СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 12 ГОДИНА

I

ПАНЧЕВО, 24. новембар 2008. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
537,00

II. П Л А Т Е

171
На основу Закона о платама у државним
органима и јавним службама (“Службени
гласник Републике Србије” број 34/2001), Уредбе
о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених
у државним органима – пречишћен текст („Сл.
гласник Републике Србије“ број 44/08), Уредбе
о накнади трошкова и отпремнини државних
службеника и намештеника – пречишћен
текст (‘’Службени гласник Републике Србије’’
бр.98/07), Посебног колективног уговора за
државне органе („Сл. гласник Републике Србије“
број 23/98) и члана 39. и 99. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број
8/2008) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 24. новембра 2008. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ
У ОРГАНИМА ГРАДА ПАНЧЕВА И
НАКНАДАМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА П А Н Ч Е В А
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин утврђивања
плата, додатака, накнада и других примања
лица која бира или поставља Скупштина града
Панчева и лица која поставља градоначелник
или Градско веће (у даљем тексту: изабрана и
постављена лица), запослених у Градској управи
и у Градској служби за буџетску инспекцију и
ревизију (у даљем тексту: запослени) и накнада
одборника Скупштине града Панчева (у даљем
тексту: одборници).

Члан 2.
Плате изабраних, постављених и запослених
лица утврђују се на основу:
1/ Основице за обрачун плата,
2/ Коефицијента који се множи основицом (у
даљем тексту: коефицијент за обрачун и исплату
плата),
3/ Додатка на плату и
4/ Обавеза које запослени плаћа по основу
пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање из плате, у складу са законом.
Члан 3.
Основице за обрачун и испату плата утврђује
Влада Републике Србије.
Члан 4.
Коефицијент за обрачун и исплату плата
изражава сложеност послова, одговорност,
услове рада и стручну спрему.
Коефицијент за обрачун и исплату плата
садржи и додатак на име накнаде за исхрану у
току рада и регреса за коришћење годишњег
одмора.
Члан 5.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата
изабраних лица су:
- 9,40 за градоначелника,
- 9,00 за заменика градоначелника и председника Скупштине града,
- 8,60 за заменика председника Скупштине
града и члана Градског већа.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата
постављених лица су:
- 21,50 за начелника Градске управе и помоћника градоначелника,
- 20,44 за заменика начелника Градске управе
и секретара Скупштине града,
- 20,42 за секретара Градског већа и градског
јавног правобраниоца,
- 19,35 за заменика секретара Скупштине
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града, заменика секретара Градског већа и
заменика градског јавног правобраниоца
Коефицијенти за обрачун и исплату плата
запослених су:
-12,05 ............ за самосталног стручног сарадника,
-10,77 ............ за вишег стручног сарадника,
-10,45 ............ за стручног сарадника,
-9,91 ............. за вишег сарадника,
-8,95 ............. за сарадника,
-8,85............. за вишег референта, стенографа и висококвалификованог радника,
-8,74 ............. за референта и дактилографа,
-8,00 ............. за квалификованог радника,
-7,68 ............. за полуквалификованог радника и
-6,40 ............. за неквалификованог радника.
Члан 6.
Коефицијент утврђен за лице, односно звање
и занимање увећава се за:
1. постављеном лицу за 30%;
2. лицу одговорном за припрему и
извршење буџета или финансијског плана,
вођење пословних књига и састављање
рачуноводствених извештаја и запосленом
на пословима интерне контроле у смислу
Закона о буџетском систему – за 1,00;
3. запосленом на пословима буџетске
контроле и ревизије – до 30%;
4. запосленом на инспекцијским пословима
– за 15%;
5. запосленом који руководи унутрашњом
организационом јединицом, осим запосленог
из тачке 3. и то:
- запосленом који руководи радом Секретаријата за 20%,
- помоћнику секретара за 15 %,
- запосленом који руководи радом одељења
за 10 %,
- запосленом који руководи радом одсека за
5 %,
- запосленом који руководи радом групе за
5 %.
Запосленом који има право на увећање
коефицијента по основима из претходног
става тачке 4. и 5. овог члана, укупно увећање
коефицијента не може бити веће од 30%.
Увећање коефицијента утврђеног за звање
и занимање по основима из става 1. овог члана,
утврђује начелник Градске управе решењем.
Увећање коефицијента утврђеног за постављено лице утврђује Комисија за кадровска,
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административна питања и радне односе, Градско
веће, односно градоначелник.
Запосленом се може исплатити награда
за посебне резултате рада до 30% плате, са
економске класификације 416, у складу са
средствима обезбеђеним Одлуком о буџету града
Панчева.
Члан 7.
Плате приправника у Градској управи износе
80% од најниже плате у оквиру звања за које се
приправник оспособљава.
Члан 8.
Додатак на плату припада за:
1. рад на дан празника који је нерадни дан –
110%,
2. рад ноћу и рад у сменама, ако такав рад
није вреднован при утврђивању коефицијента –
26%.
3. прековремени рад – 26%,
4. по основу времена проведеног на раду
за сваку пуну годину рада остварену у радном
односу – 0,4%,
Ако су се истовремено стекли услови по више
основа утврђених у ставу 1. овог члана, проценат
увећања не може бити нижи од збира процената
по сваком од основа увећања.
Обрачун и исплата додатака на плату вршиће се
у складу са важећим прописима који регулишу
ову област.
III. НАКНАДЕ , НАКНАДЕ ПЛАТА И
ДРУГА ПРИМАЊА
Члан 9.
Изабрана лица која нису на сталном раду
у граду Панчеву, имају право на накнаду за
вршење функције.
Лицу из претходног става овог члана
припада накнада за вршење функције у висини
која се утврђује множењем 1/3 одговарајућег
коефицијента за обрачун и исплату плате из члана
5. ове одлуке са основицом за обрачун и исплату
плата, или уколико је то повољније, у висини
разлике између пуног износа плате утврђене за
функцију коју обавља и зараде коју остварује у
радном односу или од пензије.
Обрачун накнаде из става 2. овог члана врши
Градска управа града Панчева - Секретаријат
за финансије - Рачуноводство на терет буџета
града Панчева на начин и у роковима како је
то предвиђено за запослене у Градској управи
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града Панчева, а у складу са законом и важећим
прописима.
Члан 10.
За покривање трошкова у обављању
одборничких послова одборницима припада
месечни износ од 20% месечне нето плате
председника Скупштине града, без пореза и
доприноса и без додатака по основу времена
проведеног на раду.
Месечни износ из 1. става овог члана
обрачунава се и исплаћује на основу евиденције
за претходни месец.
Евиденцију присуства одборника у раду
Скупштине води Секретаријат надлежан за
скупштинске послове.
Ако је одборник оправдано одсуствовао
са седнице, у случајевима службеног пута
или боловања, припада му додатак из 1. става
овог члана, под условом да изостанак оправда
писменим путем, путним налогом или лекарским
дознакама.
Одборнику не припада додатак из 1. става
овог члана уколико је неоправдано одсуствовао
са седнице Скупштине.
Ако је одборник ангажован на некој функцији
у Скупштини града, има право на плату или
накнаду само по једном основу.
Члан 11.
Одборнику који због учешћа у раду
Скупштине града и њених радних тела не оствари
плату, односно зараду у предузећу односно другој
организацији припада накнада неостварене плате
односно зараде.
Накнада плате, односно зараде из става 1. овог
члана исплаћује се у предузећу односно другој
организацији у којој је одборник у радном
односу.
Предузеће односно друга организација има
право на рефундацију средстава исплаћених у
складу са ставом 2. овог члана.
Члан 12.
Изабрана лица која су на сталном раду у
граду Панчеву, постављена и запослена лица
имају право на плату за време коришћења
годишњих одмора и за дане празника за које је
законом прописано да се не ради, односно право
на накнаду плате за време одсуствовања са рада
због привремене спречености за рад, стручног
оспособљавања и усавршавања и у другим
случајевима одсуствовања са рада у складу са
законом и колективним уговором.
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Члан 13.
Лица из члана 12. ове одлуке имају право
на накнаду плате у висини просечне плате у
претходна три месеца, за време одсуствовања са
рада у случајевима:
- коришћења плаћеног одсуства,
- стручног усавршавања и оспособљавања,
- војне вежбе и одазивања на позив државног
органа и
- у другим случајевима утврђеним колективним уговором.
Члан 14.
Лицу из члана 12. ове одлуке припада
накнада плате за време одсуствовања са рада,
због привремене спречености за рад до 30 дана,
и то:
1. У висини 65% од просечне плате у
претходна три месеца пре месеца у којем је
наступила привремена спреченост за рад ако је
она проузрокована болешћу или повредом ван
рада,
2. У висини 100% од просечне плате у
претходна три месеца пре месеца у којем је
наступила привремена спреченост за рад, ако
је она проузрокована повредом на раду или
професионалном болешћу.
За време одсуствовања са рада због
привремене спречености за рад у трајању преко
30 дана, лицима из претходног става овог члана
припада накнада плате у складу са важећим
прописима.
Члан 15.
Лица из члана 12. ове одлуке и одборници
остварују право на накнаду трошкова службеног
путовања у земљи и трошкова службеног
путовања у иностранство под условима, на начин
и у висини утврђеним важећим прописима.
Члан 16.
Лицу из члана 12. ове одлуке припада накнада
трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са
рада у висини цене месечне претплатне карте у
градском, приградском односно међуградском
саобраћају, или у виду месечне претплатне
карте.
Лице из става 1. овог члана које користи
градски превоз има право на накнаду трошкова
превоза под условом да од места становања до
места рада има више од два стајалишта.
Право на накнаду трошкова превоза, имају
и одборници приликом доласка на седнице
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Скупштине града и њених радних тела, у висини
цене карте у градском и приградском саобраћају.
Право на накнаду трошкова из претходног
става имају и лица из члана 8. ове одлуке
приликом доласка на седнице Скупштине града,
Градског веће и њихових радних тела.
Члан 17.
Запосленом лицу који остане нераспоређен,
јер не постоји ниједно радно место на које може
бити распоређен, исплаћује се отпремнина за
сваку навршену годину рада у радном односу у
висини трећине његове плате, с тим да се под том
платом сматра његова просечна месечна плата
која му је исплаћена за последња три месеца
која претходе месецу у коме је донесено решење
којим је утврђено да је остао нераспоређен.
Члан 18.
Лицу из члана 12. ове одлуке који одлази у
пензију исплаћује се отпремнина у висини једне и
по плате коју би остварио за месец који претходи
месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим
што она не може бити нижа од три просечне
зараде у Републици Србији, према последњем
коначном објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике, на дан
исплате.
Члан 19.
Постављена и запослена лица имају право
на јубиларну новчану награду која се додељује у
јубиларним годинама рада.
Јубиларном годином рада сматра се година у
којој запослени навршава 10, 20, 30 и 40 година
рада у Градској управи.
Јубиларна награда исплаћује се:
- постављеном и запосленом лицу који навршава 10 година рада у Градској управи у висини
50% просечне нето зараде,
- постављеном и запосленом лицу који навршава 20 година рада у Градској управи у висини
једне просечне нето зараде,
- постављеном и запосленом лицу који навршава 30 година рада у Градској управи у висини
једне и по просечне нето зараде, и
- постављеном и запосленом лицу који навршава 40 година рада у Градској управи у висини
две просечне нето зараде.
Под просечном нето зарадом из става 3. овог
члана сматра се просечна нето зарада у привреди
Републике Србије према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за
статистику.

24. новембар

2008. године

Члан 20.
Изабраном, постављеном и запосленом
лицу из члана 12. ове одлуке, припада помоћ у
случају:
1. дуже или теже болести запосленог или
члана његове уже породице,
2. набавке ортопедских помагала и апарата
за рехабилитацију запосленог или члана његове
уже породице,
3. здравствене рехабилитације запосленог,
4. настанка теже инвалидности запосленог,
5. набавке лекова за запослено или члана
његове уже породице,
6. смрти члана уже породице запосленог, а
његовој породици за случај смрти запосленог, у
висини просечних погребних трошкова према
спецификацији надлежног ЈКП, а највише до
висине неопорезивог износа у смислу Закона о
порезу на доходак грађана,
7. смрти родитеља запосленог у висини
50% просечних погребних трошкова према
спецификацији надлежног ЈКП.
Чланом уже породице из става 1. овог члана
сматра се брачни и ванбрачни друг, дете рођено
у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друго
лице према коме запослени има законску обавезу
издржавања.
У случајевима предвиђеним у ставу 1, тачкама
од 1. до 5. овог члана може се одобрити помоћ
и лицима која су остварила право на пензију у
Градској управи.
Члан 21.
Право на помоћ остварује се на основу
захтева које подноси лице из става 1. претходног
члана ове одлуке, уз који прилаже здравствену и
другу документацију на основу које се утврђује
основаност захтева.
Основаност захтева из претходног става
овог члана утврђује Комисија коју образује
синдикална организација Градске управе из реда
својих чланова (у даљем тексту: Комисија).
Одлуку о исплати помоћи до висине
неопорезивог износа у смислу Закона о порезу на
доходак грађана, доноси начелник Градске управе
на предлог Комисије, у складу са расположивим
средствима.
Одлуку о исплати помоћи у висини преко
неопорезивог износа у смислу Закона о порезу
на доходак грађана, доноси градоначелник на
предлог Комисије.
Висина помоћи у случајевима утврђеним у
ставу 1. тачкама 1. до 5. претходног члана ове
одлуке, у току године не може прећи износ утвђен
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Посебним колективним уговором.
Члан 22.
Деца изабраних, постављених и запослених
лица из члана 12. ове одлуке, старости до 10
година живота, имају право на поклон за Божић и
Нову годину у вредности до неопорезивог износа
предвиђеног законом којим се уређује порез на
доходак грађана.
Запослене жене имају право на осмомартовски
поклон.
Врста и висина вредности осмомартовског
поклона утврђује се сваке године одлуком
начелника Градске управе.
Члан 23.
За изузетно залагање у обављању послова
везаних за функионисање органа Града, може
се доделити признање у виду новачних накнада,
похвала и слично.
Врста признања, услове и поступак за
њихово додељивање утврђују се посебним актом
Градског већа.
Члан 24.
Права и обавезе која нису утврђена овом
одлуком, изабрана, постављена и запослена
лица из члана 12. ове одлуке, остварују у складу
са законом, колективним уговором и другим
важећим прописима.
Члан 25.
Појединачна решења о платама, накнадама
и другим примањима изабраних и постављених
лица доноси Комисија за кадровска и
административна питања и радне односе .
Појединачна решења о платама, накнадама и
другим примањима лица која поставља Градско
веће, односно градоначелник доноси Градско
веће, односно градоначелник.
Појединачна решења о платама, накнадама и
другим примањима запослених лица у Градској
управи и Градској служби за буџетску инспекцију
и ревизију доноси начелник Градске управе.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о платама, накнадама и
другим примањима
изабраних, именованих
и постављених лица у општини Панчево и
накнадама одборника Скупштине општине
Панчево (“Службени лист општине Панчево”
број 2/2005) и Правилник о платама, накнадама
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и другим примањима постављених и запослених
лица у Општинској управи општине Панчево
(“Службени лист општине Панчево” број
9/2008).
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”, а примењује се почев од исплате плата
за месец децембар 2008. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008 					
Панчево, 24. новембар 2008. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу чланова 246. став 1. и 247. Закона о
раду («Службени гласник РС» број 24/05 и 61/05)
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
дана 24. новембра 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ
КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА ЗА ЈАВНА
ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Члан 1.
Овлашћује се Градоначелница града Панчева
да, у име града Панчева, као оснивача јавних
предузећа и установа у области јавних служби,
закључује посебне колективне уговоре за јавна
предузећа и установе у области јавних служби,
као и колективне уговоре код послодавца за јавна
предузећа и установе у области јавних служби.
Члан 2.
Градоначелница града Панчева ће информисати Скупштину града Панчева о закљученим
колективним уговорима.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
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важи Одлука о овлашћењу Извршног одбора
Скупштине општине Панчево за закључивање
Посебног колективног уговора за јавно и јавнакомунална предузећа општине Панчево број
1-01-06-34/2004 од 07.05.2004.године и Одлука
о овлашћењу Председника општине Панчево
за закључивање колективних уговора зајавна,
јавна комунална предузећа и јавне службе чији
је оснивач општина Панчево («Службени лист
општине Панчево» број 26/05).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева«.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Број: 1-01-06-82/2008
Панчево, 24.новембар 2008.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
173

24. новембар

2008. године

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 1-01-6-82/2008
Панчево, 24.новембар 2008.год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 4. и 13. Закона о јавним
службама («Службени гласник РС» број 42/91
и 71/94), члана 31. Закона о основама система
образовања и васпитања васпитања (»Службени
гласник РС» број 62/2003, 64/2003, 58/2004,
62/2004, 79/2005 и 101/2005) и чланова 39. и 99.
став 1. Статута града Панчева («Службени лист
Града Панчева» број 8/2008), Скупштина града
Панчева, на седници оржаној 24.новембра 2008.
године, донелаје
ОДЛУКУ

На основу члана 27. став 1. тачка 3. и члана
28. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса
(„Сл. гланик РС” бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и
108/2005-испр.), члана 23. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гланик РС” бр. 16/97 и 42/98)
и члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист
града Панчева» бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра
2008. године, донелаје
ОДЛУКУ
О ОДРЕЋИВАЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређује се Градоначелник
града Панчева да даје сагласност на цене
производа и услуга делатности од општег
интереса из надлежности града, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Панчева.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
«ДЕЧЈА РАДОСТ» ПАНЧЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Предшколске установе
«Дечја радост» Панчево («Службени лист
општина Панчево, Ковин и Опово» број 1/93 и
«Службени лист општине Панчево» број 16/2003),
у члану 12. став 2. речи «савладан одговарајући
акредитован програм обуке» замењују се речима
«положен испит».
Став 3. мења се и гласи:
«3а директора Установе може да буде изабран
и васпитач који има више образовање, лиценцу за
васпитача, положен испит за директора и најмање
десет година радног стажа у области образовања
и васпитања».
Члан 2.
У члану 12 б. став 1. после речи: «услова за»
додају се речи: «мировање, односно».
Члан 3.
У члану 15. став 1. мења се и гласи:
«Чланове
Управног
одбора
именује
и разрешава Скупштина града Панчева, а
председника бирају чланови већином гласова од
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укупног броја чланова Управног одбора».
Иза става 4. додаје се нови став 5. који
гласи:
«Представнике из реда грађана предлаже
комисија Скупштине града Панчева, надлежна за
кадровска питања ».
Досадашњи став 5. постаје став 6.
Иза става 6. додају се ставови 7. и 8. који
гласе:
«Ако овлашћени предлагач не спроведе
поступак у складу са законом, или предложи
кандидата супротно одредбама закона, Скупштина града Панчева одређује рок за усклађивање са законом.
Ако овлашћени предлагач ни у датом року не
поступи у складу са законом, Скупштина града
Панчева именоваће чланове Управног одбора без
предлога овлашћеног предлагача».
Члан 4.
У Одлуци о оснивању Предшколске
установе «Дечја радост» Панчево («Службени
лист општина Панчево, Ковин и Опово» број
1/93 и 16/2003), реч «општина» замењује се речју
«град», а речи «општина Панчево» речима «град
Панчево» у одговарајућем падежу.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 1-01-06-82/2008
Панчево: 24. новембар 2008.год,
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу чланова 1. став 2. и 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса («Службени гласника РС» број
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и чланова
39. тачка 6. и 99. став 1. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/2008),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
24.11. 2008. године, донелаје
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА»
ПАНЧЕВО
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Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа
«Општинска стамбена агенција» («Службени
лист општине Панчево» број 2/2006), у називу
Одлуке реч «Општинска» замењује се речју
«Градска».
Члан 2.
У истој одлуци реч «општинска» замењује се
речју «градска», речи «општина Панчево» речима
«град Панчево», речи «Скупштина општине»
речима «Скупштина града», речи «председник
општине» речима «градоначелник града», у
одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 2. тачка 2. после речи «субвенционисане продаје» додају се речи «и
становања».
У члану 2. тачка 3. мења се и гласи:
«3. израде програма прибављања и отуђења
станова, као и координације изградње других
објеката који су намењени решавању стамбених
потреба ».
У члану 2. тачка 5. после речи «управљања»
додаје се зарез и реч «коришћења», а после
речи «наплата ренте» додају се речи «отплата
кредита».
После тачке 11. додаје се нова тачка 12. која
гласи:
«12. конкурисања за добијање финансијских
средстава ради обављања послова у реализацији
програма социјалног становања у складу са
законом и другим прописима, »
Досадашња тачка 12. постаје тачка 13.
Члан 4.
У члану 3. став 2. мења се и гласи: «Скраћени
назив фирме је ЈП «ГСА» Панчево.»
Члан 5.
Члан 4. мења се и гласи: «Седиште предузећа
је у Панчеву, Његошева 1а.»
Члан 6.
У члану 9. додају се следеће делатности:
70 310 агенције за некретнине
72 300 обрада података
72 400 изградња базе података
74 130 истраживање тржишта и испитивање
јавног мњења
74 202 пројектовање грађевинских и других
објеката
74 203 инжењеринг
74 204 остале архитектонске и инжењерске
активности и технички савети
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75 210 послови са иностранством.
Члан 7.
У члану 12. став 2. речи «председника
Општине» замењују се речима «Скупштине
града».
Члан 8.
У члану 19. став 1. после тачке 8. додају се
нове тачке 9. 10. и 11. које гласе:
« 9. прихода од закупа станова из програма
социјалног становања и закупа станова у
државној својини, које користи јединица локалне
самоуправе.
10. из кредита одобрених од стране Републичке стамбене агенције,
11. из средстава повраћаја стамбеног зајма
или кредита, »
Досадашња тачка 9. постаје тачка 12.
Члан 9.
У члану 32. тачка 7. мења се и гласи:
«7. одлучује о учешћу на конкурсима за
добијање финасијских средстава, ».
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 1-01-06-82/2008 године
Панчево,24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 45. Закона о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС” бр.47/2003), члана 15
став 3 Правилника о садржини, начину израде,
начину вршења стручне контроле урбанистичког
плана, као и условима и начину стављања плана
на јавни увид (“Сл.гласник РС” бр. 12/2004) и
члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева” бр.8/2008),Скупштина града
Панчево, на својој седници одржаној дана 24.
новембра 2008. године донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕНТРА ПАНЧЕВА
- БЛОК 077 И 084 -

24. новембар

2008. године

1. ОПШТЕОДРЕДБЕ
План детаљне регулације дела центра
Панчева - блок 077 и 084 урађен је 2004. године и
објављен у “Службеном листу општине Панчево”
бр.6/04.
Измене и допуне ПДР дела центра Панчева
- блок 077 и 084 усвојене су 2005. и 2006. године
(“Службени лист општине Панчево” бр.6/04,
17/05 и 16/06), а исправка техничке грешке
је објављена у “Службеном листу општине
Панчево” бр.2/08.
Наведену планску документацију урадило је
ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
а на основу и у складу са општинским одлукама
и закључцима, законском регулативом, условима
надлежних институција и установа.
У складу са Закључком председника општине Панчево бр.1-03-020-1/2008-75 од 08.02.2008.
год., главни архитекта је 12.02.2008.год. покренуо
је Иницијативу за израду измена и допуна Плана
детаљне регулације дела центра Панчева - блок
077 и 084 (“Службени лист општине Панчево”
бр.6/04, 17/05 и 16/06) - коју је Секретаријат
за комуналне, стамбене, грађевинске послове
и урбанизам Општине Панчево доставио ЈП
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” (бр.
Сл./2008. од 13.02.2008.год.).
Измене се односе на промену карактера
земљишта унутар блока 084 (јавно - остало),
на корекцију грађевинске линије и решавање
паркирања возила унутар истог блока.
Према Закону о планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС” бр.47/2003) обратили смо се
надлежним институцијама ради претходних
услова и сагласности на промене у плану и оне
су његов саставни део.
За потребе израде Измена плана прибављен
је ажуран катастарско-топографски план у
дигиталном и аналогном облику са катастром
подземних и надземних водова и пратећих објеката
са висинском представом терена размере 1:1000,
у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских
зона у метричком систему, оверена од стране РГЗ
- Служба за катастар непокретности Панчево.
Прибављена је и копија плана катастарских
парцела број 4250/1, 4251/1, 4251/2, 4252/1,
4253/1, К.о. Панчево у размери 1:1000 у аналогном
облику, број 953-1/08-788 и препис поседовног
листа број 12339 и 7183, такође од Службе за
катастар непокретности Панчево.
Измене и допуне плана чине делови текста
и графички прилози Плана на које се односе
измене. За све остало важе одреднице Плана
детаљне регулације дела центра Панчева - блок
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077 и 084 (“Службени лист општине Панчево”
бр.6/04,17/05 и 16/06).
4.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4.1.1. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
План детаљне регулације дела центра
Панчева обухвата грађевинске блокове 077 и
084 и прати границу регулационих линија улица
које их оивичавају и сече исте, с тим да наведене
улице остају у граници обухвата плана.
Наведени грађевински блокови обухватају
земљиште оивичено деловима следећих улица:
Браће Јовановић, Карађорђева, Змај Јове
Јовановић, Трг Краља Петра Првог и Димитрија
Туцовића.
Земљиште обухваћено Планом има статус
грађевинског земљишта и налази се у државној
својини.
У обухвату Плана грађевинско земљиште дели
се на јавно и остало грађевинско земљиште.
Наиме, План детаљне регулације дела
центра Панчева у коме је планирана промена
граница јавног грађевинског земљишта, је основ
за потребе одређивања новог јавног грађевинског
земљишта у блоковима 077 и 084, а за које се
предвиђа покретање поступка за прибављање и
проглашење јавног грађевинског земљишта.
У складу са планом намене површина, јавно
грађевинско земљиште је оно које је у зони
изграђених и планираних јавних објеката од
општег интереса. На овом простору изграђени
објекти од јавног интереса су: делови улица Браће
Јовановић, Карађорђева, Змај Јове Јовановић и
Димитрија Туцовића, Трг Краља Петра, градски
музеј, раднички универзитет, синдикално веће,
С.Д.”Партизан”, Основна школа “З.Ј.Јовановић”,
изграђене трафо станице (ТС) и мерно
регулационе станице (МРС).
Не планира се промена регулације улица,
већ само промена граница јавног грађевинског
земљишта унутар блокова и то тамо где се планира
покретање поступка (административни пренос)
и проглашење јавног грађевинског земљишта у
складу са планом намене површина.
4.1.5. ОПШТИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1.5.1. Мрежа саобраћајних система са
нивелацијом терена
Блок 084
За третирани простор дато је саобраћајно
решење у складу са просторним решењем,
нормативима и саобраћајним потребама.
Саобраћајнице које припадају предметном

Број 12 -- Страна 9

простору задржавају постојеће регулационе
ширине, трасе и функционалне карактеристике.
Деонице саобраћајница Браће Јовановић,
Карађорђева и Масарикова су реконструисане
у складу са важећом просторно планском
документацијом, док саобраћајница Змај Јове
Јовановић припада пешачкој градској зони и
иста се решава као и све друге саобраћајнице у
пешачкој зони. Међутим, поменута саобраћајница
мора због постојећих и планираних објеката
обезбедити минимум за одвијање механизованог
тј. колског саобраћаја. Профил ове саобраћајнице
чини коловоз ширине 4,0м као и тротоари са обе
стране коловоза приближних ширина 4,0м.
Деоница саобраћајнице Карађорђеве задржава постојећи профил (коловоз ширине 7,0м,
пешачко-бициклистичка стаза са десне стране и
зелене површине), док се са леве стране, ка блоку
084, планира продужетак монолитне пешачкобициклистичке стазе ширине 2,0+1,5=3,5м и
поставља се паркинг за путничке аутомобиле са
управним системом паркирања капацитета 14
паркинг места.
Деоница саобраћајнице Браће Јовановић
остаје непромењена, са коловозом ширине 7,0м
и тротоарима са обе стране коловоза.
Саобраћајница Масарикова је изведена као
пешачка саобраћајница и као таква задржава
своје функционалне карактеристике. Паркинг
простор у поменутој саобраћајници располаже
са 24 паркинг места.
За новопројектоване објекте у блоку 084
(ламела А и Б) планирана је колско-пешачка
стаза (економски прилаз) са асфалтним застором
и одговарајућим ивичњацима која повезује, са
дворишне стране, све објекте са коловозима
ободних саобраћајница Браће Јовановић и
Карађорђевом.
Колски приступ објекту ламела Ц, оствариће
се из правца градске саобраћајнице Браће
Јовановића, а како је то приказано на приложеном
ситуационом решењу. Траса колског приступа
дефинисана је осовински, координатама
осовинских тачака, Ц10’ и Ц11, чије су нумеричке
вредности дате на приложеном ситуационом
решењу у Р=1:1000. Ширина коловоза колског
приступа је 5,0м, и исти је планиран управно на
коловоз саобраћајнице Браће Јовановића.
Колски приступ на делу који пролази кроз
објекат ламеле Ц је ширине 7,0м, са две пешачке
стазе ширине по 1,0м, и коловозом за двосмерни
саобраћај ширине 5,0м. За приступ возила
дворишном делу, дозвољавају се искључиво десна
изливања а за укључивање возила из дворишта
на коловоз саобраћајнице Браће Јовановића,
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десна уливања. Колски приступ за ламелу Ц и
планиране садржаје, оствариће се из дворишног
дела парцеле.
Обзиром да је остварено право службености
пролаза
кроз
постојеће
колско-пешачко
прикључење на ул. Карађорђеву (преко кат.парц.
топ.бр.4252/1, осовинске тачаке Ц15’ и Ц16”),
приступ унутрашњем дворишту (кат.парц.топ.бр.
4250/1 и 4251/2) и гаражи унутар објекта “ламела
Ц” (кат.парц.топ.бр. 4253/1), остварује се и на тај
начин (као допунско).
Потребан број места за стационарни саобраћај
решити у складу са важећим нормативима и
критеријумима који се примењују на централне
градске зоне.
Усвојени нормативи и критеријуми на
основу којих се одређује потребан број места за
стационарни саобраћај:
садржај:

бруто изграћ.површ.за
1 паркинг место
администрација
60 м2
трговина
50 м2
угоститељство
40-60 м2
занатство
80-100 м2
комунална привреда
60 м2
саобраћај и везе
60 м2
банке
60 м2
дечија заштита
100 м2
физичка култура
50 м2
култура
25 м2
здравство
50 м2
Што се тиче становања - за 1 стамбену
јединицу треба обезбедити 1 паркинг место.
За дато предложено ситуационо решење
саобраћајне мреже урађено је нивелационо
решење. Пре израде нивелационог решења вођено
је рачуна о постојећим и планираним објектима,
постојећој конфигурацији терена, решењу
атмосферске канализације и архитектонском
обликовању
простора.
Карактеристичне
коте нивелета одређене су у осовинским
тачкама (раскрсницама) и дате на приложеном
ситуационом решењу у Р=1:1000. На основу
датог решења извршити нивелационо решењеусаглашавање свих планираних садржаја у
профилима саобраћајница.
Пројектант ће урадити решење регулисаности
саобраћаја у складу са важећим Законом о
безбедности саобраћаја, применом хоризонталне
и вертикалне, и по потреби, светлосне саобраћајне
сигнализације.
За реализацију датог решења инвеститор-
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пројектант је дужан да се придржава важећих
закона, стандарда, Правилника, норматива,
правила струке и сл. који се односе на дату врсту
објеката.
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.2.6. ПРАВИЛА ЗА ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ И
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
За све постојеће и новоформиране грађевинске парцеле мора се обезбедити минимално
један колски прилаз на јавне саобраћајнице.
Колски прилази изводе се у принципу управно
на коловозе јавних саобраћајница и морају бити
обрађени коловозним засторима. Минимална
ширина коловоза колског прикључка за породичне
стамбене зграде је 2,5м, а за вишепородичне
стамбене зграде је до 5,0м.
Паркирање може бити планирано само на
сопственој парцели.
За потребе становања и пословања морају
се обезбедити услови за стационарни саобраћај.
У зависности од потреба, конкретних услова
и просторних могућности парцеле, паркирање
се може решавати гаражним/паркинг местима
у самом објекту, и обезбеђивањем паркинг
простора у дворишном делу али тако да оно буде
остварено у партеру или у подземним етажама
а без могућности формирања монтажних
паркинг простора у надземним етажама. Такође,
паркинг површине могу заузети максимално до
80% површине дворишта док минимално 20%
површине мора бити озелењено.
Паркинг места су стандардна (2,5мх5,0м), а
паркирање може бити управно или паралелно.
Ширине коловоза (манипулативних) за управно
паркирање су мин. 6,0м.
Наведени објекти стационарног саобраћаја
пројектују се и изводе у складу са важећим
законима,
стандардима,
нормативима,
правилницима, правилима струке итд. који се
односе на ову врсту и карактер објекта.
За све остало важе одреднице Плана детаљне
регулације дела центра Панчева - блок 077 и 084
(“Службени лист општине Панчево” бр.6/04,
17/05 и 16/06).
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
У складу са Правиликом о начину увида
у донети урбанистички план, оверавања,
потписивања,
достављања,
архивирања,
умножавања и уступања урбанистичког плана
уз накнаду (Сл.гласник бр.75/2003) План се ради
потписивања, оверавања и архивирања израђује
у три примерка у аналогном облику и четири
примерка у дигиталном облику.
Овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП
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“Дирекција” као и овлашћено лице скупштине
града Панчева, пре оверавања, потписују све
примерке Плана израђеног у аналогном облику.
Оверу потписаног Плана врши овлашћено
лице и одговорни урбаниста ЈП “Дирекција”, као
и овлашћено лице Скупштине града Панчева.
Један примерак донетог, потписаног и
овереног Плана у аналогном облику као и један
примерак Плана у дигиталном облику достављају
се архиви Скупштине града Панчева.
Два примерка донетог, потписаног и овереног
Плана у аналогном облику као и два примерка
Плана у дигиталном облику достављају се органу
надлежном за његово спровођење.
Један примерак Плана у дигиталном облику
доставља се министарству надлежном за послове
урбанизма.
Сходно ставу 3 члана 2 Правилника, ЈП
“Дирекција” ће, поред горе предвиђеног броја
примерака, израдити, оверити и потписати и два
примерка Плана у аналогном облику за своје
потребе.
Измене и допуне плана се објављују у
“Службеном листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 1-01-06-82/2008 године
Панчево,24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

САДРЖАЈ :
- Решење о регистрацији фирме
- Лиценца одговорног урбанисте

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Правни и плански основ за израду и
доношење Плана
1.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1. Уводни текст
4.
ПЛАН
4.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4.1.1. Подела грађевинског земљишта
4.1.5. Општи услови уређења комуналне
инфраструктуре
4.1.5.1. Мрежа саобраћајних система са
нивелацијом терена
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.2.6. Правила за приступ парцели и паркирање
возила
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1. Диспозиција простора у односу на град
Р
1: 25000
Зв. Катастарско-топографски предметног
простора
Р
1: 1000
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План				
8. План поделе грађевинског земљишта
Р
1: 1000
9. План намене површина
Р
1: 1000
10. План регулације
Р
1: 1000
11. План саобраћајница са нивелацијом
Р
1: 1000
12. План инфраструктуре
Р
1: 1000
13. План зелених површина
Р
1: 1000
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ		
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА
- Иницијатива за израду измене и допуне
ПДР дела центра Панчева - блок 077 и 084 у
Панчеву (“Службени лист општине Панчево”
бр.6/04, 17/05 и 16/06)
- прикупљени услови надлежних комуналних
предузећа и релевантних институција
(Завода, Секретаријата, Министарстава ...)
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На основу чл. 46, 48. и 49. Закона о локалним
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана
39. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчево» бр. 8/08), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Утврђује се да је Миодрагу Радојковићу,
престао мандат одборника у Скупштини града
Панчева, због преузимања посла, односно
функције која је неспојива с функцијом
одборника.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».

Страна

12 -- Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба
надлежном Окружном суду у Панчеву у року од
48 часова од дана доношења одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана
39. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчево» бр. 8/08), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
БОГДАНУ АНКУЦИЋУ, рођеном 1953.
године, електротехничар из Долова, са Изборне
листе Нова Србија – Панчево, потврђује се мандат
одборника Скупштине града Панчева.
I

Мандат одборника из члана I ове одлуке
траје до истека мандата одборницима Скупштине
града Панчева.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба
надлежном Окружном суду у Панчеву у року од
48 часова од дана доношења одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

24. новембар

2008. године
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На основу члана 57. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 8/2008),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
У Решењу о избору члана Градског већа
града Панчева број I-01-06-37/2008 од 10. јула
2008. године, тачка II мења се и гласи:
«Др НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ, члан Градског
већа града Панчева ће бити 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: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 18. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94) и
члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчев” број 8/08), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ДИРЕКТОРА
«КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА»
ПАНЧЕВО
I
ЈАСМИНИ ВЕЧАНСКИ, драмском уметнику из Панчева, утврђује се престанак мандата
директора «Културног центра Панчева» Панчево,
са даном 28. децембар 2008. године.

24. новембар

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

II
Ово решење ће се објавити у »Службеном
листу града Панчева».
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 18. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94) и
члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчев” број 8/08), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
«КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА»
ПАНЧЕВО
I
ЈАСМИНА ВЕЧАНСКИ, драмски уметник
из Панчева, именује се за директора «Културног
центра Панчева» Панчево, на време од четири
године, почев од 29. децембра 2008. године.
II
Ово решење ће се објавити у »Службеном
листу града Панчева».
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
182
На основу члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/2008) и
члана 44. Привременог пословника Скупштине
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 1/2008), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је

Број 12 -- Страна 13

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ
ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Миодраг Радојковић, разрешава се дужности
члана Комисије за кадровска, административна
питања и радне односе Скупштине града
Панчева.
II
Милош Ђорђевић, бира се за члана Комисије
за кадровска, административна питања и радне
односе Скупштине града Панчева.
III
Лицу из претходне тачке овог решења, мандат
траје до истека мандата утврђеног Решењем
Скупштине града Панчева о избору председника,
заменика председника и чланова Комисије за
кадровска, административна питања и радне
односе Скупштине града Панчева број 1-01-0637/2008 од 10. јула 2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 1-01-06-82/2008
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 6. Одлуке о подизању и
одржавању споменика и скулптуларних дела на
територији општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» бр. 6/01, 7/03 и 4/05), члана
6. Одлуке о одређивању и обележавању назива
улица и тргова и одређивању кућних бројева и
обележавању зграда бројевима («Службени лист
општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и
Опово» бр. 37/79 и 2/80 – исправка, «Службени
лист општина Панчево, Ковин и Опово» бр. 14/90,
24/93 и 9/93 и «Службени лист општине Панчево»
бр. 1/94, 4/94, 7/99, 6/01, 8/02, 7/03 и 4/05) и члана
39. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева бр. 8/08), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 24. новембра 2008 године,
донела је

Страна
године

14 -- Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

24. новембар

2008.

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА И
ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ
СПОМЕНИКА И ОДРЕЂИВАЊЕ
НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА

I
Утврђује се престанак мандата председника,
заменика председника и чланова Комисије за
подизање споменика и одређивање назива улица
и тргова, именованих Решењем Скупштине
општине Панчево број: I-01-06-90/2005 од 15.
децембра 2005. године, и то:
Срђану Божовићу, председнику,
Оливији Сладојевић, заменику председника,
Миодрагу Максимовићу, члану,
Споменки Петровић, члану,
Вери Илић, члану,
Др Драгиши Ђорђевићу, члану и
Милану Јакшићу, члану.
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

I
За председника, заменика председника и
чланове Комисије за подизање споменика и
одређивање назива улица и тргова именују се:
За председника:
Дејан Боснић, дипломирани правник,
За заменика председника:
Милош Ђорђевић, техничар за биотехнологију,
За чланове:
Снежана Антонијевић, професор разредне
наставе,
Душанка Стајић, дипломирани архитекта,
Миодраг Радојковић, професор историје,
Петар Маџаревић, правник,
Јован Ока, академски сликар.
II
Лица из тачке I овог решења именују
се на период од четири године, односно до
истека мандата одборницима Скупштине града
Панчева.

184
На основу члана 6. Одлуке о подизању и
одржавању споменика и скулптуларних дела на
територији општине Панчево («Службени лист
општине Панчево» бр. 6/01, 7/03 и 4/05), члана
6. Одлуке о одређивању и обележавању назива
улица и тргова и одређивању кућних бројева и
обележавању зграда бројевима («Службени лист
општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и
Опово» бр. 37/79 и 2/80 – исправка, «Службени
лист општина Панчево, Ковин и Опово» бр. 14/90,
24/93 и 9/93 и «Службени лист општине Панчево»
бр. 1/94, 4/94, 7/99, 6/01, 8/02, 7/03 и 4/05) и члана
39. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева бр. 8/08), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 24. новембра 2008 године,
донела је

III
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева»
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 42. Статута Дома културе “4. октобар”
Банатски Брестовац и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/2008),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је

24. новембар

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “4. ОКТОБАР”
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Управног одбора Дома културе
“4. октобар” Банатски Брестовац, именовани
Решењем Скупштине општине Панчево бр. I-0106-18/2005 од 11. марта 2005. године, и то:
Предрагу Кузмановићу, председнику,
Радовану Шупици, члану,
Радовану Брајовићу, члану,
Ивани Обрадовић, члану,
Радици Ковачевић, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “4. октобар” Банатски
Брестовац» и члана 39. Статута града Панчева
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 24. новембра
2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “4. ОКТОБАР” БАНАТСКИ
БРЕСТОВАЦ
I
У Управни одбор Дома културе “4. октобар”
Банатски Брестовац, именују се:
за председника:
ПРЕДРАГ КУЗМАНОВИЋ,
за чланове:
АЛИСА УСКОКОВИЋ,
РАДОВАН ШУПИЦА,

Број 12 -- Страна 15

СРЕЋКО ЈАНКОВИЋ,
РАДИЦА КОВАЧЕВИЋ,
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 46. Статута Дома културе “4. октобар”
Банатски Брестовац и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “4. ОКТОБАР”
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Надзорног одбора Дома културе
“4. октобар” Банатски Брестовац, именовани
Решењем Скупштине општине Панчево број I-01
-06-18/2005 од 11. марта 2005. године, и то:
Moмчилу Чурићу, председнику,
Весни Николић, члану и
Стевану Кљуковници, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Страна

16 -- Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

24. новембар

2008. године

РЕШЕЊЕ
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе “4. октобар” Банатски
Брестовац и члана 39. Статута града Панчева
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 24. новембра
2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “4. ОКТОБАР” БАНАТСКИ
БРЕСТОВАЦ
I
У Надзорни одбор Дома културе “4. октобар”
Банатски Брестовац, именују се:
за председника:
ИВАНА ОБРАДОВИЋ,
за чланове:
СТЕВАН КЉУКОВНИЦА,
ДРАГАНА УСКОКОВИЋ.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “Младост»Глогоњ и члана
39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “МЛАДОСТ”
ГЛОГОЊ
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Управног одбора Дома културе
“Младост” Глогоњ, именованих решењима
Скупштине општине Панчево број I-01-0618/2005 од 11. марта 2005 године, број I-01-0628/2006 од 1. јуна 2006. године и број I-01-0670/2007 од 10. децембра 2007. године, то:
Драгану Стојановићу, председнику,
Милану Јовановићу, члану,
Оливери Бован, члану,
Сави Тачковићу, члану и
Светлани Додић, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “Младост” Глогоњ и
члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ
“МЛАДОСТ” ГЛОГОЊ
I
У Управни одбор Дома културе “Младост”
Глогоњ, именују се:

24. новембар

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

за председника:
ДАНИЦА АРСИЋ,
За заменика председника:
ЖЕЛИМИР БОЈКОВИЋ,
за чланове:
НЕБОЈША ПАВЛОВИЋ,
СЛАЂАНА ПЕТРОВИЋ,
БРАНИСЛАВ ТРАЈКОВСКИ.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе “Младост” Глогоњ и
члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је

II

РЕШЕЊЕ

Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “МЛАДОСТ” ГЛОГОЊ

III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе “Младост” Глогоњ и
члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА MАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “МЛАДОСТ”
ГЛОГОЊ
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Надзорног одбора Дома културе
“Младост” Глогоњ, именовани Решењем
Скупштине општине Панчево бр. I-01-06-18/2005
од 11. марта 2005. године, и то:
Снежани Манасић, председнику,
Мирку Пауновском, члану и
Слађани Јаћимовић, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

I
У Надзорни одбор Дома културе “Младост”
Глогоњ, именују се:
за председника:
ЂУРЂИЦА АПОСТОЛОВИЋ – ТРОЈАНОВИЋ,
за чланове:
СОЊА КОСТИЋ,
СВЕТЛАНА ДОДИЋ.
		
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.

193

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “Кочо Рацин” Јабука и
члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “КОЧО РАЦИН”
ЈАБУКА

Страна
године

18 -- Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

I
Утврђује се престанак мандата председникa и
члановa Управног одбора Дома културе “Кочо
Рацин” Јабука, именовани Решењем Скупштине
општине Панчево бр. I-01-06-18/2005 од 11.
марта 2005. године, и то:
Слађану Грујићу, председнику,
Олгици Илић Митевски, члану,
Зорану Ваневском, члану,
Владимиру Јовановском, члану и
Ђурици Костадиновски, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.

24. новембар

2008.

III
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 46. Статута Дома културе «Кочо Рацин»
Јабука и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “КОЧО РАЦИН”
ЈАБУКА

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “Кочо Рацин” Јабука и
члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је

I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Надзорног одбора Дома културе “Кочо
Рацин” Јабука, именовани Решењем Скупштине
општине Панчево број I-01-06-18/2005 од 11.
марта 2005. године, и то:
Анђелу Мирчевском, председнику,
Игору Пешку, члану и
Добринки Тасковски, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “КОЧО РАЦИН” ЈАБУКА
I
У Управни одбор Дома културе “Кочо Рацин”
Јабука, именују се:
за председника:
ЈАГОДА ЈОВИЋ,
за чланове:
СОЊА ИГЊАТОВ,
МИРОСЛАВ КАЛИНИЋ,
ЗОРАН ФИЛИПОВСКИ,
СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 47. Статута Дома културе “Кочо Рацин”
Јабука и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је

24. новембар

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “КОЧО РАЦИН” ЈАБУКА
I
У Надзорни одбор Дома културе “Кочо
Рацин” Јабука, именују се:
за председника:
ДРАГАН ПЕТКОВИЋ,
за чланове:
ЖАРКО СЛАВКОВСКИ,
РУЖИЦА ЂОРЂИЈЕВСКИ.
		
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “25. мај” Долово и члана
39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “25. МАЈ”
ДОЛОВО
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Управног одбора Дома културе “25.
мај” Долово, именовани Решењем Скупштине
општине Панчево бр. I-01-06-18/2005 од 11.
марта 2005. године, и то:
Мирку Субину, председнику,

Број 12 -- Страна 19

Јовици Јарковачком, члану,
Зорици Шерер, члану,
Треши Радоњину, члану и
Лучијану Данилову, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “25. мај” Долово и члана
39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “25. МАЈ” ДОЛОВО
I
У Управни одбор Дома културе “25. мај”
Долово, именују се:
за председника:
ЖИВКО НОВКОВИЋ,
за чланове:
САВА БАЊАШ,
МИРЈАНА КЛАУДИО,
ЉУБОМИР ЈАНКОВ,
ЛУЧИЈАН ДАНИЛОВ.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Страна
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе «25. мај» Долово и члана
39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “25. МАЈ”
ДОЛОВО
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Надзорног одбора Дома културе “25.
Мај” Долово, именовани Решењем Скупштине
општине Панчево број I-01-06-18/2005 од 11.
марта 2005. године, и то:
Стевици Лазарову, председнику,
Слободану Стојиљковићу, члану и
Милораду Младеновићу, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе “25. мај” Долово и члана
39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “25. МАЈ” ДОЛОВО

24. новембар

2008. године

I
У Надзорни одбор Дома културе “25. Мај”
Долово, именују се:
за председника:
ИВАН ПЕТРОВ,
за чланове:
СПАСОЈЕ ЧОЈБАШИЋ,
МИЛОРАД МЛАДЕНОВИЋ.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана
42. Статута Дома културе “Жарко Зрењанин”
Иваново и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН” ИВАНОВО
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Управног одбора Дома културе “Жарко
Зрењанин” Иваново, именовани Решењем
Скупштине општине Панчево бр. I-01-06-18/2005
од 11. марта 2005. године, и то:
Ференцу Фораиу, председнику,
Габору Штефку, члану,
Јосифу Дамјанову, члану,
Лајошу Бисаку, члану и
Миланку Дугонићу, члану.

24. новембар

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

II
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана
42. Статута Дома културе “Жарко Зрењанин”
Иваново и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “ЖАРКО ЗРЕЊЕНИН”
ИВАНОВО
I
У Управни одбор Дома културе “Жарко
Зрењанин” Иваново, именују се:
за председника:
ГАБОР ШТЕФКО,
за чланове:
ЈОСИФ ДАМЈАНОВ,
КАТИЦА БАША,
МАРКО ЧОКАН,
МИЛАНКА ДУГОНИЋ.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана
46. Статута Дома културе “Жарко Зрењанин”
Иваново и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра
2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН” ИВАНОВО
I
Утврђује се престанак мандата председникa и
члановa Надзорног одбора Дома културе “Жарко
Зрењанин” Иваново, именовани Решењем
Скупштине општине Панчево број I-01-0618/2005 од 11. марта 2005. године, и то:
Саши Романову, председнику,
Андрији Јанчову, члану и
Мирјани Спасојевић, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана
46. Статута Дома културе “Жарко Зрењанин”
Иваново и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ “ЖАРКО ЗРЕЊЕНИН”
ИВАНОВО
I
У Надзорни одбор Дома културе “Жарко
Зрењанин” Иваново, именују се:
за председника:
КЛАРА БАЛОГ,
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за чланове:
ПЕТАР Р. КАЛАПИШ,
ТЕРЕЗА КАЛАПИШ.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “3. октобар” Банатско
Ново Село и члана 39. Статута града Панчева
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 24. новембра
2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “3. ОКТОБАР”
БАНАТСКО НОВО СЕЛО
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Управног одбора Дома културе “3.
Октобар” Банатско Ново Село, именовани
Решењем Скупштине општине Панчево бр. I-0106-18/2005 од 11. марта 2005. године и то:
Гордани Богдановић Рокси, председнику,
Зорану Јовићу, члану,
Виорелу Беки, члану,
Николи Петровићу, члану и
Славици Јоцић, члану.
I
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

24. новембар

2008. године
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “3. октобар” Банатско
Ново Село и члана 39. Статута града Панчева
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 24. новембра
2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “3. ОКТОБАР” БАНАТСКО
НОВО СЕЛО
I
У Управни одбор Дома културе “3. октобар”
Банатско Ново Село, именују се:
за председника:
ЗОРАН ЈОВИЋ,
за чланове:
ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ РОКСА,
ИЛИЈА БАБА,
БОШКО ДОШЕН,
СЛАВИЦА ЈОЦИЋ.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 46. Статута Дома културе “3. октобар”
Банатско Ново Село и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је

24. новембар

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “3. ОКТОБАР”
БАНАТСКО НОВО СЕЛО
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Надзорног одбора Дома културе “3.
Октобар” Банатско Ново Село, именованих
решењима Скупштине општине Панчево број
I-01-06-18/2005 од 11. марта 2005. године и број
I-01-06-10/2007 од 5. марта 2007. године и то:
Александру Маринковићу, председнику,
Јасмини Чигоји, члану и
Гордани Поповић, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.

208

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 46. Статута Дома културе “3. октобар”
Банатско Ново Село и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “3. ОКТОБАР” БАНАТСКО
НОВО СЕЛО
I
У Надзорни одбор Дома културе “3. октобар”
Банатско Ново Село, именују се:
за председника:
АЛЕКСАНДАР МАРИНКОВИЋ,
за чланове:
ЈАСМИНА ЧИГОЈА,
ДАНИЈЕЛА ГЛИГОРИН.

Број 12 -- Страна 23

II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 42. Статута Дома културе “29. новембар”
Старчево и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “29.
НОВЕМБАР” СТАРЧЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Управног одбора Дома културе “29.
Новембар” Старчево, именовани Решењем
Скупштине општине Панчево бр. I-01-06-18/2005
од 11. марта 2005. године и то:
Антону Денингеру, председнику,
Стевану Лешћану, члану,
Аци Димитрићу, члану,
Миши Соколовићу, члану и
Магдалени Јокић, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Страна
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24. новембар

2008. године

РЕШЕЊЕ
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На основу члана 20. Закона о јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 42. Статута Дома културе “29. новембар”
Старчево и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “29. НОВЕМБАР” СТАРЧЕВО
I
У Управни одбор Дома културе “29. новембар” Старчево, именују се:
за председника:
МИША СОКОЛОВИЋ,
за чланове:
ДАЛИБОР АДАМОВ,
МИЛАН АНТОНИЈЕВИЋ,
НЕДЕЉКО НЕДИЋ,
МАГДАЛЕНА ЈОКИЋ.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе “29. новембар” Старчево и
члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчево
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ
“29. НОВЕМБАР” СТАРЧЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Надзорног одбора Дома културе “29.
Новембар” Старчево, именовани Решењем
Скупштине општине Панчево број I-01-0618/2005 од 11. марта 2005. године, и то:
Спасету Спасеновском, председнику,
Митрани Игњатовић, члану и
Драгини Млађеновић, члану.
		
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе “29. новембар” Старчево и
члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “29. НОВЕМБАР” СТАРЧЕВО
I
У Надзорни одбор Дома културе
новембар” Старчево, именују се:
за председника:
ДУШАН КОРОЛИЈА,
за чланове:
МИЉОЈКА МИЛАКАРА,
ЉУБЕНКА ЖАЛАЦ.

“29.

24. новембар

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 42. Статута Дома културе “Вук Караџић”
Омољица и члана 39. Статута града Панчева
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 24. новембра
2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “ВУК КАРАЏИЋ” ОМОЉИЦА
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I

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94),
члана 42. Статута Дома културе “Вук Караџић”
Омољица и члана 39. Статута града Панчева
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 24. новембра
2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “ВУК
КАРАЏИЋ” ОМОЉИЦА
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Управног одбора Дома културе “Вук
Караџић” Омољица, именовани Решењем
Скупштине општине Панчево бр. I-01-06-18/2005
од 11. марта 2005. године, и то:
Слободану Танасијевићу, председнику,
Радовану Панићу, члану,
Сањи Симић, члану,
Нади Живковић, члану и
Злати Ковачевић, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

У Управни одбор
Дома културе “Вук
Караџић” Омољица, именују се:
за председника:
СЛОБОДАН ТАНАСИЈЕВИЋ,
за чланове:
БРАНКО РИСТИЋ,
САЊА СИМИЋ,
МИЛИСАВ БИНЂА,
ЗЛАТА КОВАЧЕВИЋ.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе «Вук Караџић» Омољица и
члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је

Страна

26 -- Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “ВУК
КАРАЏИЋ” ОМОЉИЦА
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Надзорног одбора Дома културе
“Вук Караџић” Омољица, именовани Решењем
Скупштине општине Панчево број I-01-0618/2005 од 11. марта 2005. године, и то:
Владимиру Блажићу, председнику,
Снежани Јаковљевић, члану и
Мирчету Букину, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.

216

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе “Вук Караџић” Омољица и
члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева бр. 8/2008), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24. новембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “ВУК КАРАЏИЋ” ОМОЉИЦА
I
У Надзорни одбор Дома културе “Вук
Караџић” Омољица, именују се:
за председника:
ГОРИЦА НИКИЋ,
за чланове:
ИВАН ГРУЈИЧИЋ,
МИРЧЕ БУКИН.

24. новембар

2008. године

II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “Братство-јединство” Качарево и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “БРАТСТВО
ЈЕДИНСТВО” КАЧАРЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Управног одбора Дома културе
“Братство - јединство” Качарево, именовани
Решењем Скупштине општине Панчево бр. I-0106-18/2005 од 11. марта 2005. године и то:
Дејану Тодоровском, председнику,
Љуби Новковићу, члану,
Јадранки Јанковић, члану,
Предрагу Марчетићу, члану и
Ради Станојковић, члану.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

24. новембар

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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РЕШЕЊЕ

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 42.
Статута Дома културе “Братство јединство”
Качарево и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
КАЧАРЕВО
I
У Управни одбор Дома културе “Братствојединство” Качарево, именују се:
за председника:
ДРАГАН ВУЈАЧИЋ,
за чланове:
ЦВЕТА ЂОРЂЕВСКИ,
ДРАГАН ВЕЛИЧКОВСКИ,
РУЖИЦА ВИШИЋ,
РАДА СТАНОЈКОВИЋ.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
219
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе “Братство јединство”
Качарево и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” КАЧАРЕВО
I
Утврђује се престанак мандата председникa
и члановa Надзорног одбора Дома културе
“Братство-јединство” Качарево, именовани
Решењем Скупштине општине Панчево број I-01
-06-18/2005 од 11. марта 2005. године и то:
Марку Ћуку, председнику,
Цвети Ђорђијевски, члану и
Милки Белошев, члану.
		
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), члана 46.
Статута Дома културе “Братство јединство”
Качарево и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/2008), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ “БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”
КАЧАРЕВО
I
У Надзорни одбор Дома културе “Братствојединство” Качарево, именују се:
за председника:
ВЕСНА ЈАЋИМОВСКА,
за чланове:
БОШКО КАРИЋ,
МИЛКА БЕЛОШЕВ.

Страна

28 -- Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

24. новембар

2008. године

II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.

одбора Предшколске установе ‘’Дечја радост’’
Панчево број: I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008.
године.

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

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008			
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” број 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и
101/05), чланова 14. и 15. Одлуке о оснивању
Предшколске установе “Дечја радост” Панчево
(“Службени лист општина Панчево, Ковин и
Опово” број 1/93 и “Службени лист општине
Панчево” број 16/2003) и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева број
8/08), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 24. новембра 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
“ДЕЧЈА РАДОСТ” ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Управног
одбора Предшколске установе “Дечја радост”
Панчево, и то:
ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ,
СОЊА ПЛАВШИЋ
		
II
У Управни одбора Предшколске установе
‘’Дечја радост’’ Панчево, именују се као
представници Савета родитеља:
МИЛИЦА ВЕЉКОВИЋ,
РАДОМИР БУЛАТОВИЋ
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
града Панчева о именовању чланова Управног
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
«ЈОВАН БАНДУР» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови
Школског одбора Музичке школе «Јован
Бандур» Панчево, представници Савета
родитеља, и то:
ЗЛАТИЦА МИТРОВИЋ НИКОЛИЋ и 		
СНЕЖАНА САВОВИЋ.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Музичке школе «Јован Бандур» Панчево,
представници Савета родитеља:
ВИНКА ШКОРИЋ
ЗОРАН РАДОВИЋ
III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Музичке школе «Јован Бандур» Панчево,
број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. године

24. новембар

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

и Решењем о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Музичке школе «Јован Бандур»
Панчево број I-01-06-60/2006 од 31. октобра 2006.
године. 		
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ»
СТАРЧЕВО
I
СЛАВИША ЂУРИШИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне
школе «Вук Стефановић Караџић» Старчево,
представник Савета родитеља.
		
II
МИЛЕ ВЕЛИЧКОВИЋ, именује се за
члана Школског одбора Основне школе «Вук
Стефановић Караџић» Старчево, представник
Савета родитеља.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Вук Стефановић
Караџић» Старчево број I-01-06-35/2006 од
13. јуна 2006. године, Решењем о разрешењу
члана Школског одбора Основне школе «Вук
Стефановић Караџић» Старчево број I-01-0660/2006 од 31. октобра 2006. године и Решењем
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о именовању члана Школског одбора Основне
школе «Вук Стефановић Караџић» Старчево број
I-01-06-60/2006 од 31. октобра 2006. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«БОРИСАВ ПЕТРОВ - БРАЦА» ПАНЧЕВО
I
БРАНКО ЦВЕТКОВИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне школе
«Борисав Петров - Браца» Панчево, представник
Наставничког већа.
		
II
ДАНАМАРИЈА СЕРДАР, наставник српског језика, именује се за члана Школског одбора
Основне школе «Борисав Петров - Браца»
Панчево, представник Наставничког већа.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Борисав Петров - Браца»
Панчево, број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006.
године и Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне школе «Борисав
Петров – Браца» Панчево број I-01-06-23/2007 од
8. маја 2007. године.
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IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе «Стевица Јовановић»
Панчево, представници Савета родитеља, и то:
МИРЈАНА КУБУРОВИЋ,
НАДА БЕБА,
ЈЕЛЕНА БОЖИЧКОВИЋ,
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе «Стевица Јовановић» Панчево,
представници Савета родитеља:
ЈОВАН ЖИВАНОВИЋ,
ДАНИЈЕЛА ВРХОВЕЦ,
СМИЉКА ЧАЛИЋ.
III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Стевица Јовановић»
Панчево, број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006.
године.
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IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
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Тигран Киш, с.р.
226
На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04, 79/05 и 101/05)
и члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева бр. 8/08), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО
ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ
«ПАЈА МАРГАНОВИЋ» ПАНЧЕВО
I
МИЛАН ГАВА, разрешава се дужности
члана Школског одбора Економско трговинске
школе «Паја Маргановић» Панчево, представник
Наставничког већа.
			
II
БРАНКА
МАРКОВИЋ,
професор
географије, именује се за члана Школског одбора
Економско трговинске школе «Паја Маргановић»
Панчево, представник Наставничког већа
III
Лице из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова
Школског одбора Економско трговинске школе
«Паја Маргановић» Панчево број I-01-06-35/2006
од 13. јуна 2006. године и Решењем Скупштине
општине Панчево о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Економско трговинске
школе «Паја Маргановић» Панчево број I-01-0659/2008 од 3. октобра 2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

24. новембар

2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05)
и члана 39. Статута града Панчева (“Службени
лист града Панчева бр. 8/08), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 24. новембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
«УРОШ ПРЕДИЋ» ПАНЧЕВО
I
БРАНИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ, разрешава
се дужности члана Школског одбора Гимназије
«Урош Предић» Панчево, представник Савета
родитеља.
II
ДРАГАНА ГРБИЋ, именује се за члана
Школског одбора Гимназије «Урош Предић»
Панчево, представник Савета родитеља.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Гимназије «Урош Предић» Панчево,
број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. године
и Решењем о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Гимназије «Урош Предић»
Панчево, број I-01-06-70/2007 од 10. децембра
2007. године
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања («Службени
гласник РС» бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«ИСИДОРА СЕКУЛИЋ» ПАНЧЕВО
I
ДРАГАНА НЕРАНЏИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне
школе »Исидора Секулић» Панчево, представник
јединице локалне самоуправе.
II
РОЉЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, именује се за
члана Школског одбора Основне школе »Исидора
Секулић» Панчево, представник јединице
локалне самоуправе.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне школе »Исидора Секулић»
Панчево, број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006.
године и Решењем Скупштине општине Панчево
о разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе »Исидора Секулић» Панчево, број
I-01-06-51/2006 од 7. септембра 2006. године
и Решењем Скупштине општине Панчево о
разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе »Исидора Секулић» Панчево,
број I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008. године
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама
система образовања и васпитања («Службени
гласник РС» бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 1001/05) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
24. новембра 2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«МОША ПИЈАДЕ» ИВАНОВО
I
ЕРЖЕБЕТ ПАЛ, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе «Моша
Пијаде» Иваново, представник Наставничког
већа, на лични захтев.
II
МАРИЈА ПОЉАК, професор информатике,
именује се за члана Школског одбора Основне
школе «Моша Пијаде» Иваново, представник
Наставничког већа.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова
Школског одбора Основне школе «Моша Пијаде»
Иваново, број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006.
године, Решењем о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне школе «Моша
Пијаде» Иваново, број I-01-06-51/2006 од 7.
септембра 2006. године и Решењем о разрешењу
и именовању члана Школског одбора Основне
школе «Моша Пијаде» Иваново, број I-01-0638/2007 од 26. јуна 2007. године
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: I-01-06-82/2008				
Панчево, 24. новембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 07. новембра 2008. године, на основу
чланова 46. и бб. 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),
донело је следећу
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА
ДИЈАСПОРУ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Образује се Канцеларија за дијаспору града
Панчева (у даљем тексту: Канцеларија), као
сервис грађанима у дијаспори који потичу са
територије града Панчева, за пружање свих
потребних услуга које се тичу потреба наших
грађана из дијаспоре.
II
Канцеларија
организационо
обавља
своје послове у оквиру Градске управе града
Панчева, Секретаријата за привреду и приватно
предузетништво, почев од новембра 2008.
године.
III
Седиште Канцеларије је у Панчеву, Трг
краља Петра I број 2 - 4.
IV
Канцеларија користи пословне просторије,
опрему, уређаје и остали инвентар Секретаријата
за привреду и приватно предузетништо у чијем
је саставу.
V
Министарство за дијаспору Републике
Србије је у обавези да обезбеди базу података за
рад Канцеларије, опрему и логистику.
VI
Канцеларијом руководи шеф Канцеларије
кога одређује начелник Градске управе града
Панчева.
Канцеларију чине шеф Канцеларије и тим
сарадника.
Своја права и обавезе из радног односа шеф
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Канцеларије са сарадницима остварује у Градској
управи града Панчева.
Плате, додаци, накнаде и остала примања
шефа Канцеларије и сарадника утврђују се
у складу са Законом о платама у државним
органима и јавним службама.
VII
Канцеларија предлаже програм рада,
годишњи извештај о свом раду који доставља
Секретаријату за привреду и приватно
предузетништво на даљу реализацију.
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IX
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Спужбеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 1-03-06-81/2008
Панчево, 07. новембра 2008. године

VIII
Канцеларија ће обављати своје послове до
ступања на снагу Закона о дијаспори, а најдуже
12 месеци од дана образовања.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
дипл. правник, Весна Мартиновић, с.р.

САДРЖАЈ
Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
171. Одлука о платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица и
запослених у органима града Панчева и накнадама одборника Скупштине града Панчева............ 1
172. Одлука о овлашћењу Градоначелнице града Панчева за закључивање колективних уговора за
јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач град Панчево............................................................ 5
173. Одлука о одређивању Градоначелника града Панчева за давање сагласности на цене.................... 6
174. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предшколске установе “Дечја радост”
Панчево..................................................................................................................................................... 6
175. Одлука о изменама и допунама о оснивању Јавног предузећа «Општинска стамбена агенција»
Панчево..................................................................................................................................................... 7
176. Измене и допуне Плана детаљне регулације центра Панчева – блок 077 и 084................................ 8
177. Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини града Панчева.......................... 11
178. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Панчева............................................. 12
179. Решење о измени Решења о избору члана Градског већа града Панчева........................................... 12
180.Решење о утврђивању престанка мандата директора «Културног центра Панчева» Панчево......... 12
181. Решење о именовању директора «Културног центра Панчева» Панчево.......................................... 13
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182. Решење о разрешењу и избору члана Комисије за кадровска, административна питања и радне
односе Скупштине града Панчева....................................................................................................... 13
183. Решење о утврђивању престанка мандата председника, заменика председника и чланова
Комисије за подизање споменика и одређивање назива улица и тргова.......................................... 13
184. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за подизање
споменика и одређивање назива улица и тргова................................................................................ 14
185. Решење о утврђивању престанка мандата председника и чланова Управног одбора Дома културе
«4. октобар» Банатски Брестовац........................................................................................................ 14
186. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе «4. октобар»
Банатски Брестовац.............................................................................................................................. 15
187. Решење о утврђивању престанка мандата председника и чланова Надзорног одбора Дома културе
«4. октобар» Банатски Брестовац........................................................................................................ 15
188. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома културе «4. октобар»
Банатски Брестовац.............................................................................................................................. 16
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