националне
мањине дају мишљење у поступку именовања
директора.
Услови за избор кандидата за директора
утврђују се Статутом.
Члан 28.
За директора може бити именовано лице које
поред законом прописаних општих услова испуњава
и следеће услове:
• Да има високу или вишу стручну спрему,
• Да има најмање 3 годинe радног искуства на
пословима у култури,
• Да поднесе програм рада Дома Управном
одбору,
• Да нема законских сметњи за његово
именовање.
Члан 29.
Директор има следећа права и одговорности:
1. Организује и руководи радом Дома,
2. Доноси акт о организацији и систематизацији
послова уз сагласност Оснивача, као и друга општа
акта у складу са законом и овим Статутом,
3. Извршава одлуке Управног одбора,
4. Заступа Дом,
5. Стара се за законитост рада Дома,
6. Одговоран је за спровођење програма рада,
7. Одоговоран је за материјално-финансијско
пословање,
8. Предлаже годишњи програм рада и
пословања,
9. Предлаже годишњи извештај о раду и
пословању,
10. Одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима запослених у складу
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са законом, колективним уговором или другим
општим актом,
11. Образује комисије и друга радна тела за
обављање послова из надлежности Дома,
12. Врши и друге послове утврђене законом и
Статутом.

мањине и Национални савет румунске националне
мањине дају мишљење о предложеним члановима
Управног одбора.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.

Члан 30.
Директор има право и дужност да учествује у
раду Управног одбора, без права одлучивања.

Члан 34.
Скупштина може, до именовања председника
и чланова Управног одбора, да именује вршиоце
дужности председника и чланова Управног одбора.
Скупштина може именовати вршиоца дужности
председника и члана Управног одбора и у случају
када председнику, односно члану Управног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно
члана Управног одбора може ту функцију обављати
најдуже једну годину.

Члан 31.
Дужност директора престаје истеком мандата
и разрешењем.
Скупштина ће разрешити директора пре истека
мандата:
1. На лични захтев,
2. Ако обавља дужност супротно одредбама
закона,
3. Ако нестручним, неправилним и несавесним
радом проузрокује већу штету Дому или тако
занемарује или несавесно извршава своје обавезе
да су настале или могу настати веће сметње у раду
Дома,
4. Ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора, односно ако је
правоснажном судском одлуком осуђен за кривично
дело које га чини недостојним за обављање
дужности директора,
5. Из других разлога утврђених законом.
Члан 32.
Скупштина
може
именовати
вршиоца
дужности директора, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору престане
дужност пре истека мандата, односно када јавни
конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности има сва права и дужности
директора.
Вршилац дужности може обављати ту функцију
до именовања директора, а најдуже годину дана од
дана његовог именовања.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 33.
Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири
члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности.
Три члана Управног одбора именују се на
предлог оснивача.
Један члан Управног одбора именује се из реда
запослених, на предлог већине запослених.
Један члан Управног одбора именује се на
заједнички предлог Националног савета македонске
националне мањине и Националног савета румунске
националне мањине
Од укупно пет чланова Управног одбора два
члана Управног одбора именују се из реда мање
заступљеног пола.
Национални савет македонске националне

Члан 35.
Управни одбор обавља следеће послове:
1. Доноси Статут,
2. Доноси друге опште акте предвиђене
законом и Статутом,
3. Утврђује пословну и развојну политику,
4. Одлучује о пословању Дома,
5. Доноси програме рада, на предлог
директора,
6. Доноси годишњи финансијски план,
7. Усваја годишњи обрачун,
8. Усваја годишњи извештај о раду и
пословању,
9. Даје предлог о статусним променама, у
складу са законом,
10. Даје предлог Оснивачу о кандидату за
директора,
11. Закључује уговор о раду са директором, на
одређено време, до истека рока на који је изабран,
односно до његовог разрешења, а када је за
директора именовано лице које је већ запослено у
Дому на неодређено време, закључује анекс уговора
о раду, у складу са Законом о раду,
12. Одлучује о коришћењу средстава, у складу
са законом,
13. Одлучује о промени делатности, назива и
седишта,
14. Одлучује о прибаваљању и давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке
на непокрености чији је корисник Дом, у складу са
законом,
15. Доноси Пословник о свом раду,
16. Одлучује и о другим питањима утврђеним
законом или Статутом.
Члан 36.
Управни одбор ради и одлучује на седницама.
Управни одбор пуноважно ради и одлучује ако
седници присуствује више од половине укупног
броја чланова.
Седнице Управног одбора сазива и њиховим
радом руководи председник Управног одбора, а у
случају његове спречености члан Управног одбора
којег он одреди.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова
од укупног броја чланова Управног одбора.
Пословником о раду Управног одбора ближе се
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уређује начин рада и одлучивања Управног одбора.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 37.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем
Дома.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Надзорни одбор има председника и два члана,
од којих се један именује из реда
запослених, на
предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именује из
реда мање заступљеног пола.
Члан 38.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
Члан 39.
Скупштина може, до именовања председника
и чланова Надзорног одбора да именује вршиоце
дужности председника и чланова Надзорног
одбора.
Скупштина може именовати вршиоца дужности
председника и члана Надзорног одбора и у случају
када председнику, односно члану Надзорног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно
члана Надзорног одбора може обављати ту функцију
најдуже једну годину.
Члан 40.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1. Врши надзор над законитошћу рада
Управног одбора и директора,
2. Прегледа завршни рачун и утврђује да ли је
сачињен у складу са прописима,
3. Утврђује да ли се пословне књиге и
друга документа Дома воде уредно и у складу са
прописима, а може их дати и на вештачење,
4. Извештава о годишњим рачуноводственим
исказима и извештајима о пословању који се
подносе Оснивачу,
5. Врши и друге послове утврђене законом,
Оснивачким актом, овим
Статутом и другим општим актима.
Члан 41.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
Седнице Надзорног одбора сазива и руководи
њиховим радом председник Надзорног одбора, а у
случају његове спречености члан Надзорног одбора
којег он одреди.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова
од укупног броја чланова Надзорног одбора.
Пословником о раду Надзорног одбора ближе
се уређује начин рада и одлучивања Надзорног
одбора.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње,
Скупштини подноси извештај о свом раду.

VIII
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ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 42.
Положај запослених у Дому регулисан је
важећим прописима о радним односима и другим
законским и подзаконским актима.
IX

ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 43.
Пословну тајну у Дому представљају оне
исправе и подаци утврђени општим актом Дома, као
и одлукама директора и Управног одбора чије би
саопштавање неовлашћеном лицу било противно
пословању Дома и које би штетило интересима и
пословном угледу Дома.
Члан 44.
Општим актом из претходног члана овог Статута
ближе се одређује начин руковања исправама и
подацима који се сматрају пословном тајном и друге
околности од интереса за чување пословне тајне.
Општи акт из претходног става овог члана
доноси Управни одбор.
Члан 45.
Пословну тајну дужни су да чувају сви
запослени који на било који начин сазнају за исправу
или податак који се сматра пословном тајном.
Дужност чувања пословне тајне траје и по
престанку радног односа запосленог у Дому.
X

УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 46.
Директор обезбеђује услове за рад и деловање
Синдиката утврђене законом и колективним
уговором.
XI

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ

Члан 47.
Јавност рада Дома остварује се:
• Доступношћу јавности свих одлука
Управног и Надзорног одбора, изузев оних које
представљају пословну тајну,
• Разматрањем програма и планова рада и
извештаја о раду и пословању,
• Сарадњом са образовним, културним,
стручним и научним установама и организацијама.
За остваривање јавности рада Дома одговорни
су директор и Управни одбор.
XII

ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 48.
Дом је дужан да путем средстава јавног
информисања и на други погодан начин редовно
обавештава грађане и кориснике услуга о свом раду,
пословању и програмима.
Члан 49.
Обавештавање запослених остварује се
објављивањем информација, аката и одлука на
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огласној табли Дома, као и службеним саопштењима
на радним састанцима.
XIII

ОПШТИ АКТИ

Члан 50.
Статут је основни општи акт Дома.
Други општи акти Дома морају бити у
сагласности са Статутом.
Управни одбор доноси Статут већином гласова
од укупног броја чланова, уз сагласност Оснивача.
Члан 51.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по
поступку предвиђеном за његово доношење.
Члан 52.
Други општи акти Дома су правилници, одлуке
и пословници.
Правилнике и одлуке доносе Управни одбор и
директор, у скаду са законом, Оснивачким актом и
овим Статутом.
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640.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 119/12), чланова 39.
и 99., став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
21.12. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа за уређење
и одржавање спортских терена и објеката
“Младост” Панчево о утврђивању Ценовника
услуга број 1335/2 од 05.11.2013. године
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и
одржавање спортских терена и објеката “Младост”
Панчево о утврђивању ценовника услуга, број
1335/2 од 05.11.2013.године.

Члан 53.
Други општи акти Дома морају бити у
сагласности са Статутом.
Појединачни акти које доносе органи Дома
морају бити у сагласности са Статутом и другим
општим актима Дома.

II
Јавно комунално предузеће за уређење и
одржавање спортских терена и објеката “Младост”
Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у
“Службеном листу града Панчева”.

Члан 54.
Други општи акти Дома мењају се на начин и
по поступку који важи за њихово доношење.

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће
се почев од наредног дана од дана доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

Члан 55.
Тумачење Статута и других општих аката даје
орган који их је донео.
XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Општи акти Дома ускладиће се са одредбама
овог Статута у року од три месеца од дана његовог
ступања на снагу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 			
Број: II-04-06-19/2013-8		
Панчево, 21.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић дипл. економиста, с.р.

Члан 57.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје
да важи Статут Дома културе ``Младост``Глогоњ (
``Службени лист града Панчев`` број 25/11 и 35/12 ).
Члан 58.
Овај Статут, по добијању сагласности од стране
Скупштине града Панчева, ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Панчева“.
Дом културе “Младост”
Глогоњ
Број:132-3/13
датум: 12.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК У О
Дорел Стојку, с.р.

641.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 119/12), чланова 39.
и 99., став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
21.12. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа “БНС”
Банатско Ново Село о корекцији цена
постојећих комуналних услуга
број: 233-3/13 од 24.11.2013.године
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа “БНС”
Банатско Ново Село о корекцији цена постојећих
комуналних услуга, број: 233-3/13 од 24.11.2013.
године.
II
Јавно комунално предузеће “БНС” Банатско
Ново Село објавиће одлуку из тачке I овог решења
у “Службеном листу града Панчева”.
III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће
се почев од наредног дана од дана доношења, а
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8			
Панчево, 21. 12. 2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

642.
На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07),чланом 60. став 1. тачка . Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“
,број 119/2012), члана 14. Одлуке о усклађивању
Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача
над Јавним предузећем «Дирекција за изградњу
и уређење Панчева» Панчево које је настало
спајањем ЈП «Урбанизам» Панчево, Друштвеног
фонда грађевинског земљишта и путева општине
Панчево и ЈП «Стан» Панчево («Службени лист
града Панчева»број 2/13 и 21/13 ), члана 39. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 08/08, 04/09 , 05/12 и 4/13), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 21. 12. 2013, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени
Одлуке о начину одређивања цена израде
просторних планова, урбанистичких планова и
урбанистичких пројеката
I
Скупштина града Панчева даје сагласност
на Одлуку о измени Одлуке о начину одређивања
цена израде просторних планова, урбанистичких
планова и урбанистичких пројеката, коју је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа «Дирекција за
изградњу и уређење Панчева» Панчево на седници
одржаној дана 16.12.2013.године.
II
Саставни део овог решења је Одлука о
измени Одлуке о начину одређивања цена израде
просторних планова, урбанистичких планова и
урбанистичких пројеката,.
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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 ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2013-8			
Панчево, 21. 12. 2013.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

643.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 20.12. 2013. године разматрало је
Предлог за доношење Решења о изменама решења
о образовању Tима за имплемeнтaцију пројекта
„Ревизија стратегије развоја града Панчева на
период 2014-2020“, те је на основу чланова 46.
и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07) и чланова 59. и 99. став
3 Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“, број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) донело
РЕШЕЊЕ
o изменама решења о образовању Тима за
имплементацију пројекта „Ревизија стратегије
развоја града Панчева на период 2014-2020”
I
У Решењу о образовању Tима за имплемeнтaцију
пројекта „Ревизија стратегије развоја града Панчева
на период 2014-2020“, број II-05-06-20/2013-23
од 18.10.2013. године, у тачки I, подтачка 13. се
брише.
Подтачка 16. мења се и гласи:
„16. Биљана Миладиновић, самостални стручни
сарадник у Секретаријату за заштиту животне
средине, руководилац фокус групе 3 – заштита
животне средине, члан;“.
Досадашње подтачке 14., 15., 16., 17., 18., 19. и
20. постају подтачке 13., 14., 15., 16., 17., 18. и 19.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу града
Панчева“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-20/2013-44
ПАНЧЕВО, 20.12. 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
			
Павле Раданов, с.р.
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464.
Градоначелник града Панчева, дана 17.12. 2013.
године, разматрао је Предлог Решења о именовању
председавајућег, члана и секретара Пројектног
одбора за спровођење пројекта „Нова регионална
депонија у Панчеву“, па је на основу чланова 44.
и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07) и чланова 54. и 99. став.
2. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 8/08, 4/09,05/12 и 4/13), донео
следеће
РЕШЕЊЕ
о именовању председавајућег, члана и
секретара Пројектног одбора за спровођење
пројекта „Нова регионална депонија у
Панчеву“
I
Именују се, као представници града Панчева
у Пројектни одбор за спровођење пројекта “Нова
регионална депонија у Панчеву”.
1.Предраг Патић, члан Градског већа града
Панчева задужен за подручје стамбено – комунални
послови, за председавајућег;
2.Олга Шиповац, Секретар Секретаријата за
заштиту животне средине, за члана
3.Илиана Терпенка, инспектор за заштиту
животне средине у Секретаријату за заштиту
животне средине, за секретара.
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I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за формулисање
пројектног задатка за израду главног пројекта
изградње постројења за пречишћавање отпадних
вода у насељеном месту Јабука (у даљем тексту:
Радна група) у следећем саставу:
1. Синиша Јанковић, секретар Секретаријата
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове,координатор;
3. Драшко Стојић, запослен у ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево,члан;
3. Ђуро Пјевац, запослен у ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево,члан;
4. Ђурица Ресановић, запослен у ЈП „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,члан;
5. Живадин Митровић, представник Месне
заједнице „Јабука“ Јабука, члан.
II
Задатак Радне групе је да формулише пројектни
задатак за израду главног пројекта изградње
постројења за пречишћавање отпадних вода у
насељеном месту Јабука, у року од 15 дана од дана
пријема решења.
III
Стручне и административно-техничке послове
за потребе Радне групе обављаће Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника
и Градског већа и Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске
управе града Панчева.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-4/2013-487
Панчево, 17.12.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-4/2013-469
Панчево, 11.12.2013.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов, с.р.

645.
Градоначелник града Панчева, дана 11.12. 2013.
године, разматрао је Предлог Решења о образовању
Радне групе за формулисање пројектног задатка за
израду главног пројекта изградње постројења за
пречишћавање отпадних вода у насељеном месту
Јабука, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07) и чланова 54. и 99. став. 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 8/08,
4/09,05/12 и 4/13), донео следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за формулисање
пројектног задатка за израду главног пројекта
изградње постројења за пречишћавање
отпадних вода у насељеном месту Јабука

646.
Градоначелник града Панчева, дана 13.12.2013.
године, разматрао је Предлог решења о образовању
Координационог тима за борбу против трговине
људима , те је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС број
129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 8/08,
4/09, 5/12 и 4/13), донео следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању Координационог тима за борбу
против трговине људима
I
Образује се Координациони тим за борбу
против трговине људима (у даљем тексту: Тим) у
следећем саставу:
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1. Сузана Јовановић, члан Градског већа града
Панчева, координатор,
2. Гордана Николић, секретар Секретаријата
за јавне службе и социјална питања, заменик
координатора,
3. Др Вера Пламенац, начелник Пријемноургентне службе Опште болнице Панчево, члан,
4. Јелена Иванчевић, психолог у Дому здравља
Панчево, члан,
5. Љубомир Димковић, полицијски службеник
у Полицијској управи у Панчеву, члан,
6. Татјана Крстиновски, дипл. педагог у Центру
за социјални рад „Солидарност“ Панчево, члан
7. Марија Милосављевић, студент, национални
тренер у програму превенције трговине људима у
Црвеном крсту Србије, члан
II
Задаци Тима су, припрема и усвајање плана
координације између националног и локалног
тима у борби против трговине људима, у складу
са Националном стратегијом за борбу против
трговине људима и акционим планом, стална
сарадња са националним координатором за борбу
против трговине људима, стално усавршавање и
обуке на тему из области борбе против трговине
људима, операционализација смерница за рад за
локалне службенике, учествовање у активностима
намењеним ширењу постигнутог знања и
преношења успешних модела, као и унапређење
система превенције и борбе против трговине
људима на локалном нивоу и допринос спровођењу
стратегије и акционог плана у локалној заједници.
III
Састанке Тима сазива координатор.
За пуноважан рад Тима потребно је да састанку
Тима присуствује већина од укупног броја чланова.
Тим одлучује на састанцима већином гласова
од присутних чланова.
IV
Стручне и административно техничке послове за
потребе Тима обавља Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа и
Секретаријат за јавне службе и социјална питања, а
по потреби и друге организационе јединице Градске
управе града Панчева.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-4/2013-476
ПАНЧЕВО, 13.12. 2013.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов, с.р.

21. децембар 2013. године

647.
Предмет: Исправка техничке грешке
У Плану генералне регулације Целина 1-шири
центар (круг обилазнице) у насељеном месту
Панчево («Сл.лист града Панчева» број 19/12,
27/12-исправка и 1/13-исправка) дошло је до
грешке у делу Б 1. Правила уређења, подтачки Б
1.1.3. Биланс урбанистичких показатеља, дошло је
до грешке у табели «Т1- Табела биланса површина
грађевинског земљишта“, те се овим путем наведена
грешка исправља, тако што гласи:
Т1- Табела биланса површина грађевинског
земљишта
Бр.

Грађевинско земљиште

I
Грађевинско земљиште
јавне намене
1. Саобраћајнице
- железнице
- саобраћајне и пешачке по
вршине
2. Јавне функције и службе –
управа и администрација
3. Здравство
4. Образовање
5. Социјалне службе
6. Социјално становање
7. Култура
8. Спорт и рекреација
9. Јавно зеленило
10. Комуналне зоне и објекти
11. Јавне градске површине
IIГрађевинско земљиште
остале намене
Укупна површина
грађевинског земљишта

површина
h
a m2
242 63 35

35,20

142
14
127

23
41
82

63
24
38

20,58
2,09
18,49

10

65

12

1,55

8
10
2
2
1
11
19
11
21

04
78
52
27
92
49
28
64
47

12
01
50
78
38
96
3
78
08

1,17
1,56
0,37
0,37
0,28
1,72
2,80
1,69
3,11

446

75

06

64,80

689

38

44 100,00

%

Такође у делу Б1.2. Грађевинско земљиште за
јавне садржаје и објекте, подтачки Б 1.2.1. Локације,
попис парцела и капацитети земљишта за јавне
намене, дошло је до грешака које се овим путем
исправљају и то:
У ставу 2. у алинеји 1 и алинеји 7, исправљају
се грешке, тако што гласе:
 од 1 до 130 - саобраћајнице
 од К1 до К12 – културни садржај
У
табеларном
приказу
саобраћајнице
исправљају се грешке тако што се иза грађ. парц.бр.
128., додају грађ.парц.бр. 129. и 130. и исправља се
укупна површина, тако што гласе:

21. децембар 2013. године
Грађ.парц бр.
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Назив саобраћајница
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Број катастарских парцела,
целих и делова

P
ha

129
130

Ул. планирана
Ул.планирана

8106/14, 8046
3889/10, 8106/4
Укупна површина

142

a
26
10
23

m²
80
37
62

У табеларном приказу култура исправља се грешка тако што се брише редни број К.13 и исправља се
укупна површина, тако што гласи:
Грађ.парц бр.

Назив саобраћајница

Број катастарских парцела,
целих и делова

P
ha
1

Укупна површина

a
92

m²
38

У табеларном приказу спорт и рекреација исправљају се грешке у ред.бр. СР. 3 и СР. 4. и укупној
површини, тако што гласе:
Редни број

Назив

СР. 3

Спорт и рекреација

СР. 4

Спорт и рекреација

Број катастарских парцела,
целих и делова
3889/1,3,4,3924,3890,
8106/6,3,5,3886/6,3892/2,3,1,
3889/5
3889/10,8106/16,8170,8171,
8169,8172,8173,8174,8168,
8167,8164,8166,8165,5810
Укупна површина

ha
2

P
a
38

m²
60

1

26

26

11

49

96

Такође дошло је до грешке у следећим графичким прилозима за блокове 01-194: Планирана претежна
намена са поделом на зоне/целине и смернице за спровођење плана; Регулационо-нивелациони план са
урбанистичким решењем саобраћајних и јавних површина и План поделе грађевинског земљишта на јавно и
остало, те се овим путем наведене грешке исправљају.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2013-Сл.
Панчево, 20.12.2013. године
СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, дипл.инж.арх . с.р.
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САДРЖАЈ
Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
577. Одлука о изменама одлуке о локалним
комуналним таксама..................................................1

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

и некатегорисаних путева на територији града
Панчева, број: 01-3848-8/2013 од 16. 12. 2013. годи
не...............................................................................16

578. Одлука о изменама одлуке о градским
административним таксама......................................8

590. Одлука о остваривању права на повлашћен
превоз одређених категорија грађана са територије
града Панчева...........................................................17

579. Одлука о мрежи установа које обављају
делатност предшколског васпитања и образовања
на територији града Панчева..................................10

591. Одлука
о изменама одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева.......18

580. Одлука о изменама одлуке о улицама,
општинским и некатегорисаним путевима...........12
581. Одлука о додели стипендија изузетно
надареним студентима са територије града Панчева
...................................................................................12
582. Одлука о изменама одлуке о привременом
уступању неизграђеног јавног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража
...................................................................................13
583. Одлука о изменама и допуни одлуке о
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта..........................................14
584. Одлука о допуни Одлуке о постављању
мањих монтажних, покретних и других објеката
привременог карактера на површинама јавне намене
...................................................................................14
585. Одлука о измени одлуке о признањима града
Панчева....................................................................15
586. Одлука о изменама одлуке о трошковима
у поступцима код надлежног органа за послове
просторног и урбанистичког планирања у граду Панчеву............................................................................15
587. Одлука о изменама одлуке о висини
трошкова у поступку процене утицаја на животну сре
дину...........................................................................15
588. Одлука о изменама одлуке о трошковима
техничког прегледа објекта.....................................16
589. Решење о давању претходне сагласности за
доношење одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево о
висини накнаде за коришћење улица, општинских

592. Одлука о измени Одлуке о отуђењу и давању
у закуп грађевинског земљишта ............................18
593. Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа“Водовод и канализација“
Панчево.....................................................................18
594. Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа“Зеленило“ Панчево.........19
595. Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа“Грејање“ Панчево............20
596. Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа“Хигијена“ Панчево..........21
597. Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа за превоз путника
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево.......................22
598. Решење о именовању директора Јавног
предузећа “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево....................................................23
599. Решење о именовању директора Јавног
предузећа“ Градска стамбена агенција“ Панчево....24
600. Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката “Младост” Панчево....25
601. Решење о именовању директора јавног радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска
станица “Радиотелевизија Панчево” Панчево......26
602. Решење о разрешењу вршиоца дужности
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