
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  16.   ГОДИНА VI             ПАНЧЕВО,   11. октобар  2013. ГОДИНЕ Аконтација претплате 9.366,10   

Цена овог примерка       300,00

402.

Ha основу чланова 26. и 27. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12) 
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној дана 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о

образовању Kомисије за именовања директора 
Jавних и Jавно комуналних предузећа чији је 

оснивач град Панчево

I
Образује се Комисије за именовања директора 

јавних и јавних комуналних предузећа чији је 
оснивач град Панчево ( у даљем тексту : Комисија) 
у следећем саставу:

1. СЛАЂАНА ФЕРАТОВИЋ, председник, 
представник јединице локалне самоуправе

2. СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ, члан, 
представник јединице локалне самоуправе

3. СРЂАН ПОЛОВИНА, члан, представник 
јединице локалне самоуправе

4. ВЛАДИМИР АПТ, члан, представник 
јединице локалне самоуправе

5. БРАНИСЛАВ БЈЕЛИЦА, члан, представник 
Сталне конференције градова и општина

За секретара Комисије именује се Љиљана 
Вуколић, дипломирани правник, запослен у 
Секретаријату за скупштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа Градске управе 
града Панчева.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од три године.

III
Задатак Комисије је спровођење јавног конкурса 

за именовање директора предузећа (у даљем тексту: 
изборни поступак) у складу са Законом о јавним 
предузећима и Одлуком о начину и поступку 
именовања директора јавних и јавно-комуналних 
предузећа чији је оснивач град Панчево(„Службени 
лист града Панчева” број 8/13).

Председнику, члановима и секретару Комисије 
припада бруто накнада од 2.000,00 динара за сваку 
одржану седницу Комисије.

V
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављаће Секретаријат за 

скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа и Секретаријат за урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске 
управе града Панчева.

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

 

403.

Ha основу чл. 32, 36 и 66. ст. I. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07), чл. 60. 
Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник 
РС», бр.62/06, 65/08-др. закон и 4 1/09) и чл. 39., 
46. и 99. ст. I. Статута града Панчева («Сл. лист 
града Панчева», бр. 8/08, 4709. 5/12 и 4/13) и чл. 
48. Пословника скупштине града Панчева («Сл.
лист града Панчева», број I 1/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној   11. октобра 2013. 
године. донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о оснивању Комисије за 

израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољоиривредног земљишта

I
У Решењу о оснивању Комисије за израду 

Годишњег програма зпштите. уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта («Службени лист града 
Панчева». број 32/12. 34/12, 4/13 и 8/13 ) тачка II 
мења се и гласи:

..Комисију чини председник и осам чланова и 
то:

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Маја Свирчевић Прекић. дипл. инг. пољопри-

вреде
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
Малић Милорад. дипл. инг. пољопривреде 
Петровић Владимир, дипл. инг. пољопривреде 
Крстевска Весна, економски техничар 
Матаруга Рајко, електротехничар 
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Деретић Гојко. дипл. инг. пољопривреде 
Сушец Ана, технолог пољопривреде 
Лукић Душан, професор физичког васпитања 
Ђорђијевски Ружица, струковни економиста

II
Решење ступа на снагу даном доношења. и 

објавиће се у «Службеном листу Града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

404.

Ha основу чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08, 4/09, 5/12и 4/13) и члана 37. Одлуке о 
располагању становима града Панчева, («Службени 
лист града Панчева» број 26/11-пречишћен текст), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата и именовању 
председника комисије за спровођење поступка 

давања у закуп станова за расељавање

I
СУЗАНИ ЈОВАНОВИЋ, утврђује се престанак 

мандата председника Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп станова за расељавање.

II
МИЛОМИР ЧКОЊОВИЋ, одборник 

Скупштине града Панчева, именује се за председника 
Комисије за спровођење поступка давања у закуп 
станова за расељавање.

III
Лице из тачке II овог решења именује се до 

истека мандата утврђеног решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника, заменика 
председника и чланове Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп станова за расељавање 
број: II-04-06-39/2012 од 19. октобра 2012. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

405.

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

Р Е Ш Е Њ Е
o

 разрешењу и избору члана савета за буџет и 
финансије скупштине града панчева

I
ПАВЛЕ РАДАНОВ, разрешава се функције 

члана Савета за буџет и финансије Скупштине 
града Панчева.

II
ГОРА ГВОЗДЕНОВИЋ, одборница Скупштине 

града Панчева, бира се за члана Савета за буџет и 
финансије Скупштине града Панчева.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за буџет и финансије 
Скупштине града Панчева број: II-04-06-39/2012 од 
19. октобра 2012. године.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

406.

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

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору председника Савета за 

младе Скупштине града Панчева

I
НИКОЛА ДАМЊАНОВИЋ, разрешава се 

функције председника Савета за младе Скупштине 
града Панчева, на лични захтев.

II
ВЛАДИМИР ЈАРКОВАЧКИ, одборник 

Скупштине града Панчева, бира се за председника 
Савета за младе Скупштине града Панчева.
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III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за младе Скупштине 
града Панчева број: II-04-06-41/2012 од 23. новембра 
2012. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

407.
   
Ha основу члана 251. Закона о раду („Службени 

гласник PC” број 24/05, 51/05, 54/09 и 32/13), 
члана 48. Пословника Скупштине града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 11/08) и члана 
46. Статута града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 11. октобра 
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о 

измени решења о образовању Радне групе за 
преговоре у поступку закључења Посебног 

колективног уговора јавних и јавних 
комуналних предузећа града Панчева

I
У Решењу Скупштине града Панчева о 

образовању Радне групе за преговоре у поступку 
закључења посебног колективног уговора јавних 
и јавних комуналних предузећа града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 38/12), у 
тачки I подтачке 2., 3. и 10. мењају се и гласе:

„2. Предраг Живковић, члан Градског већа 
града Панчева задужен за подручје финансија,

3. Сузана Јовановић, члан Градског већа града 
Панчева задужена за подручје рада, запошљавања и 
социјалне политике,

10. Виолета Гојковић, секретар Гранског 
синдиката јавних саобраћајних и комуналних 
делатности „Независност”.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

408.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” бр. 129/2007), 
члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама 
(“Сл. гласник PC” број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), 
члана 8. Уредбе о саставу и начину рада штабова за 
ванредне ситуације (“Сужбени. гласник PC” број 
98/2010), члана 5. Одлуке о образовању Градског 
штаба за ванредне ситуације града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 20/2011 и 
2/2012) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 
8/2008, 4/2009, 5/2012 и 4/2013), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 11.10. 2013. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о 

разрешењу и постављењу чланова Градског 
штаба за ванредне ситуације града Панчева

Члан 1.
Разрешавају се дужности члана Градског штаба 

за ванредне ситуације:
др Душан Малић,
Горан Пандуров,
Радомир Радосављевић,
Јасмина Панарин Петровић,
Обрад Шијаковић,
Јован Биочанин,
Милош Мијић,
Андреј Димитријевић,
др Милан Милић,
др Мица Сарић Танасковић,
Биљана Комненић,
Живорад Мирковић,
Владан Анђелић,
Дејан Здравковић, потпуковник и
Звездан Радојковић.

Члан 2.
За чланове Градског штаба за ванредне 

ситуације постављају се:
Прим. др Милан Трифуновић, члан Градског 

већа задужен за подручје здравства,
Маја Прекић Свирчевић, члан Градског већа 

задужен за подручје пољопривреде, села и руралног 
развоја,

Сузана Јовановић, члан Градског већа задужен 
за подручје рада, запошљавања и социјалне 
политике,

Синиша Јанковић, секретар Секретаријата за 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове,

Милица Радовановић, вд директора ЈКП 
„Водовод и канализација” Панчево, 

Милица Јовановић, вд директора ЈКП 
„Хигијена” Панчево, 

Миленко Крајновић, вд директора ЈКП 
„Аутотранспорт Панчево” Панчево, 

Ненад Станојевић, вд директора ЈП „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево,

Љубомир Игњатов, шеф службе физичко-
техничког обезбеђења Опште болнице Панчево,

Радован Комненовић, Центар за хигијену и 
хуману екологију Завода за јавно здравље Панчево,

Новак Савановић, заменик директора ЈП 
„Електровојводина-ЕД Панчево”, 

Бранко Растовић, лице задужено за безбедност 
и заштиту на раду и противпожарну заштиту АД 
„Војводинапут” Панчево,
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Недељко Поповић, главни координатор 
техничких служби ДВП „Тамиш Дунав” Панчево и

Стеван Чигоја, заменик начелника Полицијске 
управе Панчево МУП PC.

Члан 3.
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу 

града Панчева.”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

409.

Ha основу чланова 11, 12, 13. и 14. Закона о 
локалним изборима (“Службени гласник PC” бр. 
129/07, 34/10 - УС и 54/11) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 11. октобра 2013. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е 
о 

измени решења о именовању Изборне комисије 
града Панчева

I
У Решењу о именовању Изборне комисије града 

Панчева ( «Сл. Лист града Панчева» број 8/13) тачка 
I, подтачке 4. и 6 мењају се и гласе:

“ 4. Данијела Ракетић, за члана - Демократска 
странка, Бобан Ђурђев, за заменика члана 
Демократска странка

6. Слободан Кундаковић, за члана - Демократска 
странка Станко Пужић, за заменика члана - 
Демократска странка “

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

410.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник PC” 
број 129/07),чланова 60. став 1. тачка 1. и 65.став 
2. Закона о јавним предуз.ећима („Службени 
гласник PG” број 119/12), члана 14. став 1. тачка 
1. Уговора 6 организовању Јавног радиодифузног 

предузећа «Радиотелевизија Панчево» Панчево 
као Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево(«Службени лист општине 
Панчево» бр. 11/03 и 16/03, «Службени лист града 
Панчева» број 18/10 и 5/13 и «Општински службени 
гласник општине Опово» број 3/09 и 2/10), члана 
39. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева” број 08/08, 04/09, 05/12 и 04/13), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
11.10.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног 
радиодифузног предузећа Регионална 

радиотелевизијска станица «Радиотелевизија
Панчево» Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут 

Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево, који је донео Управни одбор 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево на седници одржаној дана 20. 
септембра 2013. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

На основу чланова 18. и 65. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12) 
и чланова 24. и 30. Уговора о изменама и допунама 
Уговора о организовању Јавног радиодифузног 
предузећа «Радиотелевизија Панчево» Панчево 
као Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево (  «Службени лист града Панчева» 
број  5/13 ), Управни одбор Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево, на седници 
одржаној дана  20.09.2013.године,  донео је 

СТАТУТ
Јавног радиодифузног

предузећа Регионална радиотелевизијска 
станица «Радиотелевизија Панчево» Панчево

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Статутом Јавног радиодифузног предузећа 

Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија  Панчево» Панчево (у даљем 
тексту: Предузеће), уређују се питања која се 
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односе на 
• правни положај предузећа
• заступање и представљање
• однос предузећа и оснивача 
• делатности предузећа
• планирање рада и развоја предузећа и 

извештаје
• унутрашњу организацију и делатности 

предузећа
• имовину предузећа и начин распоређивања 

добити
• органе предузећа
• главне и одговорне уреднике
• пословну тајну
• статусне промене и промене облика 

предузећа
• заштиту и унапређење животне средине
• услове за рад синдиката
• општа акта предузећа
• јавност у раду и обавештавање запослених
• друга питања која су од значаја за 

несметано обављање делатности за коју је основано 
Предузеће.

Права и обавезе града Панчева и општине 
Опово ( у даљем тексту: суоснивачи) према 
Предузећу, утврђена су Уговором о организовању 
Јавног радиодифузног предузећа «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево као Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево ( «Службени 
лист општине Панчево» бр. 11/03 и 16/03,  
«Службени лист града Панчева» број 18/10 и 5/13 
и «Општински службени гласник општине Опово» 
број 3/09 и 2/10) ( у даљем тексту: Уговором ) и 
овим статутом.

Права  суоснивача  врше  Скупштина града 
Панчева  и Скупштина општине  Опово.

Члан 2.
Радио-дифузно предузеће у друштвеној 

својини ``Радио- Панчево``Панчево са потпуном 
одговорношћу је основала Скупштина општине 
Панчево 13.10.1992. године, Одлуком о подели 
Друштвеног предузећа за новинску и радио-
дифузну делатност ``Панчевац`` Панчево, са 
потпуном одговорношћу, на два нова друштвена 
предузећа (``Службени лист општинa Панчево, 
Ковин и Опово``број 20/92 ).

Јавно радиодифузно предузеће Регионална 
радиотелевизијска станица ``Радиотелевизија 
Панчево``Панчево организовано је одлуком 
Скупштине општине Панчево од 23.09.2003. 
године и одлуком суоснивача Скупштине општине 
Опово, као и Уговором о организовању Јавног 
радиодифузног предузећа «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево као Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево (``Службени 
лист општине Панчево``број 11/03 и 16/03 ).

Предузеће је уписано у Судски регистар код 
Регистарског суда у Панчеву, у регистарском улошку 
број 1-2282 (ознака и број решења Fi. 2275 / 03 - 01 
од 31.12.2003. године).

Решењем Агенције за привредне регистре број 
БД 14980 / 2005 од 04.05.2005. године, регистровано 
је превођење Предузећа у Регистар привредних 
субјеката.

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋА
 
1. Пословно име и седиште Предузећа

Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом 

Јавно радиодифузно предузеће Регионална 
радиотелевизијска станица „Радиотелевизија 
Панчево“ Панчево.

Скраћено пословно име је „РТВ Панчево“ .
Седиште РТВ Панчева је у Панчеву Николе 

Ђурковића број 1.
Предузеће има матични број 08393346 и 

Порески идентификациони број – ПИБ 101048817 
под којима се води у евиденцији код надлежних 
државних органа.

Члан 4.
Пословно име Предузећа се исписује на српском 

језику, ћириличним писмом.
О промени пословног имена и седишта одлучује 

Надзорни одбор Предузећа ( у даљем тексту: 
Надзорни одбор ) , уз сагласност Скупштине града 
Панчева.

2. Печат , штамбиљ и знак

Члан 5.
Предузеће има свој печат са текстом 

исписаним на српском језику, ћириличким писмом 
следеће садржине: Јавно радиодифузно предузеће 
Регионална радиотелевизијска станица «РТВ 
Панчево» Панчево, а у средини се налази знак 
Предузећа .

Печат Предузећа је округлог облика, пречника 
30 mm.

Изузетно, печат Предузећа може бити и 20 mm, 
када служи за оверу здравствених књижица, радних 
књижица и слично.

Члан 6.
Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика  са 

текстом исписаним на српском језику, ћириличким 
писмом следеће садржине: Јавно радиодифузно 
предузеће Регионална радиотелевизијска станица 
«РТВ Панчево» Панчево, Николе Ђурковића 1, 
са празним местом за број и датум, као и знаком 
Предузећа.

 
Члан 7.

Предузеће има свој  знак – лого, чији изглед 
утврђује Надзорни одбор.

Члан 8.
Начин употребе, чувања и руковања печатом и 

штамбиљем, као и број печата регулише се посебним 
правилником који доноси директор Предузећа ( у 
даљем тексту: директор ) .

3. Овлашћења и одговорности Предузећа у 
правном промету

Члан 9.
Предузеће има статус јавног предузећа, 

односно правног лица, са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом.

Предузеће у правном промету са трећим лицима 
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој 
рачун, и одговара за обавезе целокупном својом 
имовином (потпуна одговорност).

Суоснивачи за своје обавезе одговарају у складу 
са законом.

Члан 10.
Предузеће је правно лице које обавља делатност 

од општег интереса.
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Члан 11. 
Претежна делатност Предузећа је емитовање 

радио програма, као и производња и емитовање 
телевизијског програма.

Програми из става 2. овог члана обухватају 
програме информативног, културног, уметничког, 
образовног, верског, научног, дечјег, забавног и 
спортског садржаја, као и других садржаја од јавног 
интереса.

У обављању делатности Предузеће је дужно 
да приликом емитовања програма поштује опште 
програмске стандарде као и да, у циљу остваривања 
јавног интереса у области јавног информисања, 
извршава обавезе утврђене прописима којима 
се уређује област радиодифузије и јавног 
информисања.

Предузеће може поред делатности за чије је 
обављање основано да обавља и друге делатности.

  
Члан 12.

Предузеће има право да у правном промету 
закључује уговоре и предузима друге правне радње 
као и да обавља друге послове у оквиру своје правне 
способности.

III  ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.
Предузеће заступа и представља директор.
Директор  је овлашћен да потписује акта 

Предузећа и закључује све  уговоре и да предузима 
све правне радње, у име и за рачун предузећа.

Члан 14.
У случају одсутности директора или његове 

спречености Предузеће заступа и представља 
заменик директора ( помоћник директора ) или 
лице које одреди директор Предузећа, уз сагласност 
Надзорног одбора.

Заменик директора, или лице из става 1. овог 
члана, док врши функцију замењивања  директор, 
има сва права, дужности и одговорности директора 
Предузећа.

Члан 15.
Директор, као заступник Предузећа може дати 

другом лицу писмено пуномоћје за закључивање 
одређених врста уговора, као и за преузимање 
других правних радњи.

Директор Предузећа може генералним и 
специјалним пуномоћјем пренети појединачна 
овлашћења за заступање на друге запослене или на 
лица изван  Предузећа.

Директор  Предузећа је дужан да приликом 
давања пуномоћја одреди  садржај, обим и време 
трајања пуномоћја.

Генерално пуномоћје за заступање Предузећа 
може се дати само ако је претходно на такво 
пуномоћје дата сагласност Надзорног одбора.

IV ОДНОС ПРЕДУЗЕЋА И СУОСНИВАЧА

Члан 16.
Oднос Предузећа и града Панчева, односно 

општине Опово као суоснивача утврђен је законом 
и Уговором, као оснивачким актом Предузећа.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса 
у Предузећу Скупштина града Панчева даје 
сагласност на:

1) статут;
2) располагање (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећу, веће вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса;

3) улагање капитала;
4) статусне промене;
5) акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, као и на 
програм и одлуку о својинској трансформацији;

6) цене;
7) друге одлуке, у складу са законом којим се 

уређује обављање делатности од општег интереса и 
овим статутом.

Предузеће подноси Скупштини града Панчева 
годишњи програм пословања и финансијски 
извештај ради давања сагласности. 

Члан 17.
У случају поремећаја у пословању Предузећа, 

Скупштина града Панчева  може предузети мере 
којима ће се обезбедити услови за несметано 
функционисање Предузећа у обављању своје  
делатности у складу са законом и Уговором, као 
оснивачким актом Предузећа.

V ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 18.
Предузеће је правно лице, чија претежна 

делатност  ради обављања делатности од општег 
интереса, уписана у Агенцији за привредне регистре 
је:

60.10 Емитовање радио програма
60.20 Производња и емитовање телевизијског 

програма
Предузеће обавља послове које му повери 

Скупштина града Панчева посебним одлукама.
Предузеће је правно лице које као самосталани 

субјекат обавља делатности од општег интереса и 
то:

СЕКТОР Ц  ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

18.20 Умножавање снимљених записа 

СЕКТОР Ј  ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИ-
КАЦИЈЕ

58.13   Издавање новина
58.14 Издавање часописа и периодичнох 

издања
59.11 Производња кинематографских дела, 

аудио-визуелних производа и телевизијског 
програма

59.12   Делатности које следе након фазе сни-
мања у производњи кинематографских дела и 
телевизијског програма

59.14 Делатност приказивања кинематограф-
ских дела

59.20 Снимање и издавање звучних записа и 
музике

61.10 Кабловске телекомуникације
61.20 Бежичне телекомуникације
61.30 Сателитске телекомуникације

СЕКТОР М  СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИ-
ОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

73.11 Делатност рекламних агенција
73.20 Истаживање тржишта и испитивање 

јавног мњења
74.20     Фотографске услуге
Предузеће може обављати и друге делатности 

утврђене овим Статутом, које  немају карактер 
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делатности од општег интереса, у складу са Законом 
и то:

СЕКТОР Г   ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И 
ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА

47.11 Трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама, претежно храном, пићима и 
дуваном

СЕКТОР  И  УСЛУГЕ СМЕШТАЈА  И  ИСХРАНЕ

56.10   Делатности ресторана и покретних уго-
ститељских објеката

56.30 Услуге припремања и послуживања пића

СЕКТОР Р  УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И 
РЕКРЕАЦИЈА

90.03    Уметничко стваралаштво 
93.29 Остале забавне и рекреативне делат-

ности. 

Члан 19.
Предузеће може да промени своју делатност 

(допуни, прошири или смањи) ако се за то испуне 
услови предвиђени законом и Уговором, као 
оснивачким актом Предузећа

Одлуку о промени делатности доноси Надзорни 
одбор, уз сагласност Скупштине града Панчева и 
мишљење Скупштине општине Опово, у складу са 
законом.

VI ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 
ПРЕДУЗЕЋА И ИЗВЕШТАЈИ

Члан 20.
Унапређење рада и развоја Предузећа заснива  

се на средњорочном и дугорочном планирању рада 
и развоја, који доноси Надзорни одбор .

На планове рада и развоја из предходног става 
сагласност даје Скупштина града Панчева.     

Члан 21.
Предузеће је дужно да за сваку календарску  

годину донесе годишњи програм пословања, у 
складу са законом, и достави га Скупштини града 
Панчева ради давања сагласности, најкасније до 1. 
децембра текуће године за наредну годину.

Програм се сматра донетим када на њега 
сагласност да Скупштина града Панчева.

Члан 22.
Предузеће које користи или намерава да користи 

било који облик буџетске помоћи (субвенције, 
гаранције или другу врсту помоћи) дужно је да 
донесе посебан програм  који садржи програм 
коришћења помоћи, са временски ограниченом и 
мерљивом динамиком повећања ефикасности и 
унутрашњих промена које ће довести Предузеће 
у позицију да може да послује без ових облика 
помоћи или уз њихово смањење.

Програм се доставља надлежним 
министарствима, у складу са Законом о јавним 
предузећима.

Члан 23.
Предузеће је дужно да  кроз остваривање 

програма:
-  осигура трајно, несметано и редовно 

обављање делатности,
-  гарантује квалитет услуга,
-  утврђује организацију и начин рада у циљу 

максималног задовољавања потреба  корисника 
услуга,

-  сарађује са другим заинтересованим 
субјектима, ради ефикаснијег обављања делатности 
и успешнијег извршавања обавеза према 
корисницима услуга.

Члан 24.
Предузеће подноси Скупштини града Панчева 

годишњи извештај о реализацији програма 
пословања, односно рада.

Ако у току примене програма, на који је 
Скупштина града Панчева дала сагласност, наступе 
околности које онемогућавају његово извршење, 
директор ће Надзорном одбору поднети извештај 
о узроцима и предложиће промене који одговарају 
новонасталим околностима.

Надзорни одбор доствља извештај из става 
2. овог члана Скупиштини града Панчева, на 
сагласност.

VII  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 25.
У саставу Предузећа послују две организационе 

јединице : јавно гласило``Телевизија Панчево``и 
јавно гласило``Радио  Панчево``. 

Предузеће је организовано тако да се обезбеђује 
квалитетно, благовремено и рационално обављање 
послова из делатности Предузећа. 

Организација рада се утврђује тако да омогућава 
остваривање друштвено-економских, техничко-
технолошких и развојних интереса и циљева.

 
Члан 26.

Обављање делатности Предузећа заснива 
се на рационалној подели рада, како у погледу 
организационих јединица, тако и послова и радних 
задатака које обављају поједини запослени.

Члан 27.
Организација и систематизација послова 

Предузећа уређује се општим актом директора 
Предузећа, који  се доставља на сагласност 
градоначелнику града Панчева. 

VIII  ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ

Члан 28.
Основни капитал Предузећа утврђен је 

Уговором, као оснивачким актом Предузећа.

Члан 29.
Имовину Предузећа чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана 
средства и хартије од вредности и друга имовинска 
права, која су пренета у својину Предузећа, 
укључујући и право коришћења на стварима у 
јавној својини.

О отуђењу и прибављању непокретних ствари 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине 
града Панчева, у складу са законом.

О прибављању имовине велике вредности 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине 
града Панчева, у складу са законом.

Члан 30.
Средства за обављање делатности  Предузеће 

обезбеђује из прихода које  оствари на тржишту, из 
буџета суоснивача и из других извора, у складу са 
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законом.
Учешће суоснивача у финансирању Предузећа 

регулише се посебним споразумом, који закључују 
градоначелник града Панчева, по прибављеном 
мишљењу Градског већа града Панчева и председник 
општине Опово, по прибављеном мишљењу 
Општинског већа општине Опово.

Споразумом  из претходног става овог члана 
ближе се уређују питања услова, начина и обима 
информисања грађана града Панчева и општине 
Опово, као и друга питања од значаја  за обављање 
делатности Предузећа.

Делатност Предузећа финансира се на основу 
годишњег програма пословања.

Расподела добити и начин покрића губитка

Члан 31. 
Добит Предузећа, утврђена  у складу са 

законом, може се расподелити  за повећање 
основног капитала, резерве или за друге намене, 
у складу са законом и Уговором, као оснивачким 
актом Предузећа.

Део средстава по основу добити усмерава се 
суоснивачима и уплаћује се на рачун прописан за 
уплату јавних прихода. 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 
одбор, уз сагласност Скупштине града Панчева.

Члан 32.
Ако се у годишњем финансијском извештају 

утврди губитак у пословању, Предузеће врши 
покриће губитака у складу са законом и Уговором, 
као оснивачким актом Предузећа. 

Одлуку о покрићу губитака  доноси Надзорни 
одбор, уз сагласност Скупштине града Панчева.

 Члан 33.
Предузеће се задужује у складу са законом.

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 34.
Управљање у Предузећу је организовано као 

једнодомно.
Органи Предузећа су:
1. Надзорни одбор
2.   Директор.
Директор, председник, заменик председника 

и члан Надзорног одбора не могу бити народни 
посланици,  посланици у скупштини аутономне 
покрајине, одборници, изабрана, именована или 
постављена лица у републичким, покрајинским 
или локалним органима извршне власти, као ни 
функционери политичких организација.

1. Надзорни одбор

Члан 35.
Надзорни одбор има председника и два члана 

које именује Скупштина града Панчева на период 
од четири године, под условима, на начин и по 
поступку утврђеним законом.

 Један члан Надзорног одбора именује се из 
реда запослених.

 Један члан Надзорног одбора именује се из 
реда мање заступљеног пола.

Члан 36.
Члана Надзорног одбора из реда запослених 

предлажу запослени и репрезентативни синдикат, 

путем личног изјашњавања више од половине од 
укупног броја запоселних. 

Сматра се да је изгласан онај предлог из става 
1. овог члана који је добио највише гласова.

Запослени се може изјашњавати само за једног 
кандидата.

Члан 37.
За председника и чланове Надзорног одбора 

именује се лице које испуњава следеће услове:
-   да је пунолетно и пословно способно;
-   да има стечено високо образовање трећег или 

другог степена, односно на основним студијама у 
трајања од најмање четири године;

-  да је стручњак у једној или више области 
из које је делатност од општег интереса за чије 
обављање је основано Предузеће;

-  најмање три године искуства на руководећем 
положају;

-  да поседује стручност из области финансија, 
права или корпоративног управљања;

-  да није осуђиван на условну или безусловну 
казну за кривична дела против привреде, правног 
саобраћаја или службене дужности, као и да му 
није изречена мера безбедности забране обављања 
претежне делатности Предузећа.

Члан 38.
Мандат председника и чланова Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су 
именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:

-  Надзорни одбор не достави Скупштини 
града Панчева на сагласност годишњи програм 
пословања;

-  Скупштина града Панчева не прихвати 
финансијски извештај Предузећа;

-  пропусте да предузму неопходне мере пред 
надлежним органима у случају постојања сумње 
да одговорно лице Предузећа делује на штету 
Предузећа кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и на други начин.

Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи 
програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Члан 39.

Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне 

циљеве Предузећа и стара се о њиховој 
реализацији,

2) усваја извештај о степену реализације 
програма пословања,

3) доноси годишњи програм пословања, уз 
сагласност Скупштине града Панчева,

4) надзире рад директора,
5) врши унутрашњи надзор над пословањем 

Предузећа,
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 

унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима,

7) утврђује финансијске извештаје Предузећа, 
уз сагласност Скупштине града Панчева,
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8) доноси Статут, уз сагласност Скупштине 
града Панчева, 

9) одлучује о статусним променама и оснивању 
других правних субјеката, уз сагласност Скупштине 
града Панчева,

10) доноси одлуку о ценама производа и услуга, 
уз сагласност Скупштине града Панчева, 

11) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитака, уз сагласност Скупштине 
града Панчева,

12) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са законом којим 
се уређује област јавних предузећа, Статутом и 
Уговором,

13) закључује уговор о раду на одређено време 
са директором,

14) доноси Пословник о раду Надзорног 
одбора,

15) врши и друге послове у складу са законом 
којим се уређује област јавних предузећа, Статутом 
и прописима којима се уређује правни положај 
привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у Предузећу.

Члан 40.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
Надзорни одбор пуноважно ради и одлучује 

ако седници присуствује више од половине укупног 
броја чланова.

Седнице Надзорног одбора сазива и  њиховим 
радом руководи председник Надзорног одбора. 

Надзорни одбор бира заменика председника 
Надзорног одбора из својих редова. 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова 
од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Пословником о раду Надзорног одбора ближе 
се уређује начин рада и одлучивања Надзорног 
одбора.

Члан 41.
Председник и чланови Надзорног одбора имају 

право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује 
Скупштина града Панчева на основу извештаја 
о степену реализације програма пословања 
Предузећа.

2. Директор

Члан 42.
Директор одговара за резултате пословања и за 

законитост рада Предузећа.

Члан 43.
Директора Предузећа именује Скупштина града 

Панчева на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса.

За директора Предузећа именује се лице 
које поред општих услова прописаних законом, 
испуњава и следеће услове:

- да је држављанин Републике Србије 
- да је пунолетан и пословно способан
- да има високо образовање стечено на 

студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар 
наука), односно на основним студијама у трајању 
од најмање  4 године

- да има најмање пет година радног искуства, 
од чега три године на пословима за које је основано 

Предузеће или најмање три године на руководећим 
положајима

- да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке

- да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности 

- да му није изречена мера безбедности забране 
обављања делатност која је претежна делатност 
Предузећа.

Стручна оспособљеност, знања и вештине 
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
приложене уз пријаву и усменим разговором.

Директор Предузећа заснива радни однос на 
одређено време.

Члан 44.
Директор:
1) представља и заступа Предузеће
2) организује и руководи процесом рада
3) води пословање Предузећа
4) одговара за законитост рада Предузећа
5) предлаже годишњи програм пословања и 

предузима мере за његово спровођење,
6) предлаже финансијске извештаје,
7) извршава одлуке Надзорног одбора,
8) одговара за остваривање програмске 

концепције Предузећа и стара се о примени прописа 
у области радио дифузије и јавног информисања,

9) одлучује о појединачним правима, обавезама 
и одговорностима запослених, у складу са законом, 
колективним уговором или другим општим актом,

10) образује комисије и друга радна тела за 
обављање одређених послова из надлежности 
Предузећа,

11) врши и друге послове одређене законом, 
Уговором и овим статутом.

Члан 45.
Директор има право на зараду, а може имати 

и право на стимулацију у случају кад Предузеће 
послује са позитивним пословним резултатима.

Одлуку о исплати стимулације доноси 
Скупштина града Панчева. 

 
Члан 46.

Директор Предузећа именује се по спроведеном 
јавном конкурсу.

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања, 
коју образује Скупштина града Панчева, у складу 
са законом и другим прописима.

Јавни конкурс се расписује најкасније 60 дана 
пре истека мандата директора

 
Члан 47.

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

Члан 48.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини 

града Панчева.

Члан 49.
Предлог за разрешење директора Предузећа 

може поднети Надзорни одбор.
Предлог за разрешење директора мора бити 

образложен, са прецизно наведеним разлозима због 
којих се предлаже разрешење.

Члан 50.
Скупштина града може разрешити директора 
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под условима предвиђеним законом.

Члан 51.
Уколико против директора ступи на снагу 

оптужница за кривична дела против  привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, 
Скупштина града Панчева доноси решење о 
суспенизији.

Суспензија траје док се поступак правоснажно 
не оконча.

Члан 52.
Скупштина града Панчева именује вршиоца 

дужности директора, у следећим случајевима:
1. уколико директору престане мандат због 

истека периода на који је именован, због подношења 
оставке или у случају разрешења пре истека 
мандата

2. уколико буде донето решење о суспензији 
директора

3. у случају смрти или губитка пословне 
способности директора.

Вршилац дужности директора може бити 
именован на период који није дужи од шест 
месеци.

У нарочито оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете, Скупштина 
града Панчева може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један период 
од шест месеци.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћење директора.

X  ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИЦИ 

Члан 53.
Јавно гласило``Радио  Панчево``има главног и 

одговорног уредника.
Jавно гласило ``Телевизија Панчево``има 

главног и одговорног уредника. 
Главног и одговорног уредника именује и 

разрешава Надзорни одбор. 
Главни и одговорни уредник именује се на 

време од четири године, уз могућност поновног  
именовања.

Главни и одговорни уредник именује се на 
основу конкурса.

Конкурс за главног и одговорног уредника 
расписује Надзорни одбор, најкасније два месеца 
пре истека периода на који је именован главни и 
одговорни уредник.  

Конкурс за главног и одговорног уредника се 
објављује у једном од дневних листова, као и на 
интернет страници града, са роком за подношење 
пријава који одређује Надзорни одбор.

Члан 54.
За главног и одговорног уредника може да 

буде именовано лице које поред општих услова 
прописаних законом, испуњава и следеће услове:

-  да је држављанин Републике Србије 
-  да је пунолетан и пословно способан
-  да има високо образовање стечено на 

студијама другог или првог  степена, односно на 
основним студијама у трајању од најмање  4 године 
или средње стручно образовање 

-   да има најмање пет година радног искуства, 
од чега три године на пословима за које је основано 
Предузеће или најмање три године на руководећим 
положајима

- да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности 

- да му није изречена мера безбедности забране 

обављања делатност која је претежна делатност 
Предузећа.

Главни и одговорни уредници не могу бити 
народни посланици,  посланици у скупштини 
аутономне покрајине, одборници, изабрана, 
именована или постављена лица у републичким, 
покрајинским или локалним органима извршне 
власти, као ни функционери политичких 
организација.

Члан 55.
За свој рад главни и одговорни уредник 

одговоран је  Надзорном одбору и директору.

Члан 56.
Ако  главни и одговорни уредник није 

благовремено именован, Надзорни одбор може, без 
конкурса, именовати вршиоца дужности  главног и 
одговорног уредника .

Вршилац  дужности  главног и одговорног 
уредника  мора испуњавати услове  прописане 
Статутом за именовање главног и одговорног 
уредника .

Вршилац  дужности  главног и одговорног 
уредника  има сва права и дужности  главног и 
одговорног уредника .

Вршилац  дужности  главног и одговорног 
уредника  може обављати ову функцију до 
именовања  главног и одговорног уредника, а 
најдуже годину дана од дана именовања.

Члан 57.
Надзорни одбор може главног и одговорног 

уредника јавног гласила  разрешити дужности и 
пре истека времена на које је именован :

- на лични захтев
- када у свом раду крши закон, поступа 

супротно принципима и начелима јавног 
информисања, односно када се не понаша у складу 
са кодексом професионалне етике.

Члан 58.
Главни и одговорни уредник јавног гласила има 

право и обавезу да приликом утврђивања предлога 
годишњег програма пословања Предузећа предложи 
директору програмски концепт своје уређивачке 
политике.

Главни и одговорни уредник јавног гласила 
образује из редова уредника и новинара Уређивачки 
колегијум, као стручно, саветодавно тело које 
учествује у уређивању програма јавног гласила.

 
XI  ПРОГРАМСКА ОРЈЕНТАЦИЈА

Члан 59.
Програмска орјентација Предузећа је 

нестраначка и заснива се на принципима и начелима 
јавног информисања.

Члан 60.
Предузеће је дужно да приликом емитовања 

програма поштује опште програмске стандарде 
утврђене прописима.

Програм се емитује на српском језику и језицима 
националних мањина  о чему одлучује Надзорни 
одбор, у складу са законом, овим статутом и другим 
прописима.

XII  ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 61.
Пословном тајном сматрају се исправе и 

подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора чије би саопштавање неовлашћеном лицу 
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било противно пословању Предузећа и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима.

Поједини подаци о пословању и развоју и 
односима у Предузећу представљају пословну 
тајну и могу се саопштити само на начин прописан 
законом и другим општим актима из ове области.

Чланови Надзорног одбора, директор и 
запослени у Предузећу обавезни су да податке 
који представљају пословну тајну чувају за време 
трајања њихове функције односно радног односа, 
као и по престанку функције, односно радног 
односа.

XIII  СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ 
ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 62.
Надзорни одбор Предузећа одлучује о 

статусним променама и оснивању других правних 
субјеката, уз сагласност Скупштине града Панчева.

О предложеној статусној промени 
Предузећа, Надзорни одбор прибавља мишљење 
репрезентативних синдиката.

Члан 63.
Предузеће може променити облик 

организованости у други ако испуњава услове за 
оснивање тог облика организованости утврђене 
законом.

Одлуку о промени облика организованости 
Предузећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
Скупштине града Панчева.

XIV  ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

Члан 64.
Предузеће је дужно да у обављању своје 

делатности обезбеђује потребне услове за заштиту 
и унапређење животне средине и да спречава 
узроке и отклања штетне последице које угрожавају 
природне и радом створене вредности човекове 
средине.

Организовање заштите и унапређење животне 
средине у Предузећу и његовим организационим 
целинама може се ближе уредити другим општим 
актима.

 
 XV     УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 

Члан 65.
Директор обезбеђује услове за рад и деловање 

Синдиката утврђене законом и колективним 
уговором.

XVI ЈАВНОСТ У РАДУ И ОБАВЕШТАВАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 66.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада Предузећа одговоран је 

директор.
Јавност у раду Предузећа обезбеђује се 

редовним обавешавањем јавности о програму 
рада Предузећа и реализацији програма, о 
годишњим финансијским извештајима, као и о 
мишљењу овлашћеног ревизора на тај извештај, о 
саставу Надзорног одбора, о именима директора, 
о организационој структури Предузећа, као и о 
начину комуникације са јавношћу.

Предузеће ће информације и обавештења из 
претходног става, учинити доступним  јавности и 
преко своје интернет странице.

Члан 67.
Доступност информација од јавног значаја 

Предузећа омогућава се у складу са одредбама 
закона који регулише област слободног приступа 
информацијама од јавног значаја.

Члан 68.
Обавештавање запослених  остварује се 

објављивањем информација, аката и одлука 
на огласној табли Предузећа, као и службеним 
саопштењима на радним састанцима.

XVII  ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан  69.
Статут је основни општи акт Предузећа. 
Други општи акти Предузећа морају бити у 

складу са  Статутом. 
Статут доноси Надзорни одбор, уз сагласност 

Скупштине града Панчева.

Члан 70.
Друге опште акте, правилнике и одлуке којима 

се на општи начин уређују одређена питања  доноси 
Надзорни одбор, односно директор.

Члан 71.
Појединачни акти које доноси Надзорни 

одбор, односно директор морају бити у складу са 
одговарајућим општим актима Предузећа.

Члан 72.
Општи акти ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања на огласној табли Предузећа, 
односно од дана објављивања у ``Службеном листу 
града Панчева``.

Члан 73.
Поступак који важи за доношење Статута и 

других општих аката важи и приликом доношења 
њихових измена и допуна.

Члан 74.
Општим актима Предузећа уређују се питања 

за која је законом, другим прописима и  Статутом 
утврђено овлашћење, односно обавеза Предузећа 
за њихово уређење.

Члан 75.
Директор мора обазбедити да сви општи акти 

буду доступни сваком запосленом.

XVIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 76.
Предузеће ће своју организацију и општа акта 

ускладити са одредбама овог статута најкасније у 
року од 30 дана од дана почетка примене Статута.

Члан 77.
Управни одбор и директор обављаће своје 

послове и функцију до избора органа Предузећа на 
начин и по поступку прописаним овим статутом.

Члан 78.
Тумачење одредаба овог статута даје Надзорни 

одбор.
Члан 79.

Даном ступања на снагу овог статута 
престаје да важи Статут Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево («Службени 
лист општине Панчево» број 16/03, 8/05 и 18/05 ) .
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Члан 80.
Овај статут, по добијању сагласности од 

стране Скупштине града Панчева, објављује се 
у ``Службеном листу града Панчева`` и ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања.       

ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈСКА СТАНИЦА
“РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО”
ПАНЧЕВО
Број: 200913-7
Датум, 20.09.2013. године

         
ПРЕДСЕДНИК  УО

Јасна Милићев, с.р.

411.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
члана 60. став 1. тачка 1. и 66. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члан 15. тачка 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним 
комуналним предузећима која су настала поделом 
Јавног комуналног предузећа „Стандард” Панчево 
(„Службени лист града Панчева”број 02/13), 
члана 39. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева” број 08/08, 04/09, 05/12 и 04/13), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
11.10. 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о 

давању сагласности на Одлуку и измени 
Статута Јавног комуналног предузећа 

„Зеленило” Панчево

I
Скупштина града Панчева даје сагласност 

на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног 
предузећа „Зеленило” Панчево, коју је донео 
Управни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Зеленило” Панчево на седници одржаној дана 
06.09.2013. године.

II
Саставни део овог решења је Одлука о измени 

Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило” 
Панчево.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

На основу члана 41. Статута Јавног комуналног 
предузећа „Зеленило” Панчево, Управни одбор 
Предузећа на 25. седници одржаној дана 06.09.2013. 
године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ
о 

измени Статута Јавног комуналног предузећа 
„Зеленило” Панчево

Члан 1.
У Статуту Јавног комуналног предузећа 

„Зеленило” Панчево („Службени лист града 
Панчева” број 9/13) члан 31. мења се и гласи:

„ Предузеће обезбеђује средства за обављање и 
развој делатности из:

- Буџета оснивача;
- Прихода од наменских средстава других 

нивоа власти;
- Прихода од продаје комуналних услуга;
- Прихода од комуналне накнаде;
- Прихода од концесионих накнада за 

обављање комуналних делатности;
- Кредита, донација и поклона;
- других извора у складу са Законом.”

Члан 2.
Ова Одлука о измени Статута Јавног комуналног 

предузећа „Зеленило,, Панчевс по добијању 
сагласности од стране Скупштине града Панчева, 
објављује се у „Службеном листу града Панчева” и 
ступа на скагу осмог дана од данг објављивања.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ЗЕЛЕНИ Л 0„ П A Н Ч Е В O
 Број: 92-1560/25 
Панчево, 06.09.2013.године

ПРЕДСЕДНИК УО
Мирослав Гогић, с.р.

412.

Ha основу члана 28. Закона о култури 
(“Службени гласник PC” број 72/09), чланова 39. 
и 99. став 1. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ) 
и члана 9. Одлуке о преузимању оснивачких права 
над Омладинским културним центром “ОКЦ-
е”Панчево,са потпуном одговорношћу ( “Службени 
лист града Панчева” број 16/11- пречишћен текст 
и 4/12), Скупштина града Панчева , на седници 
одржаној дана   11.10. 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о 

давању сагласности на одлуку о изменама и 
допунама Статута Дома омладине Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама 

и допунама Статута Дома омладине Панчево коју је 
донео Управни одбор Дома омладине Панчево , на 
седници одржаној 12. септембра 2013. године.
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева ‘.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

Ha основу члана 21. Закона о јавним службама 
(„Службени гаасник PC” број 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 44. Закона о култури („Службени гаасник 
PC” број 72/09) и члана 18. Одлуке о преузимању 
оснивачких права над Омладинским културним 
центром “ ОКЦ-е “ Панчево, са потпуном 
одговорношћу („Службени лист града Панчева” 
број 16/11- пречишћен текст и 4/12), Управни одбор 
Дома омладине Панчево, на својој седници одржаној 
дана  12. септембра 2013. године, донео је

О Д Л У К А
о изменама и допунама Статута Дома омладине 

Панчево
Члан 1.

У Статуту Дома омладине Панчево („Службени 
лист града Панчева” број 20/11), у члану 2. додају 
се ставови 2, 3. и 4. који гласе:

“Дом омладине обавља културну делатност 
којом се обезбеђује остваривање права грађана, 
односно задовољавање потреба грађана као и 
остваривање других интереса у области културе 
и бриге о младима, у складу сазаконом и другим 
прописима, стратешким документима, овом 
одлуком и Статутом Дома омладине.

У обављању делатности Дом омладине 
примењује начела и вредности грађанског друштва 
и принципе етшгчке и културне толеранције.

Дом омладине је установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета румунске 
националне мањине.”. 

Члан 2.
Члан 27. мења се и гласи:
“Домом омладине руководи директор.
Директора именује и разрешава Скушптина.
Директора именује Скушптина на предлог 

Управног одбора . Дирекгор се именује на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса, на период 
од четири године и може бити поново именован.

Јавни конкурс расписује и спроводи Управни 
одбор.

Јавзни конкурс расписује се 60 дана пре истека 
мандата дирекгора.

Јавни конкурс се објављује у једним дневним 
или недељним новинама.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не 
може бити краћи од 15 дана.

Управни одбор је дужан да у року од 30 дана 
од дана завршетка јавног конкурсз, изврши избор 
кандидата и предлог достави оснивачу.

У поступку именовања директора мишљење 
даје Национални савет румунске националне 
мањине.

Условизаизбор кандидата за директораутврђују 
се овим статутом.”.

Члан 3.
У члану 28. алинеја 2. мења се и гласи:

“ - да има најмање три године радног искуства 
на пословима у култури,

Члан 4.
У члану 29. тачка 12. мења се и гласи:
“12. предлаже Управном одбору именовање 

чланова Програмског савета, Уредништва, 
Уметничког савета Галерије Дома омладине и 
Уметничког савета Дома омладине,

Члан 5.
Члан 33. мења се и гласи:
“Домом омладине управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и шест 

чланова. .   ...
Председника и чланове Управног одбора 

именује и разрешава Скупштина.
Председника и чланове Управног одбора 

именује Скупштина, из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности.

Четири члана Управног одбора именују се на 
предлог оснивача.

Два члана Управног одбора именују се из реда 
запослених, на преддог репрезентативног синдиката 
Дома омладине, односно већине запослених, од 
којих најмање половина из реда носилаца основне, 
односно програмске делатности.

Један члан Управног одбора именује се на 
предлог Националног савета румунске националне 
мањине. -

Од.укупно седам чланова Управног одбора три 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет румунске националне 
мањине даје мишљење о предложеним члановима 
Управног одбора.

Председник и чланови Управног одбора 
именују се на период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута.’\

Члан 6.
У члану 43. став 1. мења се и гласи:
“Програмски савет има седам чланова, а од 

тога најмање један је из реда запослених у* Дому 
омладине.’’.

Члан 7.
У члану 46. став 1. мења се и гласи: ■
“Уметнички савет Галерије Дома омладине 

има пет чланова, а од тога најмање једанје из реда 
запослених у Дому омладине.”.

Члан 8.
Наслов”УМЕТНИЧКИ САВЕТ ФОТО 

ГАЛЕРИЈЕ”Студио 2Г”’и чланови 49, 50. и 51. 
мењају се и гласе:

“УМЕТНИЧКИ САВЕТ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Члан 49.
Уметнички савет Дома омладине има пет 

чланова, а од тога најмање један је из реда 
запослених у Дому омладине. 

Чланове Уметничког савета Дома омладине 
именује Управни одбор на предлог директора, на 
време од 4 године.

Уметнички савет Дома омладине из својих 
редова бира председника.

Члан 50.
Уметнички савет Дома омладине :
- иницира садржај програма рада Дома 

омладине,
- даје мишљење и оцену реализованог програма 

Дома омладине,
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- даје предлоге и иницијативе за програмске 
активност^^ома омладине које би обухватиле рад 
на васпитно-образовном усавршавању младих. 

Члан 51.
Уметнички савет Дома омладине ради у 

седницама.
Седнице Уметничког савета Дома омладине 

сазива председник по својој иницијативи, на захтев 
Управног одбора или на захтев директора. Седнице 
Уметничког савета Дома омладине су јавне.

Своје предлоге и закључке Уметнички савет 
Дома омладине доноси већином гласова од укупног 
броја чланова.

Предлоге и закључке из претходног става овог 
члана Уметнички савет Дома омладине доставља 
директору и Управном одбору.х\

Члан 9.
Ова одлука, по добијању сагласности од 

стране оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

 
ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО
бр. 535
датум 12.9. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК УО
Стеван Видановић, с.р.

413. 

Ha основу члана 28. Закона о култури 
(“Службени гласник PC” број 72/09), чланова 39. 
и 99. став 1. Статута града Панчева (‘ ‘Службени 
лист града Панчева’4 број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ) 
и члана 9. Одлуке о промени оснивача Народног 
музеја Панчево ( “Службени лист града Панчева 4 
број 5/11 и 4/13 ), Скупштина града Панчева , на 
седници одржаној дана 11.10. 2013. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допуни Статута Народног музеја Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама 

и допуни Статута Народног музеја Панчево коју је 
донео Управни одбор Народног музеја Панчево , на 
седници одржаној 16. септембра 2013. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

Ha основу члана 21. Закона о јавним службама 

(„Службени гласншс PC” број 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 44. Закона о култури („Службени гласншс PC” 
број 72/09) и члана 18. Одлуке о промени оснивача 
Народног музеја Панчево („Службени лист града 
Панчева” број 5/11 и 4/13), Управни одбор Народног 
музеја Панчево, на својој седници одржаној дана 
16. септембра 2013. године, донео је

                                  О Д Л У К У 
о 

изменама и допуни Статута Народног музеја 
                                       Панчево 

                                       
                                      Члан 1. 

У Статуту Народног музеја Панчево („Службени 
лист града Панчева” број 25/11), у члану 2. додаје 
се став 2. који гласи:

“ Народни музеј Панчево је установа од 
посебног значаја за очување, унапређење и развој 
културне посебности и очување националног 
идентитета румунске националне мањине.”.

Члан 2.
Члан 28. мења се и гласи:
“Радом Музеја руководи директор.
Директсгра именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина на предлог 

Управног одбора.
Директор се именује на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса, на период од четири 
године може бити поново именован.

Јавни конкурс расписује и спроводи Управни 
одбор.

Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека 
мандата директора.

Јавни конкурс се објављује у једним дневним 
или недељним новинама.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не 
може бити краћи од 15 дана.

Управни одбор је дужан да у року од 30 дана 
од дана завршетка јавног конкурс изврши избор 
кандидата и предлог достави оснивачу.

У поступку именовања директора мишљење 
даје Национални савет румунске националне 
мањине.

Услови за избор кандидата за директора 
утврђују се овим статутом/л.

Члан 3.

У члану 29. алинеја 2. мења се и гласи:
“ - да има најмање три године радног искуства 

на пословима у култури

Члан 4.
Члан 34. мења се и гласи: “Установом управља 

Управни одбор. Управни одбор има председника и 
шест чланова.

Председника и чланове Управног одбора 
именује и разрешава Скупштина. Председника и 
чланове Управног одбора именује Скупштина, из 
реда истакнутих стручњака и познавалаца културне 
делатности.

Четири члана Управног одбора именују се на 
предлог оснивача.

Два члана Управног одбора именују се из 
реда запослених, на предлог репрезентативног 
синдиката Музеја, односно већине запослених, од 
којих најмање половина из реда носилаца основне, 
односно програмске делатности.

Један члан Управног одбора именује се на 
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предлог Националног савета румунске националне 
мањине.

Од укупно седам чланова Управног одборатри 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

Национални савет румунске националне 
мањине даје мишљење о предложеним члановима 
Управног одбора.

Председник и чланови Управног одбора 
именују се на период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута.’\

Члан 5.
Ова одлука, по добијању сагласности од 

стране оснквача, ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

НАРОДНИ МУЗЕЈ 
ПАНЧЕВО
Број: 264
Датум, 19.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
потпис нечитак

414.

Ha основу члана 39. Закона о култури 
(«Службени гласник РС» број 72/09), члана 39. 
Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 11. октобра 
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата директора 

Народног музеја Панчево

I
ЈОВАНУ ОКИ, академском сликару из Панчева, 

утврђује се престанак мандата директора Народног 
музеја Панчево, са даном 03. октобар 2013. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

415.

Ha основу члана 37. Закона о култури 
(«Службени гласник РС» број 72/09), члана 39. 
Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 11. октобра 

2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о 

именовању вршиоца дужности директора 
Народног музеја Панчево

I
СВЕТЛАНА МЕСИЦКИ, дипломирани 

етнолог-антрополог, из Панчева, именује се за 
вршиоца дужности директора Народног музеја 
Панчево, најдуже једну годину.

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

вршиоца дужности директора првог наредног 
радног дана од дана доношења решења.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

416.

Ha основу члана 66. став 3. Закона о јавним 
предузећима ( “Сл. Гласник PC “ бр. 119/12) и члана 
98. став 1. Пословника Скупштине града Панчева 
( “Службени лист града Панчева” број 11/08), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о 

утврђивању престанка мандата председника, 
заменика председника и чланова Управног 

одбора Јавног комуналног
предузећа “ Хигијена “ Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председнику, 

заменику председника и члановима Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа “ Хигијена “ 
Панчево, именованих Решењем Скупштине града 
Панчева број II-04-06-37/2012 од 3. августа 2012. 
године, и Решењем број II-04-06-19/2013-4 од 17. 
јула 2013. године и то:

ЗОРАНУ НАУМОВСКОМ, председнику,
АЛЕКСАНДРУ СТЕВАНОВИЋУ, заменику 

председника,
ДУШАНУ ВУЈОВИЋУ, члану,
БОБАНУ РАКИЏИЋУ, члану,
ЗОРАНУ РАДОЈКОВИЋУ, члану.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

417.

Ha основу члана 66. став 3. Закона о јавним 
предузећима ( “Сл. Гласник PC “ бр. 119/12) и члана 
98. став 1. Пословника Скупштине града Панчева 
( “Службени лист града Панчева” број 11/08), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Управног 
одбора Јавног предузећа “ Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева “ Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председнику, 

заменику председника и члановима Управног 
одбора Јавног предузећа “ Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева “ Панчево, именованих Решењем 
Скупштине града Панчева број II-04-06-37/2012 од 
3. августа 2012. године, и Решењем број 11-04-06-
19/2013-4 од 17. јула 2013. године и то:

АЛЕКСАНДРУ НЕСТОРОВИЋУ председнику, 
ПЕТРУ ТРНОВЦУ, заменику председника, 
АЛЕКСАНДРИ ТИМОТИЈЕВИЋ, члану, 
СРЂАНУ СУДАРУ, члану, 
ПРЕДРАГУ БОГАТИНЧЕВИЋУ, члану, 
ВЛАДИМИРУ ВУКАЈЛОВИЋУ, члану, 
ВЕЛИНКИ ЛЕКСОВИЋ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у “ Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

418.

Ha основу члана 66. став 3. Закона о јавним 
предузећима ( “Сл. Гласник PC “ бр.119/12) и члана 
98. став 1. Пословника Скупштине града Панчева 
( “Службени лист града Панчева” број 11/08), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 11. 

октобра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Управног 
одбора Јавног комуналног

предузећа “ Грејање “ Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председнику, 

заменику председника и члановима Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа “ Грејање “ 
Панчево, именованих Решењем Скупштине града 
Панчева број II-04-06-37/2012 од 3. августа 2012. 
године, и Решењем број II-04-06-19/2013-4 од 17. 
јула 2013. године и то:

МАРИЈИ ПЕТРОВИЋ, председнику, 
ИВАНИ ЈОВАНОВИЋ, заменику председника, 
ИГОРУ СТОЈАДИНОВИЋУ, члану, 
ЗОРАНУ БОЖАНИЋУ, члану, 
МИРЈАНИ ТОПАЛ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у “ Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

419.

Ha основу члана 66. став 3. Закона о јавним 
предузећима ( “Сл. Гласник PC “ бр. 119/12) и члана 
98. став 1. Пословника Скупштине града Панчева 
( “Службени лист града Панчева” број 11/08), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Управног 
одбора Јавног комуналног

предузећа “ Зеленило “ Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председнику, 

заменику председника и члановима Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа “ Зеленило “ 
Панчево, именованих Решењем Скупштине града 
Панчева број II-04-06-37/2012 од 3. августа 2012. 
године, и Решењем број II-04-06-19/2013-4 од 17. 
јула 2013. године и то:

МИРОСЛАВУ ГОГИЋУ, председнику, 
ГОЛУБУ ВУЛОВИЋУ, заменику председника, 
НЕМАЊУ ПОПШОГОРОВИЋУ, члану, 
ДЕЈАНУ ТРАЈАНОВСКОМ, члану, 
МИРОСЛАВУ КУЗМАНОВСКОМ, члану.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

420.

Ha основу члана 66. став 3. Закона о јавним 
предузећима ( “Сл. Гласник PC “ бр.119/12) и члана 
98. став 1. Пословника Скупштине града Панчева 
( “Службени лист града Панчева” број 11/08), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Управног 
одбора Јавног предузећа “ Градска стамбена 

агенција “ Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председнику, 

заменику председника и члановима Управног одбора 
Јавног предузећа “ Градска стамбена агенција “ 
Панчево, именованих Решењем Скупштине града 
Панчева број II-04-06-37/2012 од 3. августа 2012. 
године, и Решењем број II-04-06-19/2013-4 од 17. 
јула 2013. године и то:

НОВИЦИ ДУКАДИНОВСКОМ председнику,
АНКИ СТАМАТОВИЋ, заменику председника,
ДЕЈАНУ НОЛИЋУ, члану,
МИРОСЛАВУ КАЛИНИЋУ, члану,
ИВАНИ ИВАНОВСКИ, члану,
ГОРАНУ СТЕВАНОВИЋУ, члану,
ЖЕЉКИ САВИЋ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у “ Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

421

Ha основу члана 66. став 3. Закона о јавним 
предузећима ( “Сл. Гласник PC “ бр.119/12) и члана 
98. став 1. Пословника Скупштине града Панчева 
( “Службени лист града Панчева” број 11/08), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа за уређење 

и одржавање спортских терена
и објеката “ Младост “ Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председнику, 

заменику председника и члановима Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и 
одржавање спортских терена и објеката “ Младост 
“ Панчево, именованих Решењем Скупштине града 
Панчева број II-04-06-37/2012 од 3. августа 2012. 
године, и Решењем број II-04-06-19/2013-4 од 17. 
јула 2013. године и то:

АЛЕКСАНДРУ ЦВЕТИЋУ, председнику, 
ПРЕДРАГУ ЖИВАНОВИЋУ, заменику 

председника, 
КРИСТИЈАНУ КОСТИЋУ, члану, 
ЗОРАНУ ТАРАЈИЋУ, члану, 
ГАВРИЛУ ЈОКИЋУ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у “ Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

422.

Ha основу члана 66. став 3. Закона о јавним 
предузећима (“Сл. Гласник PC “ бр. 119/12) и члана 
98. став 1. Пословника Скупштине града Панчева 
( “Службени лист града Панчева” број 11/08), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Управног 
одбора Уавног комуналног предузећа за превоз 
путника “ Аутотранспорт-Панчево “ Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председнику, 

заменику председника и члановима Управног одбора 
Јавног комуналног предузећа за превоз путника “ 
Аутотранспорт-Панчево” Панчево, именованих 
Решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-
37/2012 од 3. августа 2012. године, и Решењем број 
II-04-06-19/2013-4 од 17. јула 2013. године и то:

ВЛАДИМИРУ НАКИЋУ, председнику, 
ПРЕДРАГУ ЈАНКОВИЋУ, заменику предсе-

дника, 
СТАНОЈКУ ДИМЧИЋУ, члану, 
ГРОЗДИ ЛОВРИЋ, члану, 
СЛАВКУ МАРИНУ, члану.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

423.

Ha основу члана 66. став 3. Закона о јавним 
предузећима ( “Сл. Гласник PC “ бр. 119/12) и члана 
98. став 1. Пословника Скупштине града Панчева 
( “Службени лист града Панчева” број 11/08), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Управног 
одбора Уавног комуналног предузећа “ Водовод 

и канализација “ Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председнику, 

заменику председника и члановима Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа “ Водовод 
и канализација” Панчево, именованих Решењем 
Скупштине града Панчева број II-04-06-37/2012 од 
3. августа 2012. године, и Решењем број II-04-06-
19/2013-4 од 17. јула 2013. године и то:

МИЛАНУ ЈОВИЋУ, председнику,
БРАНКУ  БОГДАНОВИЋУ, заменику председника,
ЕМИНУ ТОПИЋУ, члану,
МИЛОШУ ПАНТОВИЋУ, члану,
БРАНИСЛАВУ СРБУЉУ, члану.

II
Ово решење ће се објавити у “ Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

424.

Ha основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» 
бр. 119/12), члана 28. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача 
над Јавним предузећем «Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева» Панчево које је настало 
спајањем ЈП «Урбанизам» Панчево, Друштвеног 
фонда грађевинског земљишта и путева општине 
Панчево и ЈП «Стан» Панчево („Службени лист 
града Панчева” број 2/13), члана 36. Статута Јавног 

предузећа «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева» Панчево („Службени лист града Панчева” 
број 9/13) и члана 39. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора ЈП «Дирекција за изградњу и уређење 

Панчева» Панчево

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево именују се:

АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ, председник, 
представник јединице локалне самоуправе;

ВЕРИЦА ЈОВАНОВИЋ, члан, представник 
јединице локалне самоуправе; 

ЂУРИЦА РЕСАНОВИЋ , члан из реда 
запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа  на снагу даном доношења и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

425.

Ha основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 
119/12), члана 28. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа «Градска стамбена 
агенција» Панчево („Службени лист града Панчева” 
број 2/13), члана 38. Статута Јавног предузећа 
«Градска стамбена агенција» Панчево („Службени 
лист града Панчева” број 9/13) и члана 39. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 11. октобра 2013. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора ЈП «Градска стамбена агенција» 
Панчево

I
За председника и чланове Надзорног одбора ЈП 

«Градска стамбена агенција» Панчево именују се:

БРАНКА ВУКОВИЋ, председник, представник 
јединице локалне самоуправе; 

МИЛОШ МИЈИЋ, члан представник јединице 
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локалне самоуправе; 
ВАЊА РАКИЏИЋ, члан, из реда запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

426.

Ha основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 
119/12), члана 33. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним 
комуналним предузећима која су настала поделом 
Јавног комуналног предузећа «Стандард» Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 2/13), члана 
39. Статута Јавног комуналног предузећа «Водовод 
и канализација» Панчево („Службени лист града 
Панчева” број 9/13) и члана 39. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 11. октобра 2013. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора JKП „Водовод и канализација” Панчево

I
За   председника  и  чланове  Надзорног  одбора  

ЈКП   «Водовод  и канализација» Панчево именују 
се:

ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ, председник, 
представник јединице локалне самоуправе;

НЕВЕНА НЕДЕЉКОВИЋ, члан, представник 
јединице локалне самоуправе; 

ДУШАН КРАЧУНОВ, члан, из реда 
запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
         Филип Митровић,дипл.економиста с.р.
427.
Ha основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона 

о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 
119/12), члана 33. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним 
комуналним предузећима која су настала поделом 
Јавног комуналног предузећа «Стандард» Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 2/13), члана 41. 
Статута Јавног комуналног предузећа «Хигијена» 
Панчево („Службени лист града Панчева” број 
9/13) и члана 39. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора ЈКП „Хигијена” Панчево

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

ЈКП «Хигијена» Панчево именују се:
РАДИВОЈЕ НИШАВИЋ, председник, 

представник јединице локалне самоуправе;
НАДА БЕРКУЉАН, члан, представник 

јединице локалне самоуправе; 
ЗОРАН РАДОЈКОВИЋ, члан из реда 

запослених.
II

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

III
Ово решење ступа  на снагу даном доношења и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

428.

Ha основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 
119/12), члана 33. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним 
комуналним предузећима која су настала поделом 
Јавног комуналног предузећа «Стандард» Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 2/13), члана 39. 
Статута Јавног комуналног предузећа «Зеленило» 
Панчево („Службени лист града Панчева” број 
9/13) и члана 39. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора ЈКП „Зеленило” Панчево

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

ЈКП «Зеленило» Панчево именују се:
ТАЊА ЛУКИЋ АПТ, председник, представник 

јединице локалне самоуправе;
ДАЛИБОРКА БОЈКОВИЋ БРЕТИ, члан, 

представник јединице локалне самоуправе;
ЖЕЊА МАРИНКОВИЋ, члан, из реда 
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запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

429.

Ha основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 
119/12), члана 30. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о организовању ДП «Младост» Панчево у Јавно 
комунално предузеће за уређење и одржавање 
спортских терена и објеката «Младост» Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 2/13), члана 39. 
Статута Јавног комуналног предузећа за уређење и 
одржавање спортских терена и објеката «Младост» 
Панчево („Службени лист града Панчева” број 
9/13) и члана 39. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора ЈКП за уређење и одржавање спортских 

терена и објеката «Младост» Панчево

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и 
објеката «Младост» Панчево именују се:

АЛЕКСАНДАР ДОБРИЋ, председник, 
представник јединице локалне самоуправе; 

ПРЕДРАГ БОГАТИНЧЕВИЋ, члан, представник 
јединице локалне самоуправе; 

СНЕЖАНА КИЈАНОВИЋ СМУЂА, члан из 
реда запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
         Филип Митровић,дипл.економиста с.р.
430. 

Ha основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 
119/12), члана 33. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о о организовању Јавног комуналног предузећа за 
превоз путника «Аутотранспорт Панчево» Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 2/13), члана 
41. Статута Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника «Аутотранспорт Панчево» Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 9/13) и члана 
39. Статута града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 11. октобра 
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт 

Панчево” Панчево
I

За председника и чланове Надзорног одбора 
ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт Панчево” 
Панчево именују се:

МИОДРАГ СЛОВИЋ, председник, представник 
јединице локалне самоуправе; 

МИРОСЛАВА МАТИЋ, члан, представник 
јединице локалне самоуправе; 

ВОЈА САВИЧИЋ, члан, из реда запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.
III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и  
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

431.

Ha основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 
119/12), члана 33. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним 
комуналним предузећима која су настала поделом 
Јавног комуналног предузећа «Стандард» Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 2/13), члана 
39. Статута Јавног комуналног предузећа «Грејање» 
Панчево („Службени лист града Панчева” број 4/13) 
и члана 39. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 11. 
октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора ЈКП „Грејање” Панчево

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

ЈКП «Грејање» Панчево именују се:
САНДРА БОЖИЋ, председник, представник 

јединице локалне самоуправе;
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АЛЕКСАНДАР НЕСТОРОВИЋ, члан, 
представник јединице локалне самоуправе;

СИНИША ПЕРИШИЋ, члан из реда 
запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

432.

Ha основу члана 53, 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Техничке школе «23. мај» Панчево

I
МИЛАН КВРГИЋ, представник јединице 

локалне самоуправе разрешава се дужности 
члана Школског одбора Техничке школе «23. мај» 
Панчево.

II
ТИЈАНА ХАКЕР, представник јединице 

локалне самоуправе именује се за члана Школског 
одбора Техничке школе «23. мај» Панчево.

III
Лица из тачке II овог Решења именују се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Техничке школе «23. мај» Панчево, 
бр. 11-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године, 
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу 
и именовању члана Школског одбора Техничке 
школе «23. мај» Панчево, бр. 11-04-06-40/2010 од 
09. децембра 2010. године и Решењем о разрешењу 
и именовању чланова Школског одбора Техничке 
школе «23. мај» Панчево II-04-06- 45/2012 од 28. 
децембра 2012. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће   се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
         Филип Митровић,дипл.економиста с.р.
433.

Ha основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског 

одбора Електротехничке школе «Никола Тесла» 
Панчево

I
МАРИЈА ПЕТРОВИЋ, представник јединице 

локалне самоуправе разрешава се дужности члана 
Школског одбора Електротехничке школе «Никола 
Тесла» Панчево.

II
ЈЕЛЕНА СТОЈИЋ, представник јединице 

локалне самоуправе именује се за члана Школског 
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла» 
Панчево,

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
чланова Школског одбора Електротехничке школе 
«Никола Тесла» Панчево број: 11-04-06-31/2010 
од 16. јула 2010. године и 11-04-06-45/2012 од 
28.децембра 2012. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

434.

Ha основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског 

одбора Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» 
Панчево

I
МИРЕЛА ПЕТРОВИЋ, представник јединице 

локалне самоуправе разрешава се дужности члана 



Школског одбора Пољопривредне школе «Јосиф 
Панчић» Панчево.

II
БОЖИДАР НИКОЛИЋ, представник јединице 

локалне самоуправе именује се за члана Школског 
одбора Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» 
Панчево.

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» 
Панчево, број: 11-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. 
године и Решењем Скупштине града Панчева о 
разрешењу и именовању чланова Школског одбора 
Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» Панчево, 
број: II-04-06-45/2012 од 28. децембра 2012. године 
и II-04-06-19/2013-4 од 17. јула 2013. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће   се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

435.

Ha основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Основне школе «Исидора Секулић» 

Панчево

I
СЛАЂАНА КЛИПА, представник јединице 

локалне самоуправе разрешава се дужности 
члана Школског одбора Основне школе «Исидора 
Секулић» Панчево.

II
САЊА ДРЕЗГИЋ, представник јединице 

локалне самоуправе именује се за члана Школског 
одбора Основне школе «Исидора Секулић» 
Панчево.

III

Лица из тачке II овог решења именују се на 
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе »Исидора Секулић» 
Панчево, број II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. 
године и Решењем број II-04-06-45/2012 од 28. 
децембра 2012. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће   се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

436.

Ha основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењуи именовању члана Школског 

одбора Основне школе «Стевица Јовановић» 
Панчево

I
СМИЉКА ЧАЛИЋ, представник Савета 

родитеља разрешава се дужности члана Школског 
одбора Основне школе «Стевица Јовановић» 
Панчево.

II
ИВАНА ЈОКИЋ, представник Савета родитеља 

именује се за члана Школског одбора Основне 
школе «Стевица Јовановић» Панчево

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
чланова Школског одбора Основне школе „«Стевица 
Јовановић» Панчево број II-04-06-31/2010 од 16. 
јула 2010. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће   се у “Службеном листу града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

437.

Ha основу члана 53, 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Свети Сава» Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Основне школе «Свети Сава» Панчево и то:
ЖЕЛИМИР ПОПИЋ, представник Савета 

родитеља; 
ТАТЈАНА КРГА, представник јединице локалне 

самоуправе.

II
Именују се чланови Школског одбора Основне 

школе «Свети Сава» Панчево и то:
СЛОБОДАН НЕШКОВИЋ, представник 

Савета родитеља; 
ЉУБИНКА СЛОВИЋ, представник јединице 

локалне самоуправе.

III
Лице из тачке II овог Решења имејнује се на 

остатак времена утврђен Решењима Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Свети Сава» Панчево, 
број II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године, и 
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу 
и именовању чланова Школског одбора ОШ «Свети 
Сава» Панчево, број II-04-06-30/2011 од 11. марта 
2011. године и Решењем Скупштине града Панчева 
о разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора ОШ «Свети Сава» Панчево, број II-04-06-
41/2011 од 26. октобар 2011. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће   се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
         Филип Митровић,дипл.економиста с.р.
438.

Ha основу члана 53, 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања (Сл.
гласник PC бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 14. и 15. 
Одлуке о оснивању Предшколске установе “Дечја 
радост” Панчево (Сл.лист града Панчева бр. 6/11-
пречићшћен текст и 20/11) и члана 39. Статута 
града Панчева (Сл.лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 4/13), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Управног 

одбора Предшколске установе «Дечја Радост» 
Панчево

I
УГЉЕША ЂУКАНОВИЋ, представник 

јединице локалне самоуправе разрешава се 
дужности члана Управног одбора Предшколске 
установе „Дечја радост” Панчево, на лични захтев.

II
ЗОРАН БЛАГА, представник јединице локалне 

самоуправе именује се за члана Управног одбора 
Предшколске установе „Дечја радост” Панчево.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева број: II-04-06-39/2012 од 19. октобра 
2012. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

439.

Ha основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског 

одбора Основне школе «Олга Петров» Банатски 
Брестовац

I
ИВАНА ОБРАДОВИЋ, представник Савета 

родитеља разрешава се дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Олга Петров” Банатски 
Брестовац.
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II
ДРАГАНА ВУРДЕЉА, представник Савета 

родитеља именује се за члана Школског одбора 
Основне школе „Олга Петров” Банатски 
Брестовац.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем скупштине града 
Панчева о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе «Олга Петров» Банатски Брестовац 
број: II-04-06-37/2011 од 10. јуна 2011. године и 
Решењем о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе „Олга Петров “Банатски Брестовац 
број II-04-06-45/2012 од 28. децембра 2012. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

440.

Ha основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
оразрешењуи именовању члана Школског 
одбора Основне школе «Жарко Зрењанин« 

Банатско Ново Село

I
МИЛАН ЖИВКОВИЋ, представник Савета 

родитеља разрешава се дужности члана Школског 
одбора Основне школе «Жарко Зрењанин» Банатско 
Ново Село.

II
БРАНКИЦА МЛАДЕН, представник Савета 

родитеља именује се за члана Школског одбора 
Основне школе «Жарко Зрењанин» Банатско Ново 
Село.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
чланова Школског одбора Основне школе «Жарко 
Зрењанин» Банатско Ново Село број: II-04-06-
31/2010 од 16. јула 2010. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

441.

Ha основу чланова 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник PC” бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. 
Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 11. октобра2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова школског 

одбора Основне школе „Жарко Зрењанин” 
Качарево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Основне школе „Жарко Зрењанин” 
Качарево:

СЛОБОДАНКА ЂУКИЋ, представник 
Наставничког већа. 

ВЛАДИМИР КРСТИНОВСКИ, представник 
Савета родитеља. 

НОВИЦА АНЂЕЛОВСКИ, представник 
јединице локалне самоуправе. 

СЛАВИЦА ТРАЈЧЕВСКИ, представник 
јединице локалне самоуправе.

II
Именују се за чланове Школског одбора 

Основне школе „Жарко Зрењанин” Качарево:
МАРИЈА БОГДАНОВСКИ, представник 

Наставничког већа. 
МИЛАН ТУФЕГЏИЋ, представник Савета 

родитеља. 
ЛУКА АЈКАЛО, представник јединице локалне 

самоуправе. 
ДУШКО ДЕКИЋ, представник јединице 

локалне самоуправе.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града 
Панчева о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе „Жарко Зрењанин” Качарево, број 
II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године и Решења 
број II-04-06-44/2011 од 26. децембра 2011. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

442.

Ha основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 11. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора Балетске школе «Димитрије Парлић» 

Панчево

I
Разрешавају се чланови Школског одбора 

Балетске школе «Димитрије Парлић» Панчево:
Представници Локалне самоуправе
1. БИЉАНА КАЈТЕЗ КЛИСУРИЋ,
2. СВЕТЛАНА ДОТЛИЋ,
3. АЛЕКСАНДАР БАЧВАНСКИ,

представници Савета родитеља
1. НАТАША ВЕЛИМИРОВ,
2. СРЂАН ДУМИЋ
представници Наставничког већа
1. ЂОРЂЕДРЉАН,
2. ИВАНА ПЕЗЕЉ,

II
Именују се за чланове Школског одбора 

Балетске школе «Димитрије Парлић» Панчево:
представници Локалне самоуправе
1. БРАНКА ПЕТРОВИЋ,
2. СНЕЖАНА ИЛИЋ,
3. АЛЕКСАНДРА РАДОВАНОВ
представници Савета родитеља
1. СИНИША ОГРИЗОВИЋ,
2. МАРИНА БАРАЛИЋ
представници Наставничког већа
1. ТАТЈАНА КРГА,
2. AHA ВУКОВИЋ

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града 
Панчева о именовању чланова Школског одбора 
Балетске школе «Димитрије Парлић» Панчево број: 
II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године, Решењем 
о разрешењу и именовању члана Школског одбора 
Балетске школе «Димитрије Парлић» Панчево број: 
II-04-06-29/2012 од 08. марта 2012. године и Решењем 
о разрењењу и именовању члана Школског одбора 
Балетске школе «Димитрије Парлић» Панчево број: 
II-04-06-45/2012 од 28. децембра 2012. године

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

443.

Ha основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник PC”, бр. 129/2007), 
чланова 204. и 372., a у вези са члановима 524.-
545. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник 
PC”, бр. 36/2011 и 99/2011), и чланова 39. и 99. став 
1 Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева” 
бр.8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 11.10. 2013. године, донелаје

3АКЉУЧАК
о подношењу иницијативе за покретање 

поступка ликвидације Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Агенција за економски

развој града Панчева” Панчево

I
Скупштина града Панчева подноси 

иницијативу за покретање поступка ликвидације 
Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција 
за економсгси развој града Панчева” Панчево (у 
даљем тексту Агенција).

II
У смислу тачке I овог закључка, Скупштина 

града Панчева овлашћује градоначелника града 
Панчева да, у име Града Панчева, као једног од 
оснивача Агенције, вд директору Агенције гтоднесе 
захтев за сазивање ванредне седнице Скупштине 
чланова Агенције са образложеним предлогом 
дневног реда, односно предлогом за доношење 
одлуке о покретању поступка ликвидације 
Агенције, у складу са законом који регулише 
положај привредних друштава.

III
Овај закључак објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

444.
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Ha основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службенигласник РС» бр. 129/07), 
члана 19. Закона о јавним предузећима (“Сл. 
гласникPC” бр. 119/12), члана 39. Статута града 
Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 08/08, 
04/09, 05/12 и 04/13), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној   11.10.2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о одређивању накнаде члановима Надзорних 
одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа 

чији је оснивач град Панчево

I Нето накнада члановима надзорног одбора 
јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач 
град Панчево, не може бити виша од утврђеног 
процента просечне нето плате по запосленом у 
предузећу за месец за који се врши исплата и то:

- председнику Надзорног одбора 60% од 
просечне нето плате по запосленом у предузећу,

- члану Надзорног одбора из реда локалне 
самоуправе 50% од просечне нето плате по 
запосленом у предузећу и

- члану Надзорног одбора из реда запослених 
40% од просечне нето плате по запосленом у 
предузећу.

Овако утврђен начин обрачуна накаде 
примењиваће се до утврђивања критеријума на 
основу којих ће се ценити степен реализације 
програма пословања предузећа.

II Овај закључак објавити у „Службеном 
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

445.

Ha основу члана 39. Статута града 
Панчева(«Службени лист града Панчево» број 
8/08, 4/09,5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 11.10. 2013.године, донела је 

3 A К Љ У Ч A К 
о приступању изради локалног Акционог плана 
града панчева за унапрећење положаја жена и 

родне равноправности, 2014- 2016. године

I
Скупштина града Панчева прихвата иницијативу 

Савета за родну равноправност Скупштине града 
Панчева о приступању изради Локалног акционог 
плана града Панчева за унапређење положаја жена и 
родне равноправности , 2014-2016. године на основу 
усвојених локалних стратегија и националних 
стратешких докумената, у циљу остваривања 
једнаких права и могућности, као и креирања 
различитих услова за квалитетнији живот жена.

II
Градско веће града Панчева ће посебним 

решењем формирати одговарајући стручни тим који 
ће планирати и спровести активности у припреми 

Нацрта текста Локалног акционог плана града 
Панчева за унапређење положаја жена и родне 
равноправности, 2014-2016. године.

III
Основне организационе јединице Градске 

управе града Панчева, установе социјалне и 
здравствене заштите, установе културе, образовања, 
јавна предузећаЈавна комунална предузећа и други 
субјекти чији је оснивач град Панчево, удружења 
грађана и женске орагнизације цивилног друштва 
, као и други заинтересовани субјекти и појединци/
ке треба да пруже неопходну стручну и техничку 
помоћ да у складу са својом праксом и својим 
надлежностима учествују у припреми Локалног 
акционог плана града Панчева за унапређење 
положаја жена и родне равноправности , 2014-2016. 
године .

IV
Овај закључак објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

446.

Ha основу члана 32. и чл. 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник PC” бр. 129/07) i члана 
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (“Сл.лист 
града Панчева” бр. 8/08, 4/09, 5/12 i 4/13) и члана 
6. став 3. Одлуке о заштити споменика природе 
„Кестен Ћурчина у Панчеву’ („Сл. лист општине 
Панчево” бр. 2/07 и „Сл. лист града Панчева” бр. 
13/09), Скупштин; града Панчева, на седници 
одржаној 11.10.2013. године донела је

3 А К Љ У Ч А К
о давању сагласности на Програм заштите и 

развоја споменика природе „Кестен Ћурчина у 
Панчеву” за период од 2013. до 2017. године

I
Скупштина града Панчева даје сагласност 

на Програм заштите и развоја споменик; природе 
„Кестен Ћурчина у Панчеву” за период од 2013. до 
2017. године.

II
Обавезује се Старалац над Спомеником 

природе „Кестен Ћурчина у Панчеву”, Јавнс 
комунално предузеће „Зеленило” Панчево да 
усклађује Годишње програме заштите и развојг 
спомеником природе „Кестен Ћурчина у Панчеву”” 
са Програмом заштите и развојг споменика природе 
„Кестен Ћурчина у Панчеву” за период од 2013. до 
2017. године.

III
Задужује се Градска управа града Панчева 

да у периоду важења Програма заштите  развоја 
споменика природе „Кестен Ћурчина у Панчеву” за 
период од 2013. до 2017. године планира потребна 
и реално могућа финансијска средства у буџету 
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града у циљу његовог остваривања кроз Годишње 
програме Фонда за заштиту животне средине.

IV
Закључак објавити у Службеном листу града 

Панчева. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

447.

На основу члана 39. Статута града Панчева 
(„Службени листа града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13) и члана 98. Пословника Скупштине 
града Панчева („Службени листа града Панчева” 
број 11/08), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 11.10.2013. године, након разматрања

Предлога програма пружања финансијске 
помоћи социјално најугроженијим грађанима 
града Панчева за плаћање услуге грејања и набавку 
енергената за грејање у 2013. години са Предлогом 
закључка, донелаје следећи

3АКЉУЧАК 
I

Скупштина града Панчева доноси Програм 
пружања финансијске помоћи социјално 
најугроженијим грађанима града Панчева за 
плаћање услуге грејања и набавку енергената за 
грејање у 2013. години.

II
Програм из тачке I овог Закључка чини његов 

саставни део.
III

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у Службеном листу града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

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

ПРОГРАМ ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО 

НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ГРАЋАНИМА ГРАДА 
ПАНЧЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА 

И НАБАВКУ ЕНЕРГЕНАТА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 
2013. ГОДИНИ

I
Програмом пружања финансијске помоћи 

социјално најугроженијим грађанима града Панчева 
за плаћање услуге грејања и набавку енергената 
за грејање у 2013. години регулишу се услови 

и критеријуми за пружање помоћи грађанима 
у плаћању услуге ЈКП «Грејање» Панчево, као 
и услови и критеријуми за пружање помоћи 
за куповину енергената за грејање социјално 
најугроженијим грађанима града Панчева који не 
користе услуге ЖП «Грејање» Панчево.

Средства на име реализације овог Програма 
планирана су Одлуком о буџету града Панчева за 
2013.годину.      

II
Право на финансијску помоћ имају следеће 

категорије грађана:
1. корисници новчане социјалне помоћи по 

Закону о социјалној заштити
2. остале категорије социјално угрожених 

грађана, односно породица, незапослена лица, 
запослени и пензионери са минималним примањима 
и друге категорије угрожених лица

Корисници права из тачке II подтачка 1. 
овог Програма остварују право на финансијску 
помоћ на основу решења Центра за социјални рад 
«Солидарност» Панчево (у даљем тексту Центар) о 
признавању права на новчану социјалну помоћ.

Остале категорије грађана из тачке II подтачка 
2. овог Програма остварују право на финансијску 
помоћ под условом да приход њиховог домаћинства 
(укључујући и катастарски приход) не прелази 
номинални износ новча^е социјалне помоћи, 
утврђене Решењем Министра рада, запошљавања и 
социјалне политике PC, увећан за 35% . 

Лица из тачке II подтачка 2. овог Програма 
остварују право на финансијску помоћ на основу 
следећих доказа:

1. Фотокопије личне карте (за све пунолетне 
чланове породичног домаћинства)

2. Потврде о укупним нето примањима 
у периоду март-август 2013. године (за сваког 
запосленог члана породичног домаћинства)

3. Уверења о имовном стању из Републичког 
геодетског завода - Служба за катастар 
непокретности

4. Уверења о приходима из Пореске управе 
Панчево (само за приватне предузетнике)

5. Потврде школе, односно факултета о 
школовању за ученике, односно студенте

6. Изјаве о броју чланова породичног 
домаћинства

7. Потврде са евиденције незапослених 
Националне службе за запошљавање - Филијала 
Панчево (за незапослене) или фотокопије оверене 
здравствене или радне књижице

8. Потврде Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање -Филијала Панчево о 
исплаћеним пензијама у периоду март-август 2013. 
године (за пензионере).

Послове утврђивања права на финансијску 
помоћ за шгаћање комуналних услуга обавља 
Центар.

Право на финансијску помоћ за кориснике 
новчане социјалне помоћи утврђује се на основу 
одговарајуће евиденције Центра о корисницима 
новчане социјалне помоћи.

Лицима из тачке II подтачка 2. овог Програма 
која испуњавају услове за остваривање права на 
финансијску помоћ, Центар издаје одговарајућу 
потврду о томе, а на основу захтева који се подноси 
у Центру, с тим што надлежно ЈКП то треба да 
потврди.

Форму и садржај потврде из става 3. ове тачке 
утврдиће Центар.

Захтеви за остваривање права подносе се Центру 

  11. октобар 2013. године              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број  16   Страна   27   



за социјални рад «Солидарност» Панчево, улица 
Филипа Вишњића број 16, почев од 01.10.2013. 
године, закључно са 21.10.2013. године, сваког 
радногдана од 15-19 часова.

IV
Евиденцију, односно списак корисника 

финансијске помоћи за грејање Центар доставља 
ЖП «Грејање» Панчево.

ЈКП «Грејање» Панчево дужно је да изврши 
проверу евиденције, односно списка корисника у 
року од 7 дана, и да их одмах врати Центру.

Коначан списак корисника финансијске помоћи 
за грејање Центар доставља Секретаријату за јавне 
службе и социјална питања Градске управе града 
Панчева.

V
Појединачни износ финансијске помоћи за 

грејање, укупан износ, структуру и начин преноса 
средстава утврдиће Градоначелник града Панчева 
посебним решењем.

448.
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Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
11.10.2013. године, на основу чл. 69. и 70. Закона о 
заштити животне средине („Службени гласник РС”, 
број 135/2004 и 36/2009), члана 9. став 2. и члана 
15. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник 
РС“, број 36/2009 и 10/2013) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008, 
4/2009, 5/2012 и 4/2013), донела је

ПРОГРАМ
контроле квалитета ваздуха за град Панчево у 

2013. и 2014. години 

Овим програмом успоставља се Локална 
мрежа мерних станица и мерних места за праћење 
квалитета ваздуха у Панчеву у 2013. и 2014. години, 
одређује се број и распоред мерних станица и мерних 
места, као и обим, врста и учесталост мерења.

Праћење квалитета ваздуха остварује се 
контролом нивоа загађујућих материја пореклом 
од стационарних извора загађивања и од покретних 
извора загађивања и праћењем утицаја загађеног 
ваздуха на здравље људи и животну средину.

Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху 
врши се фиксним мерењем нивоа загађујућих 
материја у Локалној мрежи мерних станица и 
мерних места на локацијама за континуална фиксна 
мерења.

На основу података о нивоу загађујућих 
материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета 
ваздуха. 

На основу чл. 8. Закона о заштити  ваздуха 
(„Службени гласник РС“, број 36/2009 и 10/2013) и 
чл. 7. Уредбe о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 11/2010 
и 75/2010), оцењивање квалитета ваздуха врши 
се обавезно у погледу концентрација следећих 
материја: сумпордиоксида, азотдиоксида и оксида 
азота, суспендованих честица (PM10, РМ2.5,), 
олова, бензена, угљенмоноксида, приземног озона, 
арсена, кадмијума, живе, никла и бензо(а)пирена.

Надлежни орган у складу са чл. 7. наведене 

Уредбе може одлучити да прати концентрације и 
других загађујућих материја у ваздуху, па се из тог 
разлога у оквиру  Локалне мреже мерних станица 
и мерних места за праћење квалитета ваздуха у 
Панчеву у 2013. и 2014. години овим Програмом 
предвиђа праћење следећих загађујућих материја: 
амонијакa, водоник-сулфидa, толуенa, ксиленa, 
укупних угљоводоника неметанског типа, чађи и 
алергенoг полена.

Овај програм се не односи на индикативна 
мерења која се обављају на основу посебних одлука, 
односно аката Секретаријата за заштиту животне 
средине Градске управе града Панчева у складу са 
законом. 

I СИСТЕМ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА У ПАНЧЕВУ

1. Локална мрежа мерних станица и мерних 
места

Локална мрежа мерних станица и мерних места 
за праћење квалитета ваздуха у Панчеву састоји се 
од мерних станица и мерних места Градске управе 
града Панчева (систем за континуални аутоматски 
мониторинг града Панчева) и мерних места за 
допунска мерења квалитета ваздуха која обавља 
стручна организација одабрана у поступку јавне 
набавке, у складу са законом. 

Мерне станице и мерна места у оквиру 
Локалне мреже мерних станица и мерних места са 
загађујућим материјама које се мере у њима дат је 
у Табели 1.

1.1. Мерне станице система за континуални 
аутоматски мониторинг града Панчева

Мерења обухватају следеће загађујуће 
материје: сумпордиоксид (SO2), водоник-сулфид 
(H2S), азотдиоксид и оксиде азота (NOx, NO, NO2), 
амонијак (NH3), угљенмоноксид (CO), бензен, 
толуен, ксилен (BTX), суспендоване честице 
(PM10, РМ2.5, РМ1),  приземни озон (O3), укупне 
угљоводонике неметанског типа (TNMHC), на 
мерним местима: „Цара Душана“, „Ватрогасни 
дом“, „Војловица“ и „Старчево“.

Учесталост мерења: континуални аутоматски 
мониторинг током целе године за све параметре.

1.2. Мерна места за допунска мерења квалитета 
ваздуха

       Мерења обухватају следеће загађујуће материје: 
укупне азотне оксиде (NOx), суспендоване честице 
(PM10, РМ2.5), амонијак (NH3), бензен, толуен, 
ксилен (BTX), чађ, и накнадну анализу садржаја 
живе (Hg) и анализу садржаја полицикличних 
ароматичних угљоводоника (РАH) бензо(а)пирена 
из узорака РМ10, на мерним местима „Народна 
башта”, „Стрелиште“ и “Нова Миса”.

Учесталост мерења:
- NOx, PM10, PM2,5, NH3, BTX – континуални 

аутоматски мониторинг на мерном месту „Народна 
башта”

- Чађ -  свакодневно 24-часовно мерење на 
мерним местима “Стрелиште” и “Нова Миса”, 

- Чађ - континуално аутоматско мерење на 
мерном месту „Стрелиште“

- PM10 – сваки трећи дан 24- часовно мерење 
на мерном месту “Стрелиште”,  из ових узорака 
РМ10 се врши накнадна анализа садржаја токсичног 
метала (Hg) и анализа садржаја полицикличних 
ароматичних угљоводоника (РАH) и бензо(а)
пирена. 

 

Табела 1. Мерне станице и мерна места у 



За
га

ђу
ју

ће
 м

ат
ер

иј
е

Ре
д.

 
бр

.
“ 

Н
аз

ив
и 

ме
рн

их
 

ст
ан

иц
а 

и 
ме

рн
их

 
ме

ст
а

“Е
оl

” 
К

ла
си

 
фи

ка
ци

ја
*

•К
оо

рд
ин

ат
е:

 
у/

х 
по

 Г
ау

с 
К

ри
ге

ро
во

ј 
пр

ој
ек

ци
ји

**

на
дм

ор
 

ск
а 

ви
с 

ин
а.

 m

SО
2

H
2S 

N
O

x,
 

N
O

, 
N

О
2

N
H

3
C

O
B

TX
PM

10
PM

2.
5

PM
1

О
з

TN
M

H
C

ча
ђ

PM
 

H
g/

 P
M

 
PA

H

1.
Ц

ар
а 

Д
уш

ан
а 

/Г
У

П
 

ау
то

ма
тс

ка
 

ме
ре

њ
а

T/
U

/ R
C

74
72

62
1.

54
 

49
69

54
3.

54
77

,0
X

X
X

X

2.
В

ат
ро

га
сн

и 
до

м 
/Г

У
П

 
ау

то
ма

тс
ка

 
ме

ре
њ

а

B
/U

/ R
C

I
74

72
73

2.
02

 
49

68
33

1.
34

77
,1

X
X

X
X

X
**

*
X

X
X

X

3.
В

ој
ло

ви
ца

 
/Г

У
П

 
ау

то
ма

тс
ка

 
ме

ре
њ

а

I/U
/ I

R
74

74
30

1.
42

 
49

66
66

1.
42

77
,1

X
X

X

4.
Ст

ар
че

во
 

/Г
У

П
 

ау
то

ма
тс

ка
 

ме
ре

њ
а

B
/S

/ I
R

74
77

11
1.

06
 

49
62

65
5.

41
76

,5
X

X
X

X
X

X
X

5.
Н

ар
од

на
 

Ба
ш

та
 /

ст
р.

 o
pr

. 
ау

то
ма

тс
ка

 
ме

ре
њ

а

B
/U

/N
74

73
07

9.
90

 
49

69
29

2.
89

76
,8

X
**

**
X

X
X

X

6.
Ст

ре
ли

ш
те

 
/с

тр
. o

pr
. 

ма
ну

ел
на

 
ме

ре
њ

а

B
/U

/R
74

74
30

1,
89

 
49

71
17

6,
43

77
X

X
**

**
*

X

7.
Н

ов
а 

М
ис

а 
/с

тр
. o

pr
. 

ма
ну

ел
на

 
ме

ре
њ

а

B
/U

/R
74

74
02

0,
43

 
49

68
83

1,
86

77
X

ок
ви

ру
 Л

ок
ал

не
 м

ре
ж

е 
ме

рн
их

 с
та

ни
ца

 и
 м

ер
ни

х 
ме

ст
а 

са
за

га
ђу

ју
ћи

м 
ма

те
ри

ја
ма

 к
ој

е 
се

 м
ер

е 
у 

ме
рн

им
 с

та
ни

ца
ма

 и
 м

ер
ни

м 
ме

ст
им

а
  11. октобар 2013. године              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број  16   Страна   29   



* Eol класификација: 1. тип станице: саобраћај (Т); индустрија (I); базна (В); 2. тип 
области: урбана (U); приградска (S); рурална (R); 3. карактеристике области: стамбена 
(R); пословна (С); индустријска (I); пољопривредна (А); природна (N); стамбено/
пословна (RC); пословно/индустријска (CI); индустријско/стамбена (IR); стамбено/
пословна/индустријска (RCI); пољопривредна/природна (AN) (Guidance on the Annexes 
Decision 97/101/EC on Exchange of Information as revised by decision 2001/752/EC for 
European Commission, DG Environment by W.Garber, J.Colosio, S. grittner, S.Larssen, D. 
Rasse, J.Schneider, M.Houssiau, April 24th 2002)

** *** Може доћи до одступања од наведених координата +/- 10m. на мерном месту 
“Ватрогасни дом” прате се само бензен и толуен

**** на мерном месту “Народна башта” прате се укупни оксиди азота
***** на мерном месту “Стрелиште” спроводи се аутоматско и мануелно мерење чађи
X детекција и квантификација

Легенда
S02 - сумпордиоксид РМ10.суспендоване честице до 10 микрона
H2S - водониксулфид РМ2.5- суспендоване честице до 2.5 микрона
NOx, NO, N02 -укупни азотни оксиди, азот 
моноксид и азот-диоксид

PMi - суспендоване честице до 1 микрона

NH3- амонијак 03- приземни озон
CO - угљен моноксид TNMHC - укупни угљоводоници неметанског 

типа
ВТХ - бензен, ксилен и толуен
РМ Нд- садржај живе (Hg) у суспендованим 
честицама РМ10

РМРАН- садржај полицикличних ароматичних 
угљоводоника (РАН) и бензо(а)пирена у 
суспендованим честицама PMio

ГУП - Градска управа града Панчева
стр. opr. - стручна организација

 

2. Државна мрежа мерних станица и мерних 
места

 Државна мрежа мерних станица и мерних 
места за континуална фиксна мерења успостављена 
је Уредбом о утврђивању Програма контроле 
квалитета ваздуха у државној мрежи (“Сл. гласник 
РС”, бр. 58/2011). 

У оквиру Државне мреже мерних станица 
и мерних места врше се  континуална фиксна 
мерења на територији града Панчева на следећим 
локацијама: “Содара” мерно место Агенције за 
заштиту животне средине и “Завод”, “Ватрогасни 
дом” и “Стрелиште” мерна места Завода за јавно 
здравље Панчево.

3.  Мониторинг алергеног полена 
Мерно место за мерење алергеног полена за 

Град Панчевом налази се на згради Опште болнице, 
са опремом у власништву Града Панчева, у оквиру 

  Страна    30 -- Број  16                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                11. октобар 2013. године

je Националне мреже мерних станица за праћење 
алергеног полена (Станице које достављају податке 
Агенцији за заштиту животне средине). Програм 
мерења финансира се из Фонда за заштиту животне 
средине града Панчева.

II  ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ЗАГАЂЕНОГ 
ВАЗДУХА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

Акутни утицај загађеног ваздуха на здравље 
људи процењује и прати стручна организација путем 
индекса квалитета ваздуха, који се свакодневно, за 
свако од мерних места и све загађујуће параметре 
мерене од стране стручне организације, а који могу 
имати акутни утицаj на здравље људи. Вредности 
индекса квалитета ваздуха за здравље зависe од 
концентрацијa загађујућих материјa, а упозорења о 
могућим штетним последицама, која се уз индекс 
квалитета дају угроженој популацији, заснована су 



на научно доказаним штетностима које одређене 
концентрације могу изазвати, уз уважавање 
чињенице да постоји синергично дејство свих 
материја које се у ваздуху могу наћи. 

        Дугорочни утицај загађеног ваздуха 
на здравље људи процењује се и прати путем 
сагледавања индекса квалитета ваздуха за здравље 
на годишњем нивоу, као и проценом могућих утицаја 
просечних годишњих концентрација параметара за 
које се зна да дугорочно, у ниским концентрацијама, 
могу имати штетан утицај на здравље, уз ослањање 
на научно заснован ризик од штетних здравствених 
ефеката.  

III ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ 
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

 
1.  Обезбеђење квалитета података
Субјекти који врше мониторинг ваздуха старају 

се о примени адекватних метода испитивања, 
одржавању мерних места, мерних инструмената 
са пратећом опремом, опремом за пријем и пренос 
података ради обезбеђења захтева у погледу 
квалитета података који се користе за оцењивање 
квалитета ваздуха. Оцењивање квалитета ваздуха 
врши се у складу са Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Сл. 
гласник РС”, број 11/10 и 75/10).

2. Редовно извештавање
Стручна организација која обавља допунска 

мерења резултате мерења из оквира локалне 
мреже мерних станица и мерних места за праћење 
квалитета ваздуха доставља редовно Градској 
управи града Панчева – Секретаријату за заштиту 
животне средине, у складу са Уговором.

Секретаријат за заштиту животне средине 
резултате мерења  система за континуални 
аутоматски мониторинг града Панчева доставља 
Агенцији за заштиту животне средине Републике 
Србије и редовно обавештава јавност путем 
електронских и штампаних медија, односно путем 
интернета, у складу са законом.

3. Извештавање и мере у случају прекорачења 
концентрација

У случају прекорачења концентрацијa 
опасних по здравље људи јавност се обавештава 
о локацији или подручју прекорачења, врсти 
концентрације која је прекорачена, времену почетка 
и трајању прекорачења, највишој једночасовној 
концентрацији, односно највишој осмочасовној 
средњој концентрацији у случају приземног 
озона, географском подручју на коме се очекује 
прекорачење концентрације, прогнозама за наредни 
период са очекиваним променама загађења са 
проценом промене, подацима за посебно осетљиве 
групе становништва, могућим ефектима по здравље 
и препорученом понашању (подаци о посебно 
осетљивим групама, опис могућих симптома, 
предузимање препоручених мера, нове информације 
о току догађаја) и подацима о превентивним мерама 
за смањење загађења.

У случају процењеног наставка прекорачења 
концентрација надлежни орган ће предузети 
практичне мере и може, по потреби, донети 
краткорочни акциони план који садржи мере 
смањења ризика или трајања таквог прекорачења 
ради заштите здравља људи и/или животне 
средине. 

Краткорочним акционим планом, у зависности 
од сваког појединачног случаја, могу се предузети 
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делотворне мере за контролу активности које 
доприносе настанку опасности од прекорачења 
концентрација опасних по здравље људи и, по 
потреби, привремено зауставити те активности. 

Краткорочним акционим планом могу се 
предвидети мере у вези са саобраћајем моторних 
возила, радом индустријских постројења, употребом 
производа који садрже загађујуће материје 
и грејањем домаћинстава, као и специфичне 
активности намењене заштити осетљивих група 
становиштва, нарочито деце.

 У складу са чланом 3. тачка 8) Уредбе о 
одређивању зона и агломерација (“Сл. гласник 
РС”, бр. 58/11 и 98/12) дефинисана је агломерација 
“Панчево”, која обухвата територију града Панчева, 
а према Уредби о утврђивању Листе категорија 
квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на 
територији Републике Србије за 2011. годину  (“Сл. 
гласник РС”, бр. 124/12) агломерација “Панчево” 
припада трећој категорији квалитета ваздуха.

У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха 
(“Сл. гласник РС”, број 36/09 и 10/13) у зонама и 
агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, 
односно када загађење ваздуха превазилази 
ефекте мера које се предузимају, односно када је 
угрожен капацитет животне средине или постоји 
стално загађење ваздуха на одређеном простору, 
надлежни орган аутономне покрајине и надлежни 
орган јединице локалне самоуправе дужан је да 
донесе План квалитета ваздуха са циљем да се 
постигну одговарајуће граничне вредности или 
циљне вредности утврђене Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  (“Сл. 
гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10).

IV САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА
На овај програм прибављена је сагласност 

Министарства енергетике, развоја и заштите 
животне средине Републике Србије, број 353-01-
01049/2013-08 од 02.08.2013. године.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ
Овај програм објављује се у „Службеном 

листу града Панчева“.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-5 
Панчево, 11. октобар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                                                                        
Филип Митровић,дипл.економиста
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      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник  САЊА ПОПОВИЋ   телефони: 351-530 и 308-843/343                                    
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево


