
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  34  ГОДИНА IV          ПАНЧЕВО,   19. децембар  2011. ГОДИНЕ Аконтација претплате    9.694,11

Цена овог примерка          105,00

394.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 
129/07), члана 19. Одлуке о организовању 
Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт - Панчево” Панчево („Службени 
лист општина Панчево, Ковин и Опово” број 19/89 
и 18/91, „Службени лист општине Панчево” број 
12/00, 15/00 -исправка и 03/01 и „Службени лист 
града Панчева” број 20/11) и члана 39. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 
8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној  26. oктобра 2011. године, донела је:

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

и допунама Статута Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника „Аутотранспорт - 

Панчево” Панчево

I
Скупштина града Панчева даје сагласност 

на Одлуку о изменама и допунама Статута 
Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт - Панчево” Панчево коју је донео 
Управни одбор Јавног комуналног предузећа 
за превоз путника „Аутотранспорт - Панчево” 
Панчево број 515/2011- 45-338 на седници одржаној 
22. септембра 2011. године.

II
Саставни део овог Решења је Одлука о 

изменама и допунама Статута Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника „Аутотранспорт - 
Панчево” Панчево.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-41/2011 
Панчево 26.октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

395.

На основу члана 18. Одлуке о организовању 
Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт -Панчево” Панчево („Службени 
лист општина Панчево. Ковин и Опово”  број 
12/00, 15/00 - исправка и 03/01 и „Службени 
лист града Панчева” бр.20/2011), Управни одбор 
Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт” - Панчево” Панчево је на својој 
редовној седници одржаној дана 22.септембра 
2011. године, донео:

О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута Јавног 

комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт-Панчево” Панчево

Члан 1.
У Статуту Јавног комуналног предузећа 

за превоз путника. «Аутотранспорт Панчево» 
Панчево („Сл.лист општине Панчево” бр.4/2001), 
који је измењен Одлуком о изменама и допунама 
Статута Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника “Аутотранспорт - Панчево» Панчево („Сл.
лист општине Панчево” бр. 16/2005), мења се члан 
2. тако да гласи:

„Предузеће је организовано Одлуком о 
организовању Јавног комуналног предузећа за 
превоз путника „Аутотранспорт - Панчево” Панчево 
(„Службени лист општина Панчево, Ковин и 
Опово” број 19/89, 18/91 „Службени лист општине 
Панчева “ број 12/00, 15/00 - исправка и 03/01 и 
“Службени лист града Панчева“ бр.20/2011).

Предузеће је било уписано у Судски рагистар 
код Основног суда удруженог рада у Панчеву на 
основу Решења под бр. Фи 937/89 од 31.12.1989. 
године, у регистарском улошку бр.1 - 117, Решењем 
БД 80512/2005 од 16. 06. 2005. године, Агенција за 
привредне регистре РС је регистровала превођење 
предузећа у Регистар привредних субјеката.

Јавно комунално предузеће за превоз путника 
„Аутотранспорт - Панчево” Панчево је правни 
следбеник Радне организације за превоз путника 
..Аутотранспорт-Панчево” - Панчево и основних 
организација удруженог рада у њеном саставу. “

Члан 2.
У члану 3. Статута, мења се став 3. тако да 

гласи:
Седиште предузећа је у Панчеву у улици 
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Војводе Радомира Путника бр. 33.” 
Након става 3, додају се нови ставови, став 4. 

и 5., који гласе:
„Предузеће има Матични број: 08006148 и 

порески идентификациони број ПИБ: 101047445, 
под којима се води у евиденцији код надлежних 
државних органа.

Утврђује се да је Дан предузећа 16. мај.”

Члан 3.
У члану 5. Статута, реч: „Општина” замењује 

се речју: “Град”. као и у свим осталим члановима 
Статута, у одговарајуђем падежу.

 
Члан 4.

У члану 9. Статута, мења се став 3. тако да 
гласи:

„ У одсутности или спречености директора, 
предузеће заступа лице које одреди и овласти 
директор Предузећа.”

Постојећи ставови: 4., 5, и 6. се бришу.

Члан 5.
Члан 13. Статута, мења се и гласи:
„Предузеће обавља комуналну делатност. од 

општег интереса:
- 49.31. Градски и приградски копнени 

превоз путника;
- 52.21. Услужне делатности у копненом 

саобраћају.
Предузеће, поред делатности из претходног 

става може обављати и следеће делатности утврђе-
не Статутом, које немају карактер делатности од 
општег интереса, и то:

- 45.20. Одржавање и поправка моторних 
возила: 

- 49,39, Остали превоз путника у копненом 
саобраћају;

- 56.10. Делатности ресторана и покретних 
угоститељских објеката;

- 56.30 Услуге припремања и послуживања 
пића:

- 71.20, Техничко испитивање и анализе;
- 77.11. Изнајмљивање и лизинг аутомобила и 

лаких моторних возила;
- 77.12. Изнајмљивање и лизинг камиона; 
- 79.11. Делатности путничких агенција;
- 79.90.  Остале услуге резервације и делатно-

сти повезане са њима;
85.32. Средње стручно образовање.
Предузеће може обављати и друге делатности 

утврђене Статутом, које немају карактер делатности 
од општег итереса, у складу са законом.”

Члаи 6,
У члаву 15. Статута, иза речи: друга предузећа”, 

додају се речи: “-зависно друштво капитала -”.

Члан 7.
У члану 16. Статута, мења се став 2. тако 

што се у њему бришу речи: “на који сагласност 
даје Извриши одбор СО Панчево” и замењују се 
речима: ,.у складу са законом и овим Статутом “.

Члан 8.
У члану 17. Статута, у ставу 1., реч: „рада” 

замењује се речју: „пружања услуга превоза 
путника”.

Члан 9.
Члан 18. Статута. мења се и гласи:
„Ради остваривања што оптималнијих 

резултата у пружању услуга превоза путника, а у 
складу са карактером и условима пружања услуга 
корисницима, Предузеће је организовано у следеће 
секторе:

1. Сектор саобраћаја,
2. Сектор техничке логистике,
3. Сектор за развој, стратешко планирање и 

маркетинг.
4. Сектор финансија и рачуноводства,
5.   Сектор за правне и опште послове
Сектори чине макро целине и представљају 

основне носиоце у процесу пружања услуга 
превоза путника, а деле се на мање организационе 
делове - службе. “

Члан 10.
У члану 19. Статута, иза речи редовно, додају 

се речи: “и квалитетно “.

Члан 11.
У члану 20. Статута, речи: “радних места” се 

замењују речима: “послова”.

Члан 12.
У члану 21. Статута, ставу 1. бришу се речи: 
„ и његових делова”.

Члап 13.
Брише се одељак IХ ОСНОВЕ И НАЧИН 

РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ ПРЕДУЗЕЋА са 
члановима 25. и 26.

Члан 14.
У члану 28. Статута, у ставу 1.у оквиру заграде 

после речи: „удруживању предузећа”, ставља се 
зарез и додају се речи; „односно о образовању 
огранка Предузећа - издвојеног организационог 
дела, преко кога Предузеће обавља делатност у 
складу са законом “.

У члану 28. Статута, у ставу 1. после заграде. 
ставља се зарез и додају се речи: “односно о 
оснивању другог предузећа - зависног друштва 
капитала - за обављање делатности из предмета 
свог пословања “

У ставу 2. овог члана речи: „циљу удруживања” 
замењују се речима: “очекиваном циљу због кога 
се врши статусна промена”.

Члан 15.
Члан 35. Статута мења се и гласи:
„ Управни одбор Предузећа:
1. утрђује пословну политику;
2. доноси дугорочни и средњорочни план 

рада и развоја и годишњи програм пословања;
3. доноси Статут;
4. одлучује о повећању и смањењу основног 

капитала;
5. одлучује о оснивању зависног друштва 

капитала;
6. усваја извештаје о пословању предузећа и 

годишњи обрачун:
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7. одлучује о расподели добити;
8. доноси инвестиционе програме и програме 

и критеријуме за инвестициона улагања;
9. одлучује о издавању, продаји и куповини 

акција, као и продаји удела у Јавном предузећу 
или куповини удела у другом предузећу, односно 
привредном друштву;

10. доноси општа и појединачна акта за које је 
то утврђено Статутом у складу са Законом;

11. одлучује о статусним променама и другим 
облицима организовања;

12. одлучује о промени делатности. промени 
фирме и седишта;

13. одлучује о оснивању нових предузећа:
14. утврђује висину накнаде за рад председника 

и чланова Управног и Надзорног одбора на основу 
критеријума садржаних у годишњем програму 
пословања;

15. одлучује о ценама услуга на начин 
предвиђен законом;

16. решава по приговорима и жалбама;
17. врши и друге послове утврђене законом, 

Одлуком о организовању Предузећа и Статутом.

Члан 16.
У члану 36. Статута, у ставу 3., речи: „Извршни 

одбор СО Панчево и надлежна одељења Општинске 
управе” се замењују речима: „Градско веће града 
Панчева и надлежне организационе јединице 
Градске управе града Панчева”.

Члан 17.
Члан 38. Статута мења се и гласи:
„Скупштина града Панчева именује и разре-

шава директора Предузећа, на предлог Комисије 
за кадровска, административна питања и радне 
односе града.

Конкурс за именовање директора расписује 
Управни одбор Предузећа најкасније три месеца 
пре истека времена на које је именован директор и 
објављује га у једном од дневних листова.

Након разматрања приспелих пријава на 
конкурс, као и утврђивања да ли су исте благо-
времене, потпуне и комплетне, Управни одбор 
предузећа предлаже Комисији за кадровска, 
административна питања и радне односе, кандидата 
који испуњава услове за именовање за директора 
предузећа.

Директор Предузећа заснива радни однос на 
основу одлуке о именовању, закључењем Уговора о 
раду, који у име послодавца, потписује председник 
Управног одбора Предузећа. “

Члан 18.
У члану 40. Статута бришу се следеће 

алинеје;
„- именује и разрешава раднике са посебним 

овлашћењима и одговорностима,
- доноси одлуку о распоређивању радника,
- води дисциплински паступак и доноси 

одлуке о дисциплинској одговорности радника у 
складу са Законом “,

па се замењују новим алинејама:
„ - одлучује о правима, обавезама и одговорно-

стима запослених,
- даје самостално или на захтев запослених, 

предлоге и мишљења у вези са пословањем 
Предузећа, правима и обавезама запослених, 
остваривањем прихода и распоређивањем добити 
Предузећа, Годишњим програмом пословања и 
плановима рада и развоја“.

У алинеји која гласи: „доноси одлуке из 
области општенародне одбране, за које је овлашћен 
по Закону”, брише се реч: ,,општенародне” а после 
речи: „одбране”. додају се речи:,, и заштите”.

Члан 19.
У члану 46. Статута, бришу се на три места 

речи: „општенародне” , као и реч:  територијалну 
одбрану и”.

Члан 20.
У члану 48. Статута, у ставу 1. реч: „приликама”, 

замењује се речју: „ситуацијама”.

Члан 21.
У члану 48. Статута, у ставовима 2, и 3. брише 

се реч: „општенародне “.

Члан 22.
У члану 61. Статута, у ставу 1. бришу се следе-

ће алинеје:
„- Правилник о спољнотрговинском посло-

вању.
- Упутство о раду Турист-бироа. 
- Упутство о раду гардеробе “

Члан 23.
Ова Одлука ступа па снагу када Скупштина 

града Панчева да сагласност и примењује се осмог 
дана од дана објављивања у Службеном листу 
града Панчева.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
„АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО” 
УПРАВНИ ОДБОР 
Број:3136/2011 
Дана:22. септембар 2011. године 

ПРЕДСЕДНИК УО
Миломир Танасковић, с.р.

396.
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 39. и 99 став 1. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева је након разматрања 
Предлога одборника Петра Јојића за отпис 
потраживања насталих према грађанима града 
Панчева по основу извршених услуга јавних и 
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град 
Панчево, у поступцима пред надлежним судовима, 
на седници одржаној дана 1. децембра 2011. године, 
донела следећи
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ЗАКЉУЧАК

I
Скупштина града Панчева сагласна је да се 

изврши ревизија доспелих потраживања која 
су предмет судских поступака између јавних и 
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град 
Панчево и грађана града Панчева, а насталих по 
основу извршених услуга.

II
Скупштина града Панчева овлашћује 

председника Скупштине града Панчева да у року 
од седам дана образује Радну групу коју чине: 
представници одборничких група Скупштине града 
Панчево, представници стручних служби Градске 
управе града Панчева и представници јавних и 
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град 
Панчево, ради ревизије доспелих потраживања .

III
Скупштина града Панчева обавезује Радну 

групу да по извршеној ревизији потраживања из 
тачке  I овог Закључка поднесе Извештај Скупшти-
ни града Панчева.

IV
Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО  
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06- 43 /2011 
ПАНЧЕВО 1. децембар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 

397.

Председник Скупштине града Панчева је дана 
9.12.2011 године, на основу члана 47. Статута града 
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
члана 13. Пословника Скупштине града Панчева 
(„Сл. лист града Панчева” бр. 11/08) и на основу 
Закључка Скупштине града Панчева број II-04-
06-43/2011 од 01. децембра 2011. године, донетог 
након разматрања предлога одборника Петра Јојића 
за отпис потраживања насталих према грађанима 
града Панчева јавних и јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач Град Панчево, у поступцима пред 
надлежним судовима, донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању радне групе за ревизију доспелих 

потраживања која су предмет судских 
поступака између јавних и јавно комуналних 

предузећа чији је оснивач град Панчево и 
грађана града Панчева, а насталих по основу 

извршених услуга

I
Образује се Радна група за ревизију доспелих 

потраживања која су предмет судских поступака 
између јавних и јавно комуналних предузећа чији 
је оснивач Град Панчево и грађана града Панчева, 
а насталих по основу извршених услуга у следећем 
саставу:

1. Петар Јојић, дипл. правник, одборник у 
Скупштини града Панчева,

2. Љубиша Кесић, дипл. правник, одборник у 
Скупштини града Панчева,

3. Божидар Копривица, дипл. правник, одборник 
у Скупштини града Панчева,

4. Мишо Марковић, машински техничар, 
одборник у Скупштини града Панчева, 

 5. Мирјана Кашлер, правни техничар, одборник 
у Скупштини града Панчева,

6. Милан Јованов, економиста, одборник у 
Скупштини града Панчева,

7. Јадранка Марковић, руководилац Службе 
рачуноводства ЈКП «Водовод и канализација» 
Панчево,

8. Предраг Стојадинов, вд директор ЈКП 
«Младост» Панчево,

9. Војислав Томић, дипл. економиста у ЈП 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево,

10. Снежана Лобор, дипл. економиста у ЈКП 
«Хигијена» Панчево,

11. Ненад Станојевић, директор ЈКП «АТП 
Панчево» Панчево,

12. Леонида Раданов, дипл. правник, у ЈКП 
«Зеленило» Панчево,

13. Вања Ракиџић, директор ЈП «ГСА» Панчево,
14. Александар Вучковић, дипл.правник, у ЈКП 

«Грејање» Панчево,
15. Ениса Аговић-Хоти, дипл. правник, секретар 

Секретаријата за финансије
16. Милица Марјановић, дипл. економиста, 

секретар Секретаријата за пореску администрацију,
17. Ђура Угљешин, дипл. правник у Секрета-

ријату за заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове,

18. Марија Вранеш, дипл. економиста у 
Секретаријату за привреду и економски развој.

Радна група на првој седници, бира председника 
Радне групе и заменика председника.

II
Задатак Радне групе је да изврши ревизију 

доспелих потраживања која су предмет судских 
поступака између јавних и јавно комуналних 
предузећа чиjи jе оснивач Град Панчево и грађана 
града Панчева, а насталих по основу извршених 
услуга и да након тога у најкраћем року поднесе 
Извештај Скупштини града Панчева о договореном.

III
Председник Радне групе сазива седнице Радне 

групе и руководи радом Радне групе.

IV
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Радне групе обавља 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
градоначелника и Градског већа у сарадњи са 
Секретаријатом за пореску администрацију, 
Секретаријатом за финансије, Секретаријатом за 
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заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске 
и стамбено-комуналне послове и Секретаријатом за 
привреду и економски развој Градске управе града 
Панчева.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

398.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) 
и члана 32. став 3. Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 6/11 - пречишћен 
текст), Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града Панчева 
(Закључак број: II-05-06-2/2011-71 од 21.11.2011. 
године), дана 05.децембра 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку Управног одбора 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево, број 12-116-2/2011 од 
19.10.2011. године, односно број 12-119-2/2011 од 

03.11.2011. године

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево, број 12-116-2/2011 од 19.10.2011. 
године, односно број 12-119-2/2011 од 03.11.2011. 
године о висини трошкова боравка деце у одмаралишту 
на Дивчибарама за период од 21.10.2011. - 31.12.2011. 
године.

II
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и 

уређење Панчева” Панчево објавиће одлуку из тачке I 
овог решења у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-05-020-1/2011-1119
Панчево, 5. децембар 2011. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА 

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

399.

На   основу   члана    27. Статута   Јавног   
предузећа   “Дирекција   за   изградњу  и уређење 
Панчева” Панчево, Управни одбор Јавног преду-
зећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево, на 114, ванредној седници одржаној 
03.11.2011.године, решавајући тачку 2. дневног 
реда; Доношење Одлуке о измени Одлуке о 
висини трошкова боравка деце ( цена боравка) у 
одмаралишту на Дивчибарама за (период 21.10. - 31. 
12.2011.године, донео је следећу : 

                              О Д Л У К У 
          о измени Одлуке Управног одбора 
          12-116-2/2011 од 19.10.2011. године 

Мења се Одлука Управног одбора 6рој:12-116-
2/2011 од 19.10,2011.године о висини т р о ш ко в а 
боравка деце ( цена боравка) у одмаралишту на 
Дивчибарама за период 21.10.- |31.12.2011. године 
тако да гласи: 

“Укупни трошкови боравка по детету, у 
Панчевачком дечјем одмаралишту на Дивчи-
барама, са превозом без боравишне таксе, за 8 дана 
(7 пансиона), износе 9.000,00 динара, а за 
боравак од 7 дана (6 пансиона) 7.800,00динара. 

Висина учешћа у укупним трошковима по 
детету, за децу која на основу Одлуке о финансијској 
подршци породица са децом на територији града 
Панчева (“Службени лист града Панчева број 5 од 
28. марта 2011.године-пречишћен текст) остварују 
право на делимично регресирање трошкова 
боравка у Панчевачком дечјем одмаралишту на 
Дивчибарама, са превозом без боравишне таксе 
износи 3.000,00 динара за 8 дана (7 пансиона), а за 
боравак од 7 дана (6 пансиона) 2.600,00 динара. 
    Фактурисани износ може се уплатити у три 
једнаке месечне рате.

Одлуку упутити Градском већу града Панчева 
на сагласност.” 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 
ПАНЧЕВА” ПАНЧЕВО 
БРОЈ.12-119-2/2011 
Панчево. 03.11.2011.године 

       ДИРЕКТОР                           ПРЕДСЕДНИК
                                         УПРАВНОГ ОДБОРА 

Гордана Денчић Кушљић,с.р.    Милан Јовић, с.р.

400.

Градоначелница града Панчева, дана 16.12. 
2011. године, разматрала је Предлог решења о 
изменама Решења о образовању Комисије за спорт 
и физичку културу, па је на основу чланова 44. и 66. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС” број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 8/08 и 4/09), донела следеће
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РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о образовању Комисије за 

спорт и физичку културу

I
У Решењу о образовању Комисије за спорт и 

физичку културу (“Службени лист града Панчева” 
број 20/09 и 3/10), у тачки I подтачке 2. и 3. мењају 
се и гласе:

“2. Ненад Марин, генерални секретар 
Спортског савеза општине Панчево, члан; 

3. Љубомир Станишић, потпредседнк 
Спортског савеза општине Панчево, члан;”

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-1/2011-1181
Панчево,   16.децембар 2011. године

                                 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
 

401.

На основу члана 61. став 1. Закона о планирању 
и изградњи («Службени гласник РС» број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), чланова 46. 
и 66. Закона о локалној самоуправи (‘Службени 
гласник РС” број 129/07) и чланова 59. и 99. став.3 
Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), Градско веће града 
Панчева на седници одржаној 07. децембра 2011. 
године, донело је

О Д Л У К У 
о измени одлуке о изради 
урбанистичких пројеката

Члан 1.
У Одлуци о изради урбанистичких пројеката 

број II-05-06-2/2011-68 од 11.11.2011. године, у 
члану 1. тачка 3. мења се и гласи:

«3. Трафо станица 220/6/6 кV у Блоку 3, на 
парцели бр.3561 к.о.Војловица, за коју се врши 
промена напонског нивоа са 35/6 3 кV на 220/6/6 
кV, без дислоцирања (остаје на парцели на којој 
је важећим Планом и предвиђена), као и део 
прикључног далековода и других везаних електро 
водова на парцелама 3523/8, 3563, 3564 и 3565 
к.о,Војловица.»

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ:  II-05-06-2/2011-76 
Панчево, 07.12.2011.      

                           
                         ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

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

402.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 13. децембра 2011. године, разматрало 
је Предлог измена и допуна Годишњег програма 
Фонда за заштиту животне средине за 2011. 
годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона 
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 
129/07), чланова 59. и 99. ст. 3. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 
и 4/09) и члана 11. став 5. Одлуке о посебној 
накнади за заштиту и унапређивање животне 
средине („Сл. лист града Панчева” бр. 23/11 - 
пречишћен текст), донело следеће

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ 
ПРОГРАМА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

I
У Годишњем програму Фонда за заштиту 

животне средине за 2011. годину („Сл. 
лист града Панчева” бр. 6/2011 и 19/2011), 
у тачки II - САДРЖИНА ГОДИШЊЕГ 
ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У ТАБЕЛИ, у делу 
I - ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У 
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ 
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, у 
тачки 2. „Програм систематског мерења буке” 
износ од „2.150.000,00” замењује се износом 
„0,00”.

У истом делу, у тачки 3. „Контрола квалите-
та воде”, подтачки 3.2. „Испитивање квалитета 
подземних вода јужно од индустријске зоне 
(редовни мониторинг)”, износ од „2.350.000,00” 
замењује се износом „0,00”.

У истом делу, у тачки 16. „Непредвиђени 
трошкови у реализацији Програма Фонда”, 
подтачка 16.2. „Ванредне анализе воде, ваздуха, 
земљишта и др., консултантске услуге, ванредна 
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набавка стручне литературе, мањи послови и 
пројекти за потребе функционисања градског 
мониторинга и др.”, износ од „575.000,00” 
замењује се износом од „245.000,00”. У истом 
делу, после тачке 18. додаје се тачка 19. која 
гласи:

19. Израда локалног плана 
управљања отпадом за град 
Панчево и Регионалног плана 
управљања отпадом са студијом 
оправданости за регион Панчево/ 
Опово
носилац задатка: Градска управа 
преко овлашћених организација
средства за финансирање 4.830.000,00

II
Измене и допуне Годишњег програма 

Фонда за заштиту животне средине за 2011. 
годину објавиће се у “Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:   II-05-06-2/2011-80
Панчево, 13.децембра 2011. године

                              ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

403.
 
На основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 

самоуправи („Службвни гласник РС” број 129/07), 
члана 2. Одлуке о задуживању града Панчева за 
финансирање капиталних инвестиционих расхода 
(«Службени лист града Панчева» број 24/11) и 
чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева  
(Службени лист града Панчева” број 8/08 и 4/09), 
Градско веће града Панчева, на седници одржаној   
18. децембра 2011. године, донело је

ОДЛУКУ
o пројектима комуналне и 
спортске инфраструктуре

Члан 1.
Градско веће града Панчева одређује пројекте 

комуналне и спортске, инфраструктуре, који ће 
се финансирати средствима од задуживања града 
Панчева на домаћем финансијском тржишту, 
узимањем  кредита или емитовањем хартија од 
вредности у износу од 600.000.000,00 (шесто 
милиона) динара.

                                    
                                     Члан 2. 

Градско веће града Панчева, као предлагач 

Одлуке о буџету града Панчева, одређује динамику 
ангажовања средстава из члана 1. ове одлуке у 2012, 
2013. и 2014. години, ради финансирања пројеката 
комуналне и спортске инфраструктуре и то:

- у 2012. години у износу од 107.000.000,00 
динара; 

- у 2013. години у износу од 293.000.000,00 
динара;

- у 2014. години у износу од 200.000.000,00 
динара.

Члан 3.
Градско веће града Панчева одређује пројекте 

комуналне и спортске инфраструктуре која ће 
се финансирати у 2012. години у износу од :   
107.000,000,00 динара за: 

1. Припремне радове за изградњу олимпијског 
базена у Панчеву у насељу „Котеж 2” у износу од 
7.500.000,00 динара;

2. Учешће у изградњи грудобрана у касарни 
„Растко Немањић” у Панчеву у износу од 
20.000.000,00 динара;

3. Израду   пројектно-техничке   документације   
за   инфраструктурно опремање  индустријске зоне 
„Гринфилд 2” у Панчеву у износу од 14.000.000,00

4. Израду  пројектно-техничке   документације   
за   инфраструктурно опремање северне индустријске 
зоне у Панчеву у износу од  8,500.000,00 динара:

5. Реконструкцију улице  Кајмакчаланске  у  
Панчеву у  износу од 57. 000.000,00 динара.

Члан 4.
Градско веће града Панчева одређује пројекте 

комуналне и спортске  инфраструктуре која 
ће се финансирати у 2013. години у износу од  
293.000.000,00 динара за:

1. Изградњу олимпијског базена у Панчеву. 
„Котеж 2” у износу до 243.000.000,00 динара;

2. Радове на инфраструктурном опремању 
индустријске зоне “Гринфилд 2” у Панчеву у изно-
су од 50.000.000,00 динара.

Члан 5.
Градско веће града Панчева одређује пројекте 

комуналне и спортске инфраструктуре која 
ће се финансирати у 2014. години у износу од 
200.000.000,00 динара за:

1. Изградњу олимпијског базена у Панчеву 
„Котеж 2” у износу до 170.000.000,00 динара;

2. Радове на инфраструктурном опремању 
индустријске зоне “Гринфилд 2” Панчеву у износу 
од 30.000.000,00 динара. 

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ:  II-05-06-2/2011-82
Панчево, 18. децемба .2011. године      

                           
                         ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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404.
 
ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке

У Одлуци о изменама и допунама 
Плана генералне регулације комплекса ХИП 
„Петрохемија”, ХИП „Азотара” и НИС Рафинерија 
нафте Панчево, у насељеном месту Панчево  ( „Слу-
жбени лист града Панчева” бр.7/11), учињена је 
техничка грешка приликом обраде Сл.листа града 
Панчева, па је испуштено означавање члана 5. те је 
текст члана 5. објављен у наставку текста члана 4.

Исправан текст чланова 4. и 5. гласи :

Члан 4.
Разлог приступања Изменама и допунама 

Плана је стварање планског основа за издавање 
грађевинских дозвола по фазама изградње, 
предвиђених Решењем о локацијској дозволи 
Покрајинског секретаријата за архитектуру, 
урбанизам и градитељство бр. 112-353-00203/2009-
02 од 29.03.2010. године.

Инвеститору, НИС Петрол А.Д. Рафинерија 
нафте Панчево, је од стране Покрајинског 
секретаријата за архитектуру, урбанизам и 
градитељство у Новом Саду одобрена изградња 
објеката модернизације Рафинерије нафте Панчево 
у три фазе. Током израде главних пројеката за 
изградњу објеката модернизације, дошло је до 
промена у положају неких објеката унутар граница 
Рафинерије нафте Панчево због отпимизације 
процеса производње, а самим тим и одступања 
од усвојеног плана намене површина. Због тих 
промена, процес издавања грађевинских дозвола 
по предвиђеним фазама изградње није могућ због 
несагласности са планским основом, па је неопходно 
извршити делимичну измену предметног плана.

Члан 5.
Предмет Измена и допуна Плана: 
ПОСТРОЈЕЊА
1. планом предвиђено постројење НGU, OFF- 

gas РSА (1Ц-02) на парцели 3545 к.о. Војловица, 
изградиће се на парцели 3566 к.о. Војловица

БАКЉА
2. поред планом предвиђене и изграђене бакље 

1 и 2 на парцели 3538 к.о. Војловица, изградиће се 
и две нове бакље и то: 

- нова угљоводонична бакља S-3700 налазиће 
се на парцели 3581 к.о. Војловица

- нова кисела бакља S-3750, налазиће се на 
парцели 3583 к.о. Војловица

 РЕЗЕРВОАРИ
3. планом предвиђени «подземни» резервоари 

за ТNG (2Ц-11) на парцели 3529 к.о. Војловица, 
постају «подземни/надземни», јер су из разлога 
безбедности при раду пројектом предвиђени 
надземни резервоари ТНГ на парцели 3529 к.о. 
Војловица.

ТРАФОСТАНИЦА
4. за планом предвиђену трафостаницу 

35/6 кV(ЗЦ-14) за напајање нових постројења на 
парцели 3561 к.о. Војловица, врши се промена 
напонског нивоа на 220/6/6 кV, довољне снаге за 
поуздано напајање целе рафинерије (и нових и 
постојећих постројења), на истом месту и истој 

парцели 3564 к.о. Војловица, као и прикључног 
дела далековода.

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЗОТА
5. планом предвиђен положај постројења 

за производњу азота (1Ц-Оба) са парцеле 3566 
к.о. Војловица, мења се тако да је нови положај 
постројења за производњу азота на працели 3545 
к.о. Војловица.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО - ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Број: II-04-Сл./2011
Панчево, 19. децембар 2011. године

СЕКРЕТАР
Сања Поповић, с.р. 

405.

Управни одбор Предшколске установе “Дечја 
радост” Панчево, на основу члана 41. и 71. Статута 
Предшколске установе “Дечја радост” Панчево 
(„Службени лист града Панчева”, број 13/2010.), 
на седници одржаној 23. 11. 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Статута Предшколске 

установе “Дечја радост” Панчево

Члан 1.
У Статуту Предшколске установе “Дечја 

радост” Панчево („Службени лист града Панчева”, 
број 13/2010.) после члана 14. додаје се члан 14а. 
који гласи:

“Члан 14а.
У Установи се стварају једнаке могућности за 

оствривање права и обавеза заснованих на полу 
и роду у свим областима деловања, у складу са 
законом.

Овлашћени предлагач из реда родитеља и 
запослених предлаже најмање 30% представника 
мање заступљеног пола у поступку именовања 
Управног одбора.

Управни одбор за сваку календарску годину 
доноси план мера за отклањање или ублажавање 
неравномерне заступљености полова, најкасније 
до 31. јануара.

Управни одбор усваја извештај о спровођењу 
плана мера из претходног става, најкасније до 31. 
јануара.

План мера из претходне године и извештај о 
његовом спровођењу доставља се државном органу 
надлежном за послове равноправности полова, 
најкасније до 31. марта текуће године.”
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Члан 2.
Члан 26. се брише.

Члан 3.
Члан 27. мења се и гласи:

„Члан 27.
Делатност Установе је предшколско васпитање 

и образовање, као и делатност којом се обезбеђује 
превентивно - здравствена и социјална заштита, 
нега и исхрана деце предшколског узраста, у складу 
са законом.

Шифра делатности Установе је 8891 Делатност 
дневне бриге о деци.”

 
Члан 4.

После члана 42. додаје се члан 42а. који гласи:
„Члан 42а.

На седницу Управног одбора позивају 
се представници синдиката у Установи, који 
присуствују и учествују у раду, без права 
одлучивања.”

Члан 5.
Ова Одлука се објављује у Службеном листу 

града Панчева и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕЧЈА РАДОСТ” ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 606/3
ДАТУМ: 23. 11.2011. г. 

П Р Е Д С Е Д Н  И К
Милица Вељковић, с.р.

406.

На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање” 
Панчево (“ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опово” бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01), Управни 
одбор је на седници одржаној 10.11.2011. год. 
донео следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА И 

САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ

Члан 1.

Утврђују се цене грејања и санитарне топле 
воде :

За стамбени простор по m2 износи:
Р.
бр.

ОПИС Цена у дин./
m2 без ПДВ-а 

месечно

1. СТАМБЕНИ ПРОСТОР по m2 78,70 дин/m2

За пословни простор по m2, се не мења и 
износи:
Р. 
бр.

ОПИС цена у дин./
m2 без 
ПДВ-а

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР по m2 60,64 дин/m2

1.1. Установе из области дечје и 
социјалне заштите, школе и 
друге образовне установе, 
установе културе, објекти које 
користи омладина и општинска 
управа 60,64 дин/m2

1.2. Пословни простор 60,64 дин/m2

1.3. Објекти у изградњи који су 
привремено прикључени на 
грејни систем

60,64 дин/m2

За пословни и стамбени простор по кwh, 
износи:
Р. 
бр. ОПИС цена у дин.по 

кwh без ПДВ-а
1. ПОСЛОВНИ И 

СТАМБЕНИПРОСТОР 
по кwh

1.1. Варијабилни део 5,90 дин/кwh
1.2. Фиксни део 26,86 дин/m2

  
За припрему санитарне топле воде по кwh, 

износи:
Р. 
бр. ОПИС

цена у дин.
по кwh без 
ПДВ-а

1. ПРИПРЕМУ 
САНИТАРНЕ ТОПЛЕ 
ВОДЕ по кwh

1.1. Варијабилни део 5,90 дин/кwh      
1.2. Фиксни део 395.86 дин. 

по чл. дом.

   

За припрему санитарне топле воде по члану 
домаћинства, износи:

 
Р . 
бр. ОПИС

цена у дин.
по члану без 
ПДВ-а

1. ПРИПРЕМУ САНИТАРНЕ 
ТОПЛЕ ВОДЕ по члану 
домаћинства

1.1. По члану домаћинства 750,36 дин. 
по чл. дом.

Члан 2.
На цену грејања за пословни простор која 

се обрачунава по м2 примењује се корективни 
фактор утврђен чланом 68. Одлуке Скупштине 
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града о условима и начину снабдевања топлотном 
енергијом купаца на подручју града Панчева бр. II-
04-06-31/2010 (“Службени лист града Панчева” бр. 
15/10).

 
Члан 3.

Применом ове Одлуке престаје примена и 
важност Одлуке Управног одбора ЈКП “Грејање” 
Панчево бр. Г-3350/08/35-1 од 26.11.2010 године 
(“Службени лист града Панчева” бр.23/10) Одлуке 
Управног одбора ЈКП “Грејање” Панчево бр. 
Г-3350/08/20-4 од 14.12.2009 године (“Службени 
лист града Панчева” бр.27/09), Одлуке Управног 
одбора ЈКП “Грејање” Панчево бр. Г-33 50/08/20-5 
од 14.12.2009 године (“Службени лист града 
Панчева” бр.27/09) И Одлуке Управног одбора ЈКП 
“Грејање” Панчево бр. Г-3350/08/8-4 од 13.03.2009 
године (“Службени лист града Панчева” бр. 
13/09).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 

наредног дана од дана добијања сагласности од 
Оснивача на утврђену цену грејања.

Члан 5.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

Града Панчева”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО 
УПРАВНИОДБОР
БРОЈ: Г-3350/08/60 
Панчево, 10.11.2011.

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

Славко Малиџан с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

394.  Решење о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута Јавног 
комуналног предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт - Панчево” Панчево.............

395. Одлука о изменама и допунама 
Статута Јавног комуналног предузећа за 
превоз путника „Аутотранспорт-Панчево” 
Панчево............................................................ 
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