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   Број  10   ГОДИНА V             ПАНЧЕВО,    19. април 2012. ГОДИНЕ Аконтација претплате   8.877,82

   Цена овог примерка       63,00

117.

На основу члана 12 став 1. тачка 1. Закона 
о тржишту капитала (“Службени гласник РС” 
бр.31/11), члана 37. став 2. Закона о јавном 
дугу (“Службени гласник РС” бр. 61/05, 107/09 
и 78/11), чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07), 
члана 3. Одлуке о задуживању града Панчева 
по најповољнијим условима („Службени лист 
града Панчева” број 4/12), чланова 59. и 99. став 
3. Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” 8/08, 4/09 и 5/12), Градско веће града 
Панчева, на седници одржаној 12. априла 2012. 
године, донело је

О Д Л У К У
о издавању I емисије обвезница града Панчева 

серије А (I транша)

Члан 1.
Град Панчево издаје дужничку хартију 

од вредности I емисију обвезница серије А у 
укупном обиму од 107.000.000,00 РСД, у броју од 
10.700 комада, појединачне номиналне вредности 
10.000,00 РСД. За обрачун вредности дуга, по овим 
обвезницама, користи се валутна клаузула, а износ 
утврђен у ЕУР, као противвредност износа од 
107.000.000,00 РСД прерачунат у ЕУР применом 
средњег курса НБС на дан 23.04.2012. године, 
служи као основ за израчунавање свих обавеза по 
основу главнице и камате, тако да се уплата ових 
износа врши у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан уплате.

Члан 2.

Намена емисије је прикупљање финансијских 
средстава потребних за реализацију капиталних 
инвестиционих пројеката комуналне и спортске 
инфраструктуре представљених у Информационом 
меморандуму за издавање дугорочних дужничких 
хартија од вредности (обвезница)града Панчева и 
то:

■ Припрема радова и изградња олимпијског 
базена у Панчеву, у насељу “Котеж 2”,

■ Учешће у изградњи грудобрана у касарни 
“Растко Немањић” у Панчеву,

■ Израда пројектно-техничке документације 
и инфраструктурно опремање индустријске зоне 
“Гринфилд 2” у Панчеву,

■ Израда   пројектно-техничке   документације   

и   инфраструктурно   опремање   северне 
индустријске зоне у Панчеву,

■ Реконструкција улице Кајмакчаланска у 
Панчеву.

У случају да реализовани пројекти комуналне 
и спортске инфраструктуре буду мање вредности 
од вредности емисије, настала разлика биће 
преусмерена на друге пројекте комуналне и 
спортске инфраструктуре, у складу са одлуком 
органа Града о буџету.

Члан 3.
Емисија обвезница из члана 1. ове Одлуке 

носиће ознаке СFI код и ISIN број који им додели 
Централни регистар, депо и клиринг хартија од 
вредности Републике Србије (CRHOV).

Емисиона цена обвезница је 10.000,00 РСД по 
комаду.

Дан издавања обвезница је дан уписа 
власништва над обвезницама на власничке 
рачуне хартија од вредности законитих ималаца 
у Централном регистру, депоу и клирингу хартија 
од вредности Републике Србије, од када теку сва 
права по издатим хартијама.

Члан 4.
Обвезнице се издају као амортизујуће 

купонске обвезнице са роком доспећа од 7 (седам) 
година, са грејс периодом од годину дана и носе 
каматну стопу ЕУРИБОРЗМ + 7,45% на годишњем 
нивоу која се обрачунава квартално по формули за 
пропорционални метод:

Обрачун камате се врши на тачно одређени 
датум квартала на неотплаћени износ главнице 
изражен у ЕУР. План доспећа купона изражен у 
ЕУР ће након објављивања средњег курса НБС 
важећег на дан 23.04.2012.године бити исказан у 
Прилогу који је саставни део ове Одлуке (датуми 
и износи). Обавеза по купону се на дан доспећа 
множи са средњим курсом НБС важећим на тај дан 
и изражава у РСД.

Обвезница садржи 28 (двадесетосам) купона. 
Прва 4 (четири) купона садрже само камату, 
док остали купони садрже једнаке амортизујуће 
износе главнице увећане за камату која се рачуна 
по горе приказаној формули на неотплаћени износ 
главнице.

 
 камата = главница x                                   x  

ЕУРИБО3М + 7,45

100

број дана 
у периоду

360
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Због променљиве (варијабилне) каматне стопе 
и главнице изражене у РСД, камата по купону 
ће се обрачунавати за сваки купон посебно и 
примењиваће се ЕУРИБОР ЗМ који важи на 
почетку обрачунског периода.

Уколико доспеће купона буде у нерадне дане, 
исплата купона ће се извршити на први следећи 
радни дан.

У случају доцње код исплате купона законити 
имаоци обвезница имају право на исплату 
вредности купона увећану за законску затезну 
камату обрачунату за период од дана доспећа 
купона до дана исплате.

Уколико је каматна стопа ЕУРИБОРЗМ + 
7,45%, дефинисана овим чланом Одлуке, виша од 
стопе законске затезне камате, код обрачуна ће се 
примењивати камата ЕУРИБОР ЗМ + 7,45% која 
тече од тренутка доцње до коначног измирења 
обавеза из ове Одлуке.

У случају доцње дуже од 15 (петнаест) дана 
законити имаоци обвезница могу искористити 
средства обезбедјења емисије, а град Панчево се 
обавезује да ће у том случају надоместити утрошена 
средства обезбеђења.

Члан 5.
Обвезнице се издају у складу са чланом 

12. Закона о тржишту капитала, без обавезе 
објављивања проспекта - квалификованим 
инвеститорима:

о   БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД у износу 
од 50% од обима емисије, односно 5.350 комада 
обвезница, и

о  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД 
у износу од 50% од обима емисије, односно 5.350 
комада обвезница.

Члан 6.
Законити имаоци обвезница, имају следећа 

права:
1. право на исплату главнице;
2. право на исплату камате;
3. право на наплату потраживања у складу са 

одредбама важећих законских прописа;
4. право располагања обвезницама у складу 

са законом;
5. друга права у складу са законом.

Члан 7.

Обвезнице које су предмет ове Одлуке издају 
се, преносе и евидентирају у облику електронског 
записа у информационом систему Централног 
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 8.
Упис обвезница се врши потписивањем 

изјаве о упису обвезница - уписнице код носиоца 
конзорцијума о покровитељству емисије Банка 
Интеса, док се уплата обвезница врши у корист 
посебног наменског депозитног рачуна за уплату 
отвореног код Банка Интеса.

Град Панчево и покровитељи су се договорили 
да ће се упис и уплата обвезница извршити 
23.04.2012. године, и то ће бити датум предаје 
документације Централном регистру, депоу и 
клирингу хартија од вредности за укњижавање 

емисије и преноса обвезница на власничке рачуне 
законитих ималаца.

Уколико се упис, уплата обвезница и пренос 
обвезница на власничке рачуне законитих ималаца 
не изврше истог дана, за датум издавања узима 
се дан преноса обвезница на власничке рачуне 
законитих ималаца.

Емисија обвезница се сматра успешном 
уколико се у предвиђеном року упише и уплати 
целокупна емисија.

Рок за повраћај уплаћених средстава, уколико 
емисија не успе, је један радни дан од истека рока за 
упис и уплату прецизираног у овом члану Одлуке.

Члан 9.
Издатим обвезницама се може трговати у 

секундарном промету ван организованог тржишта 
између квалификованих инвеститора.

На захтев било које од страна, Покровитељ 
ће спровести процес укључивање обвезница на 
регулисано тржиште, односно МТП, након добијања 
решења о одобрењу објављивања проспекта од 
стране Комисије за хартије од вредности.

Дозвољенје превремени откуп обвезница, 
од стране издаваоца (цалл оптион), исључиво на 
датуме доспећа купона, који може ступити на снагу 
након истека рока од 18 (осамнаест) месеци од дана 
њиховог издавања, уз обавезу да се превремени 
откуп мора најавити у писаној форми најмање 30 
(тридесет) дана пре датума откупа по цени једнакој 
неотплаћеном делу главнице.

Након превременог откупа издавалац ће 
поништити откупљени део емисије.

 
Члан 10.

Обавезе по основу I емисије обвезница серије 
А издавалац ће исплаћивати из текућих прихода, 
а за обезбеђење емисије обвезница Издавалац 
доставља покровитељима 10 (десет) регистрованих 
бланко сопствених соло меница са овлашћењем 
за коришћење приликом закључења Уговора о 
пружању услуга покровитеља емисије дугорочних 
дужничких хартија од вредности(обвезница) 
издаваоца града Панчева .

Члан 11.
Градско веће града Панчева овлашћују 

Филипа Митровића, помоћника градоначелника 
за економски развој, да у име и за рачун Града 
спроведе све неопходне радње и потпише сву 
припадајућу документацију у циљу реализације 
ове Одлуке, а нарочито:

Закључи уговор о пружању услуга покровитеља 
емисије дугорочних дужничких хартија од 
вредности(обвезница) издаваоца града Панчева и 
уговор о отварању наменског депозитног рачуна за 
уплату обвезница а у складу са одредбама Одлуке 
Градског већа о издавању I емисије обвезница 
Града Панчево серије А (I транша),

- Потписује све неопходне поднеске 
који се упућују надлежним регулаторним и 
регистрационим органима (Комисија за хартије од 
вредности, Централни регистар, депо и клиринг 
хартија од вредности и др.)

- Предузима све друге неопходне правне 
и фактичке радње у циљу реализације Емисије 
обвезница у складу са овом Одлуком.
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Члан 12.
За испуњење обавеза по основу ове емисије 

издавалац одговара у складу са законом.

Члан 13.
За све што није предвиђено овом Одлуком, 

примењују се непосредно одредбе закона и Статута 
града Панчева.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном листу града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:   II-05-06-2/2012-33
Дауум:   12. април 2012. година

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
 

118.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 12. aприла 2012. године, разматрало 
је Предлог решења о образовању Тима за 
координацију активности на увођењу двојезичне 
наставе на српском и енглеском језику у 
Предшколској установи „Дечја радост” и основним 
и средњим школама на територији града Панчева, 
па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 и 
5/12), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Тима за координацију 

активности на увођењу двојезичне наставе на 
српском и енглеском језику у Предшколској 

установи „Дечја радост” и основним и средњим 
школама на територији града Панчева

I
Образује се Тим за координацију активности 

на увођењу двојезичне наставе на српском и 
енглеском језику у Предшколској установи „Дечја 
радост” и основним и средњим школама на 
територији града Панчева (у даљем тексту: Тим) у 
следећем саставу:

1. Тања Лукић, члан Градског већа града 
Панчева, координатор;

2. Нада Беркуљан, члан Градског већа града 
Панчева, члан;

3. Жаклина Мијалковић, члан Одбора за 
образовање Скупштине АПВ, члан;

4. Мартин Бајза, секретар Секретаријата за 
јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, члан;

5. Љубица Цветановић, помоћник секретара 
Секретаријата за јавне службе и социјална питања 
Градске управе града Панчева, члан;

6. Ружица Беч, в.д. директора Предшколске 
установе «Дечја радост» Панчево, члан;

7. Татјана Божић, директор Основне школе 
«Свети Сава» Панчево, члан;

8. Владимир Марић, директор Гимназије 
«Урош Предић» Панчево, члан;

9. Председник Актива директора основних 
школа са територије града Панчева, члан;

10. Председник Актива директора средњих 
школа са територије града Панчева, члан;

11. Представник Савета родитеља Предшкол-
ске установе «Дечја радост» Панчево, на предлог 
Савета родитеља, члан;

12. Представник Савета родитеља Основне 
школе «Свети Сава» Панчево, на предлог Савета 
родитеља, члан;

 13. Координатор   пројекта   у   Пред-
школској   установи   «Дечја  радост» Панчево, 
члан;

14. Координатор пројекта у Основној школи 
«Свети Сава» Панчево, члан.

II
Задатак Тима је да координира активностима 

и радњама у припремама за учешће одређених 
основних и средњих школа са територије града 
Панчева и Предшколске установе „Дечја радост” 
Панчево у Пројекту Владе Аутономне Покрајине 
Војводине „Увођење двојезичне наставе на српском 
и енглеском језику у установама образовања и 
васпитања на територији Аутономне Покрајине 
Војводине” или приликом њиховог непосредног 
учешћа у имплементацији Пројекта.

III
Тим по потреби, а обавезно на крају првог 

полугодишта и на крају другог полугодишта 
одговарајуће школске године, доставља Градском 
већу града Панчева информацију о извршавању 
задатака из тачке II овог решења.

IV
Координатор Тима сазива састанке Тима и 

организује његов рад.

V
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Тима обављају Секретаријат 
за скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа и Секретаријат за јавне службе и 
социјална питања 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 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:   II-05-06-2/2012-33 
Панчево, 12. април 2012. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА ПАНЧЕВА 
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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119. 

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 12. 04. 2012. године, разматрало је 
Предлог решења о престанку важења Правилника 
о критеријумима за упис деце у установе које 
обављају делатност предшколског образовања и 
васпитања у граду Панчеву, па је на основу чланова 
46. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС” број 129/07) и чланова 59. и 99. став 
3. Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку важења правилника о 

критеријумима за упис деце у установе које 
обављају делатност Предшколског образовања 

и васпитања у граду Панчеву

I
Ступањем на снагу Одлуке о допунама Статута 

Предшколске установе «Дечја радост» Панчево 
(“Службени лист града Панчева^ број 5/12), 
престаје да важи Правилник о критеријумима 
за упис деце у установе које обављају делатност 
предшколског образовања и васпитања у граду 
Панчеву (“Службени лист општине Панчево^ 
број 18/05 и ^Службени лист града Панчева^ број 
17/09).

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева” .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:  II-05-06-2/2012-33
Панчево,  12. април 2012. године

 ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

  Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
 

120.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 52. 
став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији 
града Панчева („Службени лист града Панчева” број 
16/11 и 27/11), члана 20. Одлуке о Градској управи 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11) 
и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” 
број 30/10), доноси

ДОПУНСКО 

Р Е Ш Е Њ Е
о одрећивању пешачког прелаза у насељеном 

месту Старчево

У решењу број XII-17-344-1/2012-5 од 
03.04.2012. године у тачци I. додаје се став 2. који

гласи:
„Одређује се изградња приступних стаза које 

су неопходне за повезивање пешачког прелаза са 
постојећим пешачким стазама.”

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХП-17-344-1/2012-5
ПАНЧЕВО 12.04.2012. године

 
ДИРЕКТОР

Ранко Марчетић
дипл. инж. саобраћаја, с.р.

121.
 
На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона 

о локалним изборима (“Службени гласник РС” 
бр. 129/2008 и 54/2011), Изборна комисија града 
Панчева, на седници оджаној дана 19. април 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о одређивању бирачких места 

на територији града Панчева

I
У тачки I Решења о одређивању бирачких 

места на територији града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 6/2012), на бирачком 
месту редни број 6, „Банатско Ново Село 4” мења 
се седиште и адреса бирачког места, тако да гласи: 
„Банатско Ново Село, Основна школа „Жарко 
Зрењанин” Маршала Тита 79.”

II
Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

ПРЕДСЕДНИК Јелана Павловић,с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:1-01-013-5/2012-149
Панчево, 19. април 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Јелена Павловић, с.р.
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122. 

ПРЕДМЕТ: Техничка грешка

У „Службеном листу града Панчева“ бр. 8 од 
10.04.2012. године, грешком је поново објављен 
текст Одлуке о допунама Статута Предшколске 
установе „Дечја радост” Панчево.   

Обзиром да је први пут текст објављен 
у „Службеном листу града Панчева” бр. 5 од 
08.03.2012. године, исти се има сматрати важећим, 
а текст Одлуке објављен у „Службеном листу града 
Панчева” бр. 8 се сматра као да није ни објављен.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
БРОЈ: II-04-06-сл/2012 
Панчево, 19. април 2012. године

СЕКРЕТАР
Сања Поповић, с.р.

  123.

ПРЕДМЕТ: Техничка грешка

По сравњењу са изворним текстом утврђено 
је да је у Одлуци о ванлинијском и ауто-такси 
превозу путника донетој на седници 08.03.2012. 
године, и објављеној у „Службеном листу града 
Панчева” бр. 5/2012 од 08.03.2012. године, дошло 
до техничке грешке коју треба исправити.

У члановима 11., 15., 18., 53., 54. и 56. ове 
Одлуке, уместо речи „Градоначелник” треба 
да стоје речи „Градско веће града Панчева” у 
одговарајућем падежу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
БРОЈ: II-04-06-СЛ/2012 
Панчево, 19. април 2012. године

СЕКРЕТАР
Сања Поповић, с.р.

124.

На основу ч.п.16.18. и 21. Одлуке о месним 
заједницама на територији града Панчeва( “Сл. 
лист града Панчева” бр.36/2011) у складу са чл.15. 
Закона о локалним изборима (“Сл.гласник РС” бр. 
129/07) Комисија за спровођење избора скупштина 

месних заједница на територији града Панчева, на 
седници одржаној 16. марта 2012. године, донела 
је

ПОСЛОВНИК 
o раду комисије за спровођење избора 

скупштина месних заједница на територији 
града Панчева

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређују се питања 

организације, начина рада и одлучивања Комисије 
за спровођење избора скупштина месних заједница 
на територији града Панчева (у даљем тексту: 
Комисија), као и друга питања од значаја за рад 
Комисије.

Члан 2.
Седиште Комисије је у Панчеву, Трг краља 

Петра I 2-4.

Члан 3.
Комисија у свом раду користи један печат. 

Пречник печата износи 32 mm.
Печат има облик круга, , око кога је на српском 

језику ћириличким писмом, у концентричним 
круговима исписан текст печата на следећи начин:у 
спољњем кругу Град Панчево, у првом следећем 
кругу Комисија за спровођење избора скупштина 
месних заједница на територији града Панчева и у 
дну печата седиште Комисије, Панчево .

II САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.
Комисију чине председник Комисије, заменик 

председника и 15 чланова именовани решењем 
председника Скупштине града Панчева на предлог 
савета месних заједница.

 
Члан 5.

Председник Комисије:
- организује рад Комисије представља Коми-

сију 
- сазива седнице Комисије, 
- предлаже дневни ред председава седницама 

Комисије 
- стара се о примени Пословника 
- стара се о остваривању јавности рада потпи-

сује акта Комисије 
- стара се о спровођењу аката Комисије 
- обавља и друге послове утврђене законом и 

овим пословником.

Члан 6.
Председник Комисије има заменика који 

га замењује у случају његове одсутности или 
спречености да врши своју дужност, са свим 
правима, обавезама и одговорностима које има 
председник Комисије.

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 7.
Комисија, у складу са Одлуком о месним 
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заједницама на територији града Панчeва :
1. стара се о законитости спровођења избора 

чланова скупштина месних заједница,
2. доноси Одлуку о одређивању броја чланова 

скупштина месних заједница који се бирају на 
бирачким местима у складу са Решењем обирачким 
местима на територији града Панчева и Статутом 
месне заједнице,

3. даје упутства бирачким одборима у погледу 
спровођења поступка избора,

4. прописује обрасце и организује техничке 
припреме за спровођење избора чланова скупштина 
месних заједница,

5. утврђује да ли су предлози кандидата 
сачињени и поднети у складу са одредбама Одлуке о 
месним заједницама на територији града Панчва,

6. утврђује и оглашава листе кандидата,
7. утврђује број гласачких листића за 

бирачка места и записнички их предаје бирачким 
одборима,

8. утврђује резултате гласања на бирачким 
местима и број гласова за сваког кандидата,

9. врши и друге послове спровођења поступка 
избора чланова скупштина месних заједница.

У свом раду Комисија сходно примењује закон, 
упутства и друга акта која се односе на спровођење 
избора за одборнике Скупштине града. 

IV     НАЧИН РАДА

Члан 8.
Комисија је самостална и назависна у свом 

раду и ради на основу закона и прописа донетих на 
основу закона.

Члан 9.
Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комиси-

је, по сопственој иницијативи или на предлог једне 
трећине чланова Комисије.

У раду Комисије учествују председник, 
заменик председника и чланови Комисије.

Члан 10.
Позив за седницу Комисије, доставља се 

члановима Комисије у писаном облику, најкасније 
два дана пре дана одређеног за одржавање седнице, 
а по потреби седнице се могу сазвати и у краћем 
року телефоном.

Уз позив за сазивање седнице Комисије 
доставља се предлог дневног реда, са материјалом 
за седницу.

Члан 11.
Седници Комисије, по позиву председника, 

присуствују и представници основних 
организационих јединица Градске управе града 
Панчева који обављају стручне и административно-
техничке послове за потребе Комисије.

По позиву председника Комисије, седници 
могу присуствовати и друга лица.

Члан 12.
Комисија ради и пуноважно одлучује када 

седници присуствује већина од укупног броја 
чланова.

Комисија одлучује већином гласова присутних 
чланова.

Комисија одлучује јавним гласањем дизањем 
руку или појединачним изјашњавањем.

Чланови Комисије се појединачно изјашњавају 
ако то одреди председник Комисије, када сматра да 
је то потребно ради тачног утврђивања резултата 
гласања

Сваки члан Комисије може да предложи 
измену и допуну предложеног дневног реда пре 
утврђивања дневног реда.

Члан 13.
Рад Комисије је јаван.
Комисија обезбеђује јавност рада давањем 

саопштења и одржавањем конференција за 
штампу.

Конференцију за штампу, по одобрењу 
Комисије, може одржати председник или члан.

Члан 14.
У извршавању послова из своје надлежности 

Комисија, сагласно закону, сарађује са домаћим и 
страним органима и организацијама.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 15.
На седници Комисије води се записник о раду 

Комисије.
У записник се обавезно уноси:
- време и место одржавања седнице,
- име председавајућег,
- имена одсутних чланова Комисије,
- имена лица која су присуствовала седници 

Комисије, по позиву председника Комисије,
- утврђени дневни ред,
- кратак ток седнице са назнаком учесника у 

расправи о свакој тачки дневног реда,
- резултати гласања о свакој тачки дневог 

реда,
- назив аката донетих на седници.

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 16.
Бирач, кандидат за члана скупштине месне 

заједнице и предлагач кандидата има право да 
поднесе приговор Комисији због неправилности у 
поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и 
објављивања резултата избора.

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана 
када је донета одлука, односно извршена радња 
или учињен пропуст.

Решење по приговору, Комисија доноси у року 
од 48 часова од часа пријема приговора и доставља 
га подносиоцу приговора.

Уколико Комисија усвоји приговор, поништиће 
одлуку или радњу.

Када је против решења Комисије по приговору 
поднета жалба, Комисија је дужна да Управном 
суду одмах, а најкасније у рок у од 12 часова од 
часа пријема жалбе достави све потребне податке 
и списе за одлучивање.

VI. ОВЕЗБЕЂЕЊА УСЛОВА ЗА РАД 
КОМИСИЈЕ

Члан 17.
 Средства за рад органа за спровођења избора, 

изборни материјал и друге трошкове избора за 
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спровођење избора, обезбеђују се у буџету Града.

Члан 18.
Председник, заменик председника и чланови 

Комисије, као и њихови заменици имају право на 
накнаду за рад у Комисији.

Висину накнаде за рад у Комисији утврђује се 
посебном одлуком Комисије, на основу евиденције 
о присутности и степена и квалитета ангажованости 
у раду Комисије.

Запослени у Градској управи, ангажовани за 
обављање стручних и административно-техничких 
послова имају право на накнаду, утврђену посебном 
одлуком, на предлог председника Комисије, а 
у зависности од ангажовања у току изборног 
процеса.

Налогодавац за исплату средстава из члана 17. 
су председник и заменик председника Комисије.

Члан 19.
Комисија обезбеђује чување изборних аката 

и извештаја о резултатима избора са изборним 
материјалом и руковање тим материјалима, у 
складу са законом.

Члан 20.
Основне организационе јединице Градске 

управе града Панчева обављају стручне и 
административно-техничке послове за потребе 
Комисије.

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
На питања која се односе на рад Комисије, а 

која нису уређена овим пословником, примењиваће 
се се Закон о избору народних посланика и Закон о 
локалним изборима.

Члан 22 .
Овај пословник ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у “Службеном листу града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА 
Број:I-03-013- 4/2012 
Панчево,16.март 2012.године

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Станковић, с.р.

125.

На основу члана 21. Одлуке о месним 
заједницама на територији града Панчева (‘’Сл.
лист града Панчева’’ бр.36/11), Комисија за спро-
вођење избора скупштина месних заједница на 
територији града Панчева, на седници одржаној 
19. марта 2012. донела је : 

  

        О Д Л У К У
о одређивању боје папира за штампање 

гласачког листића и контролног листа за 
гласање на изборима за скупштине месних 

заједница на територији града Панчева који ће 
се одржати 06. маја 2012.

 
Члан 1. 

Гласачки листић  за избор чланова скупштина 
месних заједница  на  територији града Панчева 
штампаће се на папиру светло браон боје.

Контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије за избор чланова скупштина месних 
заједница  на  територији града Панчева штампаће 
се на папиру беле боје.

Члан 2. 
Ова одлука објавиће се у ‘’Службеном листу 

града Панчева’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Број I-03-013-4/2012
Панчево, 19. март 2012. године

              ПРЕДСЕДНИК
Предраг Станковић, с.р.
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      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

                    

С А Д Р Ж А Ј     

Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

117. Одлука о издавању I емисије обвезница 
града Панчева серије А (I транша) 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА ПАНЧЕВА

118. Решење о образовању Тима за 
координацију активности на увођењу 
двојезичне наставе на српском и енглеском 
језику у Предшколској установи „Дечја 
радост” и основним и средњим школама на 
територији града Панчева 

119. Решење о престанку важења правилника 
о критеријумима за упис деце у установе 
које обављају делатност Предшколског 
образовања и васпитања у граду Панчеву 

АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ

120. ДОПУНСКО  Решење о одрећивању 
пешачког прелаза у насељеном месту 
Старчево 

121. Решење о измени решења о одређивању 
бирачких места на територији града 
Панчева 

122. ПРЕДМЕТ: Техничка грешка 

123. ПРЕДМЕТ: Техничка грешка  

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

124. Пословник o раду комисије за 
спровођење избора скупштина месних 
заједница на територији града Панчева

125. Одлука о одређивању боје папира за 
штампање гласачког листића и контролног 
листа за гласање на изборима за скупштине 
месних заједница на територији града 
Панчева који ће се одржати 06. маја 2012.
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