
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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220.

Ha основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 
129/07) и члана 58. став 2. 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 дана 17. јула 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама одлуке о извршним органима града 

Панчева

Члан 1.
У Одлуци о извршним органима града Панчева 

(„Сл. лист града Панчева” бр. 26/12 и 32/12) члан 5. 
мења се и гласи:

„Чланови Градског већа задужени су за одређена 
подручја:

I. Заштита животне средине и одрживи развој
2 Пољопривреда, село и рурални развој
3. Рад, запошљавање и социјална политика
4. Привреда, предузетништво и инвестиције
5. Финансије
6. Култура и информисање
7. Омладина
8. Спорт
9. Стамбено-комунални послови
10. Здравство
11. Образовање.”

Члан 2.
Члан 7. брише се.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

221.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Градског већа града  

Панчева

I
ЖЕЉКО ЛАЗИЋ, разрешава се функције 

члана Градског већа града Панчева за подручје 
финансија.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

222.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Градског већа 

града  Панчева

I
БОРИСАВ МИЛУТИНОВИЋ, разрешава се 

функције члана Градског већа града Панчева за 
подручје саобраћаја.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.      
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223.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Градског већа 

града  Панчева

I
др ДУШАН МАЛИЋ, разрешава се функције 

члана Градског већа града Панчева за подручје 
здравства.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.      

224.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Градског већа 

града  Панчева

I
МИЛОСАВ УРОШЕВИЋ, разрешава се 

функције члана Градског већа града Панчева за 
подручје културе.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.               

225.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Градског већа 

града  Панчева

I
МИЛАН СТАНОЈКОВИЋ, разрешава се 

функције члана Градског већа града Панчева за 
подручје привреде, предузетништва и инвестиција.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.          

226.  

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Градског већа 

града Панчева

I
РАДОМИР РАДОСАВЉЕВИЋ, разрешава се 

функције члана Градског већа града Панчева за 
подручје рада, запошљавања и социјалне политике.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.       
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227.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Градског већа 

града  Панчева

I
ГОРАН ПАНДУРОВ, разрешава се функције 

члана Градског већа града Панчева за подручје 
пољопривреде.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

228.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку функције члана Градског већа 

града  Панчева

I
ДЕЈАНУ ЖИВАНОВИЋУ, престаје функција 

члана Градског већа града Панчева за подручје села 
и руралног развоја, на лични захтев.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.       

229.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору   члана Градског већа 

града  Панчева

I
ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, дипл. економиста 

из Панчева, бира се за члана Градског већа града 
Панчева за подручје финансија, почев од 17. јула 
2013. године на време од четири године, односно 
до истека мандата одборницима Скупштине града 
Панчева.

II
ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, члан Градског већа 

града Панчева неће бити на сталном раду у Граду 
Панчеву.

III
Ово решење објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.  

230.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору   члана Градског већа 

града  Панчева

I
Прим.др МИЛАН ТРИФУНОВИЋ, из Панчева, 

бира се за члана Градског већа града Панчева за 
подручје здравства, почев од 17. јула 2013. године на 
време од четири године, односно до истека мандата 
одборницима Скупштине града Панчева.

II
Прим.др МИЛАН ТРИФУНОВИЋ, члан 

Градског већа града Панчева неће бити на сталном 
раду у Граду Панчеву.
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III
Ово решење објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.      

231.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору   члана Градског већа 

града  Панчева

I
ЈЕЛЕНА БАТИНИЋ, дипл. економиста из 

Панчева, бира се за члана Градског већа града 
Панчева за подручје привреде, предузетништва 
и инвестиција, почев од 17. јула 2013. године на 
време од четири године, односно до истека мандата 
одборницима Скупштине града Панчева.

II
ЈЕЛЕНА БАТИНИЋ, члан Градског већа града 

Панчева ће бити на сталном раду у Граду Панчеву.

III
Ово решење објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.       

232.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору   члана Градског већа 

града  Панчева

I
СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ, дипломирани 

социјални радник из Панчева, бира се за члана 
Градског већа града Панчева за подручје рада, 
запошљавања и социјалне политике, почев од 17. 
јула 2013. године на време од четири године, односно 
до истека мандата одборницима Скупштине града 
Панчева.

II
СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ, члан Градског већа 

града Панчева ће бити  на сталном раду у Граду 
Панчеву.

III
Ово решење објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.   

233.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору   члана Градског већа 

града  Панчева

I
ЈАСМИНА ВЕЧАНСКИ, драмска уметница 

из Панчева, бира се за члана Градског већа града 
Панчева за подручје културе и информисања, 
почев од 17. јула 2013. године на време од четири 
године, односно до истека мандата одборницима 
Скупштине града Панчева.

II
ЈАСМИНА ВЕЧАНСКИ, члан Градског већа 

града Панчева ће бити на сталном раду у Граду 
Панчеву.



    17. јул 2013. године                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                             Број   8   Страна   5   

III
Ово решење објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.   

234.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору   члана Градског већа 

града  Панчева

I
НИКОЛА ДАМЊАНОВИЋ, студент из 

Панчева, бира се за члана Градског већа града 
Панчева за подручје омладине, почев од 17. јула 
2013. године на време од четири године, односно 
до истека мандата одборницима Скупштине града 
Панчева.

II
НИКОЛА ДАМЊАНОВИЋ, члан Градског 

већа града Панчева ће бити на сталном раду у Граду 
Панчеву.

III
Ово решење објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.      

235.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору   члана Градског већа 

града  Панчева
I

ПРЕДРАГ ПАТИЋ, дипл. економиста из 
Панчева, бира се за члана Градског већа града 
Панчева за подручје стамбено-комуналних послова, 
почев од 17. јула 2013. године на време од четири 
године, односно до истека мандата одборницима 
Скупштине града Панчева.

II
ПРЕДРАГ ПАТИЋ, члан Градског већа града 

Панчева ће бити на сталном раду у Граду Панчеву.
III

Ово решење објавити у «Службеном листу 
града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.      

236. 

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 11/08), 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 17. јула 2013. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ   ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 ГРАДА  ПАНЧЕВА

I
МАЈА СВИРЧЕВИЋ ПРЕКИЋ, дипл. инжењер 

пољопривреде из Панчева, бира се за члана Градског 
већа града Панчева за подручје пољопривреде, села 
и руралног развоја, почев од 17. јула 2013. године на 
време од четири године, односно до истека мандата 
одборницима Скупштине града Панчева.

II
МАЈА СВИРЧЕВИЋ ПРЕКИЋ, члан Градског 

већа града Панчева ће бити на сталном раду у Граду 
Панчеву.

III
Ово решење објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.   
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237.

Ha основу члана 58. став 2. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева», број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној дана   17. јула 2013. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени решења о избору члана Градског већа 

града Панчева

I
У Решењу о избору члана Градског већа 

града Панчева(„Службени лист града Панчева” 
број 26/12 и 2/13), којим је Александар Фаркаш, 
дипломирани менаџер из Панчева изабран за члана 
Градског већа града Панчева, у тачки 1 речи: “за 
подручје омладине и спорта”, замењују се речима: 
„за подручје спорта”.

II
Ово решење објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.       

238.

На основу чл. 40. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 26. Пословника Скупштине града Панчева( 
«Службени лист града Панчево» број 11/08) и члана 
39. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ), Скупштина 
града Панчева на  седници одржаној дана 17. јула 
2013. године,  донела  је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу секретара Скупштине

града  Панчева

I
СЛАЂАНА ФЕРАТОВИЋ, разрешава се 

функције секретара Скупштине града  Панчева, на 
лични захтев.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се  у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.   

239.

На основу чл. 40 и 66 Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 25. Пословника Скупштине града Панчева( 
«Службени лист града Панчево» број 11/08) и члана 
39. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» бр. 8/08, 4/09 , 5/12 и 4/13 ), Скупштина 
града Панчева на  седници одржаној дана 17. јула 
2013. године,  донела  је 

Р Е Ш Е Њ Е
о пoстављењу секретара Скупштине

 града  Панчева

I
МАРИНА КЕНДЕРЕШКИ, дипломирани 

правник из Панчева, поставља се за секретара 
Скупштине града Панчева, на време од четири 
године, односно до истека мандата одборницима 
Скупштине града Панчева.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се  у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.              

240.

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о 
локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 
и 54/11) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 17. 
јула 2013. године, донела је

О Д Л У К У 
о утврђивању престанка мандата одборника

 у Скупштини града Панчева

I
Утврђује се престанак мандата одборницима 

Скупштине града Панчева, дана 17. јула 2013. 
године, због преузимања посла, односно функције 
које су у складу са законом, неспојивe с функцијом 
одборника и то:

- Сузани Јовановић, 
- Предрагу Живковићу, 
- Николи Дамњановићу и 
- Предрагу Патићу

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.      

241.

На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 54/11) и 
члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 17. јула2013. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о потврђивању мандата одборника

 Скупштине града Панчева

I
Потврђује се мандат одборницима Скупштине 

града Панчева и то:

 - Александри Трајковски Гаврилов, рођ. 
1968. године, референт општих послова - благјаник 
из Панчева  са изборне листе “Саша Павлов - 
Уједињени за Панчево - Уједињени региони 
Србије”- Саша Павлов

 - Славиши Перенчевићу, рођ. 1980. године, 
дипл. инжењер организационих наука из Панчева, 
са изборне листе Покренимо Панчево - Томислав 
Николић (Српска Напредна Странка, Нова Србија, 
Покрет снага Србије - БК, Демократска Партија 
Македонаца)

- Драгану Јосифовићу, рођ. 1961. године, доктор 
специјалиста гинекологије из Панчева, са изборне 
листе Демократска странка - Весна Мартиновић и

- Крстевски Јелени, рођ. 1981. године, дипл.
етнолог и антрополог из Глогоња, са изборне листе 
Чедомир Јовановић-Преокрет-Предраг Патић 
(Коалиција Либерално Демократска Партија и 
Српски Покрет Обнове).

II
Мандат одборника из тачке I ове одлуке траје 

до истека мандата одборницима Скупштине града 
Панчева. 

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.      

242.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) 
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  
17. јула 2013. године, донела је следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног 
предузећа “Водовод и канализација” Панчево

I
ОБРАДУ ШИЈАКОВИЋУ, дипломираном 

инжењеру из Панчева, утврђује се престанак 
мандата вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа “Водовод и канализација” 
Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

243.

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
(Сл.гласник РС 119/12), члана 39. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09, 5/12 и 4/13) и члана 47. 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“ бр. 02/13), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 17. 
јула 2013. године, донела је следеће

 Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа “Водовод и 
канализација” Панчево

I
РАДОВАНОВИЋ МИЛИЦА, дипл. инжењер 

грађевине из Панчева, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
“Водовод и канализација” Панчево, на период  дo 
шест  месеци. 

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

в.д. директора наредног радног дана од дана 
доношења Решења.
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

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

244.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) 
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 17. 
јула 2013. године, донела је следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа 
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 

Панчево

I
ДИМИТРИЈЕВИЋ АНДРЕЈУ, дипломираном 

менаџеру индустријско - економског менаџмента из 
Београда, утврђује се престанак мандата вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

245.

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
(Сл.гласник РС 119/12), члана 39. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09, 5/12 и 4/13) и члана 42. 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“ бр. 02/13), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 17. јула 2013. године, донела је 

следеће

 Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и 

уређење Панчева” Панчево

I
НЕНАД СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани инже-

њер саобраћаја из Панчева ИМЕНУЈЕ СЕ за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево, на период дo шест месеци. 

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

в.д. директора наредног радног дана од дана 
доношења Решења.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.   

246.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) 
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 17. 
јула 2013. године, донела је следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-

Панчево” Панчево

I
МИЈИЋ МИЛОШУ, дипломираном инжењеру 

електротехнике из Панчева утврђује се престанак 
мандата вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа за превоз путника 
«Аутотранспорт-Панчево» Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.       
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247.

На основу члана 42. Закона о јавним 
предузећима (Сл.гласник РС 119/12), члана 39. 
Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и члана 44. 
Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању 
Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
«Аутотранспорт-Панчево» Панчево (“Службени 
лист града Панчева“ бр. 02/13), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 17. јула 2013. године, 
донела је следеће

 Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа за превоз путника 
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево 

 
I

МИЛЕНКО КРАЈНОВИЋ, дипломирани 
инжењер технологије из Панчева ИМЕНУЈЕ СЕ за 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника «Аутотранспорт-
Панчево» Панчево, на период дo шест  месеци. 

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

в.д. директора наредног радног дана од дана 
доношења Решења.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.  

248.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) 
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 17. 
јула 2013. године, донела је следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа “Градска 
стамбена агенција” Панчево

I
МИЛАНУ ЗАРУБИЦИ, мр дипл. грађ. инж., 

утврђује се престанак мандата вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ‘’Градска стамбена 
агенција’’ Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

249.

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
(Сл.гласник РС 119/12), члана 39. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09, 5/12 и 4/13) и члана 42. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа “Градска 
стамбена агенција” Панчево (“Службени лист града 
Панчева“ бр. 02/13), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 17. јула 2013. године, донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавног предузећа “Градска стамбена агенција” 
Панчево

I
АЛЕКСАНДАР БРКИЋ, дипломирани инже-

њер архитектуре из Панчева ИМЕНУЈЕ СЕ за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
“Градска стамбена агенција” Панчево, на период дo 
шест месеци. 

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

в.д. директора наредног радног дана од дана 
доношења Решења.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

250.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) 
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 17. 
јула 2013. године, донела је следеће
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног 
предузећа “Зеленило” Панчево

I
КАТУЦА ДРАГАНУ, дипломираном економи-

сти из Панчева утврђује се престанак мандата 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа «Зеленило» Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

251.

На основу члана 42. Закона о јавним предузе-
ћима (Сл.гласник РС 119/12), члана 39. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и члана 47. 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“ бр. 02/13), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 17. јула 2013. године, донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа “Зеленило” 

Панчево

I
ДРАГАН КАТУЦА, дипломирани економиста 

из Панчева ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа “Зеленило” 
Панчево, на период  дo шест  месеци. 

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

в.д. директора наредног радног дана од дана 
доношења Решења.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.         

252.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) 
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 17. 
јула 2013. године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о  утврђивању престанка мандата вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног 
предузећа за уређење и одржавање спортских 

терена и објеката «Младост»  Панчево

I
СТАНИШИЋ МИЛАНУ, дипл. економисти из 

Панчева, утврђује се престанак мандата вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
за уређење и одржавање спортских терена и објеката 
«Младост» Панчево.

 II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.        

253.

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
(Сл.гласник РС 119/12), члана 39. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09, 5/12 и 4/13) и члана 44. 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“ бр. 02/13), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 17. 
јула 2013. године, донела је следеће

 Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа
 за уређење и одржавање спортских терена и 

објеката «Младост»  Панчево

I
МИЛАН СТАНИШИЋ, дипл. економиста из 

Панчева, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа за уређење 
и одржавање спортских терена и објеката «Младост» 
Панчево, на период дo шест месеци. 

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

в.д. директора наредног радног дана од дана 
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доношења Решења.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

254.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07) 
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 17. 
јула 2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 

дужности директора Културног центра Панчева 
Панчево

I
РОТАР НЕМАЊИ, дипл. филологу 

јужнословенских језика из Панчева, утврђује се 
престанак мандата вршиоца дужности директора 
Културног центра Панчева Панчево.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.                                                          

255.

На основу члана 37. Закона о култури 
(«Службени гласник РС» бр. 72/09) 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 17. јула 2013. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора 

Културног центра Панчева 
Панчево

I
НЕМАЊА РОТАР, дипл. филолог 

јужнословенских језика, из Панчева, ИМЕНУЈЕ СЕ 
за вршиоца дужности директора Културног центра 
Панчева Панчево, најдуже годину дана.

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

вршиоца дужности директора наредног дана од 
дана доношења Решења.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

256.

На основу чланова 46. и 47.  Пословника 
Скупштине града Панчева(„Службени лист града 
Панчева“ број 11/08), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 17. јула 2013. године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и избору чланова 
Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе Скупштине града 

Панчева

I
Разрешавају се дужности чланови Комисије за 

кадровска, административна питања и радне односе 
Скупштине града Панчева и то:

Павле Раданов, члан                           
Гордана Топић, члан

II
За чланове Комисије за кадровска, админи-

стративна питања и радне односе Скупштине града 
Панчева бирају се  и то:

Александар Јошић, члан                           
Ивица Јовчић, члан

III
Лицима из тачке II овог решења, мандат траје 

до истека мандата утврђеног решењем Скупштине 
града Панчева о избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе Скупштине 
града Панчева број:II-04-06-33/2012 од 6. јула 2012. 
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год, број II-04-06-37/2012 од 3. августа 2012. год, II-
04-06-39/2012 од 19. октобра 2012. год. и II-04-06-
19/2013-3 од 9. маја 2013. год.          

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

257.

На основу чланова 13. и 14. Закона о локалним 
изборима («Службени гласник РС» број 129/07, 
34/10-УС и 54/11), и члана 39. Статута града Панчева 
(Сл.лист града Панчева 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 17. 
јула 2013.  године,  донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Изборне Комисије града Панчева

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председник, 

чланови и секретар Изборне Комисије града 
Панчева, као и њихови заменици именовани 
Решењем Скупштине града Панчева бр. II-04-06-
29/2012 од 08. марта 2012. године, као и Решењем 
Скупштине града Панчева о разрешењу и именовању 
члана Изборне Комисије града Панчева бр. II-04-
06-39/2012 од 19. октобра 2012. године  и то:

Председница Комисије Јелена Павловић, као и 
њен заменик Жељко Павловић

Секретар Комисије Дејан Јовановић и његов 
заменик Ђорђе Добрић

Чланови Комисије :
1.  Данијела Ракетић, као и заменик Душан 

Павлица,
2.  Владимир Апт, као и заменица Сузана 

Бојковић,
3.  Бобан Ђурђев, као и заменица Оливера 

Ћириковачки,
4.  Слободан Кундаковић, као и заменик Андреја 

Ковач,
5.  Милорад Милаков, као и заменик Димоски 

Дамир,
6.  Божидар Анкић, као и заменица Мићаловић 

Драгица,
7.  Драган Петровић, као и заменица Љиљана 

Главонић,
8.  Душан Вујасиновић, као и заменик Миодраг 

Инђић, 
9.  Душан Ђурин, као и заменица Сања 

Дрезгић,
10. Горан Матић, као и заменик Мирослав 

Маринковић,
11. Зоран Милосављевић, као и заменик Петар 

Јованов,
12. Сретен Рајковић, као и заменик Синиша 

Кличарић.

II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.    

258.

На основу чланова 11, 12,  13. и  14. Закона о 
локалним изборима (“Службени гласник РС” 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 17. јула 2013. године,  донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Изборне  Комисије  града  

Панчева

I
У Изборну комисију града Панчева (у даљем 

тексту: Изборна комисија), именују се:
- Ненад Живковић, дипл. правник, за 

председника– Српска напредна странка
- Весна Параушић, дипл. правник, за заменика 

председника- Демократска странка   
1. Маја Миљевић, за члана - Српска напредна 

странка,
Андријана Михајловић, за заменика члана  - 

Српска напредна странка,
2. Маја Перенчевић, за члана - Српска напредна 

странка,
Мирослав Лукић, за заменика члана  - Српска 

напредна странка,
3.  Јелена Поповић, за члана - Српска напредна 

странка,
Сања Дрезгић, за заменика члана  - Српска 

напредна странка,
4. Данијела Ракетић,  за члана – Демократска 

странка,
Игор Стојадиновић, за заменика члана  

Демократска странка
5. Јелена Павловић, за члана – Демократска 

странка
Дејан Пандуров, за заменика члана – 

Демократска странка
6. Слободан Кундаковић, за члана – Демократска 

странка 
Владимир Накић, за заменика члана – 

Демократска странка
7. Дејан Нолић, за члана - Демократска странка 

Србије 
Милица Маџаревић, за заменика члана – 

Демократска странка  Србије 
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8.  Угрин Петра, за члана – Партија уједињених 
пензионера Србије-Јединствена Србија-
Социјалдемократска партија Србије

Лацков Невенка, за заменика члана – Партија 
уједињених пензионера Србије-Јединствена Србија-
Социјалдемократска партија Србије

9.  Слободанка Веселинов, за члана -Лига 
социјалдемократа Војводине

Златинка Ђукић, за заменика члана -Лига 
социјалдемократа Војводине

10. Атила Кормањош, за члана – Либерално 
демократска партија 

Мирослав Маринковић, за заменика члана – 
Либерално демократска партија

11. Зоран Милосављевић, за члана – Српска 
напредна странка

Гордана Ђукановић, за заменика члана – Српска 
напредна странка

12. Сретен Рајковић, за члана – Социјалистичка 
партија Србије

Татић Добресков Василија, за заменика члана – 
Социјалистичка партија Србије

за секретара  Слађана Фератовић, дипломирани 
правник, 

за заменика секретара Милан Глумац, 
дипломирани правник.

II
Седиште Изборне комисије је у Панчеву у 

згради Скупштине града Панчева, Трг краља Петра 
I бр. 2-4.

Изборна комисија ће у свом раду користити 
један печат. 

Пречник печата износи 32мм.
Печат има облик круга, у чијој средини је мали 

грб Републике Србије, око кога је на српском језику 
ћириличким писмом, у концентричним круговима 
исписан текст печата на следећи начин:

У спољном кругу печата исписан је назив 
Република Србија.

У првом следећем кругу испод назива Република 
Србија исписан је назив Аутномна Покрајина 
Војводина.

У следећем унутрашњем кругу исписан је назив 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА.

У дну печата исписано је седиште Комисије 
ПАНЧЕВО.

III
Стручне и административно - техничке послове 

за потребе Изборне комисије града Панчева 
обављаће Секретаријат за општу управу у сарадњи 
са другим организационим јединицама Градске 
управе града Панчева.

 
IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.      

259.

Ha основу члана 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 11/08), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 17. јула 2013. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана Савета за родну 
равноправност Скупштине града Панчева

I
МИТИЋ   МАЈА,   разрешава  се  дужности  

члана   Савета  за  родну равноправност Скупштине 
града Панчева.

II
МИЛКА БАЈИЋ, бира се за члана Савета за 

родну равноправност Скупштине града Панчева.

III
Лицу из тачке II овог решења мандат 

траје до истека мандата утврђеног решењем 
Скупштине града Панчева о избору председника, 
заменика председника и чланова Савета за родну 
равноправност 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
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.  

260.

На основу члана 35. Закона о пољопривредном 
земљишту («Службени гласник РС», бр. 62/06, 65/08 
- др. закон и 41/09), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС», бр. 129/07), 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева», бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13) и Програма Комасације катастарске 
општине Глогоњ (Град Панчево), («Службени 
лист града Панчева», број 9/12), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној дана 17. јула 2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о образовању Kомисије за 

комасацију катастарске општине
Глогоњ

I
У Решењу о образовању Комисије за комасацију 

катастарске општине Глогоњ («Службени лист 
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града Панчева», број 8/12 и 32/12), тачка I мења се 
и гласи:

«Образује се Комисија за комасацију катастарске 
општине Глогоњ (у даљем тексту: Комисија) у 
следећем саставу:

1. Елвира Дражилов, дипл. правник са 
положеним правосудним испитом, председник

2. Славица Маћешић-Драгићевић, дипл. 
правник са положеним правосудним испитом, 
заменик председника

3. Дарко Савић, дипл. инг. пољопривреде, 
члан

4. Сања Алексић, дипл. инг. пољопривреде, 
заменик члана

5. Гордана Цветић, дипл. инг. геодезеије, члан
6. Валентина Карић, дипл. инг. геодезије, 

заменик члана
7. Јадранка Јелић, дипл. инг. архитектуре, 

члан
8. Освит Петков, дипл. инг. архитектуре, 

заменик члана
9. Ђорђе Лукач, дипл. инг. шумарства, члан
10. Неђељко Поповић, дипл инг. шумарства, 

заменикчлана
11. Борислав Живановић, представник месне 

заједнице
12. Султан Фератовић, заменик представника 

месне заједнице
13. Зоран Арсић, представник месне заједнице
14. Стојку Дорел, заменик представника месне 

заједнице
15. Драган Стојановић, представник месне 

заједнице
16. Коста Требјешанин, заменик представника 

месне заједнице
За секретара Комисије именује се Ениса Аговић 

Хоти, дипл. правник, запослена у Градској управи 
града Панчева».

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

261.

На основу чл. 32, 36 и 66. ст. 1. Закона о 
локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 
129/07), чл. 39., 46. и 99.ст. 1. Статута града 
Панчева («Сл. лист града Панчева», бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), чл. 2. Одлуке о одређивању надлежног 
органа за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
(«Службени лист града Панчева» бр. 14/08), и чл. 
48. Пословника Скупштине града Панчева («Сл. 
лист града Панчева», број 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 17. јула 2013. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о оснивању Комисије 
за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини

I
У Решењу о оснивању Комисије за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини у граду Панчеву (у даљем тексту: 
Комисија) («Службени лист града Панчева», број 
32/12 и 34/12 ) тачка II мења се и гласи:

II
Комисију чине председник и осам чланова, и 

то: 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: 
Живковић Предраг, дипл.економиста 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
Марин Зоран, радник лок.самоуправе, 

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални 
развој Градске управе града Панчева

Рајачић Зоран, прехрамбени техничар
Тешић Иван, маш.техничар
Пантовић Милош, правни техничар
Арсић Бранка, пољопривредни произвођач
Божић Зорица, дипл. технолог
Сантрач Владимир, радник лок.самоуправе, 

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални 
развој Градске управе града Панчева

Стево Љубичић, радник лок.самоуправе, 
Секретаријат за пољопривреду, село и рурални раз-
вој Градске управе града Панчева

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу Града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

262.

На основу чл. 32, 36 и 66. ст. 1. 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 41/09) и чл. 39., 
46. и 99. ст. 1. Статута града Панчева («Сл. лист 
града Панчева», бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и чл. 
48. Пословника скупштине града Панчева («Сл.
лист града Панчева», број 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 17. јула 2013. године, 
донела је

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

израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта
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У Решењу о оснивању Комисије за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта («Службени лист града 
Панчева», број 32/12, 34/12 и 4/13 ) тачка II мења се 
и гласи:

„Комисију чини председник и осам чланова и 
то:

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Пандуров Горан, др. вет. мед.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
Малић Милорад, дипл. инж. пољопривреде 
Петровић Владимир, дипл. инж. 

пољопривреде 
Крстевска Весна, економски техничар 
Матаруга Рајко, електротехничар 
Деретић Гојко, дипл. инж. 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
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

263.

На основу  члана 66. став 2. Закона о јавним 
предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12) и члана 
39. став 10. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној 
17. јула 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника, 

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

I
Разрешавају се дужности председник, заменик 

председника и чланови Управног одбора Јавног 
предузећа «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева» Панчево  и то:

БРАНКО БОЖАНИЋ, председник
МАЈА ВИТМАН, заменик председника
ИВАН ПРЛИНЧЕВИЋ, члан, 
СТАНКО БОГОСАВЉЕВ члан и
МАРИЈА ЈЕВИЋ, члан
 

II
У Управни одбор Јавног предузећа «Дирекција 

за изградњу и уређење Панчева» Панчево именују 
се:

За председника
АЛЕКСАНДАР НЕСТОРОВИЋ

За заменика преседника
ПЕТАР ТРНОВАЦ 
За чланове
АЛЕКСАНДРА ТИМОТИЈЕВИЋ
СРЂАН СУДАР
ПРЕДРАГ БОГАТИНЧЕВИЋ

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђеног  Решењем о именовању 
председника, заменика председника и чланoва 
Управног одбора  Јавног предузећа «Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева» Панчево број II-04-
06-37/2012  од  3. августа 2012. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.       

264.

На основу  члана 66. став 2. Закона о јавним 
предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12) и члана 
39. став 10. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној 
17. јула 2013. године, донела је

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

одбора јавног комуналног предузећа 
“Хигијена” Панчево

I
АНДРИЈА ЧЕЧАРИЋ, разрешава се дужности 

члан Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Хигијена» Панчево.

II
ДУШАН ВУЈОВИЋ, именује се за члана 

Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Хигијена» Панчево.

  
III

Лице из тачке II овог решења именује се на 
остатак времена утврђеног  Решењем о именовању 
председника, заменика председника и чланова 
Управног одбора  Јавног комуналног предузећа 
«Хигијена» Панчево број: II-04-06-37/2012 од 03. 
августа 2012. године
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IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

265.

На основу  члана 66. став 2. Закона о јавним 
предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12) и члана 
39. став 10. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној 
17. јула 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању председника 

и заменика председника Управног одбора 
Јавног  радиодифузног  предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица “Радиотелевизија 

Панчево” Панчево
I

Разрешавају се дужности председник и заменик 
председника Управног одбора Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево и то: 

 МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ , председник и
 КРИСТИНА СТОЈИЧИЋ, заменик пред-

седника
 II

У Управни одбор Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево именују се:

За председника
ЈАСНА МИЛИЋЕВ
За заменика председника
МИЛОСАВА ПАВЛОВИЋ

III
Лица из тачке II овог решења именују 

се на остатак времена утврђеног Решењем о 
именовању председника, заменика председника и 
чланова  Управног одбора Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево 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
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

266.

На основу  члана 66. став 2. Закона о јавним 
предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12) и члана 
39. став 10. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној 
17. јула 2013. године, донела је

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

одбора Јавног комуналног  предузећа 
за уређење и одржавање спортских терена и 

објеката “Младост” Панчево

I
НЕДЕЉКО НЕДИЋ, разрешава се дужности 

члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
за уређење и одржавање спортских терена и објеката 
«Младост» Панчево.

 
II

КРИСТИЈАН КОСТИЋ, именује се за члана 
Управног одбора Јавног комуналног предузећа за 
уређење и одржавање спортских терена и објеката 
«Младост» Панчево.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника, заменика 
председника и чланова Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа за уређење и одржавање 
спортских терена и објеката «Младост» Панчево 
број II-04-06-37/2012 од 3. августа 2012. године.

IV
Ово решење ће се објавити  у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р. 

267.

На основу  члана 66. став 2. Закона о јавним 
предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12) и члана 
39. став 10. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној 
17. јула 2013. године, донела је

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

одбора Јавног комуналног предузећа 
“Зеленило” Панчево

I
СИНИША ЂОРЂИЋ, разрешава се дужности 
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члан Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Зеленило» Панчево.

II
НЕМАЊА ПОПШОГОРОВИЋ, именује се 

за члана Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа «Зеленило» Панчево.

  
III

Лице из тачке II овог решења именује се на 
остатак времена утврђеног  Решењем о именовању 
председника, заменика председника и члана 
Управног одбора  Јавног комуналног предузећа 
«Зеленило» Панчево број: II-04-06-37/2012 од 03. 
августа 2012. године

  
IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

268.

На основу  члана 66. став 2. Закона о јавним 
предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12) и члана 
39. став 10. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној 
17. јула 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника и члана 
Управног одбора  Јавног комуналног  предузећа

 “Грејање” Панчево

I
Разрешавају се дужности председник и члан 

Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Грејање» Панчево и то:

 АНДРИЈА НИШАВИЋ, председник;
 ДУШАН СТАНОЈКОВИЋ, члан;
 

II
У Управни одбор Јавног комуналног предузећа 

“Грејање” Панчево именују се:
За председника
МАРИЈА ПЕТРОВИЋ
За члана
ИГОР СТОЈАДИНОВИЋ

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеног Решењем о именовању 
председника, заменика председника и чланова 
Управног одбора Јавног комуналног предузећа 

«Грејање» Панчево  број II-04-06-37/2012  од  3. 
августа 2012. године.

 
IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

269.

На основу  члана 66. став 2. Закона о јавним 
предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12) и члана 
39. став 10. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној 
17. јула 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника  

Управног одбора Јавног комуналног  предузећа 
за превоз путника

 “Аутотранспорт-Панчево” Панчево

I
МИЛАН СТОЈАНОВИЋ, разрешава се 

дужности председника Управног одбора  Јавног 
комуналног предузећа за превоз путника 
«Аутотранспорт-Панчево» Панчево

II
ВЛАДИМИР НАКИЋ, именује се за 

председника Управног одбора  Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника «Аутотранспорт-
Панчево» Панчево

  
III

Лице из тачке II овог решења именује се на 
остатак времена утврђеног  Решењем о именовању 
председника, заменика председника и чланова 
Управног одбора  Јавног комуналног предузећа за 
превоз путника «Аутотранспорт-Панчево» Панчево 
број: II-04-06-37/2012 од 03. августа 2012. године

  
IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
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270.

На основу  члана 66. став 2. Закона о јавним 
предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12) и члана 
39. став 10. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној 
17. јула 2013. године, донела је

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

одбора Јавног комуналног предузећа “Водовод 
и канализација” Панчево

I
ЗОРАНА ЈОВАНИЋ, разрешава се дужности 

члан Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Водовод и канализација» Панчево.

II
ЕМИН ТОПИЋ, именује се за члана Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Водовод и 
канализација» Панчево.

  
III

Лице из тачке II овог решења именује се на 
остатак времена утврђеног  Решењем о именовању 
председника, заменика председника и чланова 
Управног одбора  Јавног комуналног предузећа 
«Водовод и канализација» Панчево број: II-04-06-
37/2012 од 03. августа 2012. године

  
IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

271.

На основу  члана 66. став 2. Закона о јавним 
предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12) и члана 
39. став 10. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчевa, на седници одржаној 
17. јула 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању заменика 

председника и чланова Управног одбора 
Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» 

Панчево

I
Разрешавају се дужности заменик председника 

и чланови Управног одбора Јавног предузећа 
«Градска стамбена агенција» Панчево  и то:

МИЛОВАН ЋУРЧИЈА, заменик председника
АРСИЋ ЗОРАН, члан
МИРКО РАДОМИРОВИЋ, члан
АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКИ-ГАВРИЛОВ, члан
 

 II
У Управни одбор Јавног предузећа “Градска 

стамбена агенција” Панчево именују се:
За заменика председника
АНКА СТАМАТОВИЋ
За чланове
ИВАНА ИВАНОВСКИ
ДЕЈАН НОЛИЋ
МИРОСЛАВ  КАЛИНИЋ

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеног  Решењем о именовању 
председника, заменика председника и чланова 
Управног одбора  Јавног предузећа «Градска 
стамбена агенција» Панчево број: II-04-06-37/2012 
од 03. августа 2012. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

272.

На основу члана 137. Закона о здравственој 
заштити («Сл. гласник РС» бр. 107/05 и 72/09-др 
Закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 39.  став 10. 
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева» 
бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева 
на седници одражаној 17. јула 2013. године, донела 
је 

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

Управног одбора Дома здравља Панчево

I
Разрешавају се дужности председник и члан 

Управног одбора Дома здравља Панчево и то:
др ЗОРАН НЕДИЋ, председник;
ГОРАН СТАНИЋ, члан;

II
У Управни одбор Дома здравља Панчево 

именују се:
За председника
др ВЕРА ПЛАМЕНАЦ
За члана
УГЉЕША ЂУКАНОВИЋ
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III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеног Решењем о именовању 
председника и чланова Управног одбора Дома 
здравља Панчево број II-04-06-37/2012  од  3. 
августа 2012. године.

IV

Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

273.

На основу члана 137. Закона о здраственој 
заштити (“Службени гласник РС” бр. 107/05, 72/09-
др. Закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 39. и 99. ст. 
1. Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 17. јула 2013. 
године, донела је

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

одбора Апотеке “Панчево” Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Управног 

одбора Апотеке “Панчево” Панчево и то:
ВАЊА ДРЧА, члан, 
СРБОЉУБ ЂУРКОВИЋ, члан
 

II
За чланове Управног одбора Апотеке “Панчево” 

Панчево именују се:
АЛЕКСАНДАР КАТАНЧЕВИЋ, члан, 
ГОРАН СРЕЋКОВИЋ, члан.

III
Лица из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника и чланова 
Управног одбора Апотеке “Панчево” Панчево 
број II-04-06-37/2012  од 3. августа 2012. године 
и Решењем о разрешењу и именовању чланова 
Управног одбора Апотеке „Панчево“ Панчево 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
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

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

274.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”  
бр. 72/09 и 52/11) 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 17. 
јула 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању чланова

Школског одбора Пољопривредне школе
 «Јосиф Панчић» Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» 
Панчево, као представници запослених, и то:

МАРОЈЕВИЋ-ДРАСЛАР ДУШАНКА
ВИЋЕНТИЋ ДРАГИЦА
АТАНАЦКОВИЋ ВАЛЕРИЈА
 

II
За чланове Школског одбора Пољопривредне 

школе «Јосиф Панчић» Панчево, као представници 
запослених,  именују се: 

БУБУЉ СЛАВИЦА
СТЕФАНОВИЋ БРАНКО
КОВАЧЕВИЋ ГОРДАНА

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: II-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

IV
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

275.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”  
бр. 72/09 и 52/11) 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 17. 
јула 2013. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању чланова

Школског одбора Медицинске школе
«Стевица Јовановић» Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Медицинске школе „Стевица Јовановић“ 
Панчево, као представници Савета родитеља, и то:

МАРКОВИЋ ДОБРИЛА
ПЕКОВИЋ ГОРАН
ВИДОСАВЉЕВИЋ СНЕЖАНА
 

II
За чланове Школског одбора Медицинске школе 

„Стевица Јовановић“ Панчево,, као представници 
Савета родитеља, именују се: 

ПЕТРОВИЋ САВКА
ПАНТЕЛИЋ НАТАША
НИКОЛИЋ НАТАША

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова  Школског 
одбора Медицинске 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”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

276.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 
129/07), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
чланова 39. и 99., став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 17.07 201 3. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «БНС» 
Банатско Ново Село о корекцији цена 

постојећих комуналних услуга број: 56-1/13 од 
03.04.2013.године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново 
Село о корекцији цена постојећих комуналних 
услуга, број: 56-1/13 од 03.04.2013. године.

II
Јавно комунално предузеће «БНС» Банатско 

Ново Село објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, a 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
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О Д Л У К А
о корекцији цена постојећих комуналних услуга

Управни одбор Јавно комуналног првдузећа на својој радној седници одржаној 03.04.2013 године, доноси 
одлуку  о корекцији цена постојећих комуналних услуга до нивоа пројектоване стопе инфлације према 
Фискалној стратегији владе Републике Србије за 2013 годину са пројекцијама за 2014 и 2015 годину и упуства 
Министарства за финансије и привреду у висини од 5% према приложеном табеларном приказу:

Постојећа врста услуге
    Постојеће цене 

комуналних услуга са 
ПДВ-ом у динарима

 Нове цене 
комуналних услуга 

са ПДВ-ом у 
динарима

Износ повећања у 
процентима

(%)

Водоснабдевање
Паушал за период од месец дана на 
бази утрошка 15 мЗ

282,51 296,63 5%
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Цена за утрошак преко паушала
за фузичка лица ро m3 25,11 26,36 5%

Цена воде за правна лица ро m3 26,33 27,64 5%
Услуга одржавања водоводног 
прикључка /мeсечно

47,20 49,56 5%

Увођење новог прикључка на 
мрежу

7.500,00 7.875,00 5%

Прикључење хидранта на мрежу 15.000,00 15.750,00 5%
Погребне услуге
Гробно место 1.883,94 1.978,13 5%
Заузеће гробног места површине 
до 6 m2 ро m2

1.883,94 1.883,94 -

Заузеће гробног места површине 
преко 6 м2 ро m2

3.139,90 3.139,90 -

Трошкови укопа 1.255,96 1.318,75 5%
Одобрење за радове на гробљу 2.500,00 2.500,00 -
Одобрење за радове но изради 
гробнице

7.000,00 7.000,00 -

Одобрвње за постављање 
споменика

2.500,00 2.500,00 -

Бетонски опсег за једно гробно 
место Зм2

11.960,69 11.960,69 -

Бетонски опсег за два гробна места 
6м2

21.921,30 21.921,30 -

Бетонски опсег за гробно место 
изнад 6 m2 /по  m2

3.500,00 3.675,00 5%

Гробница површине до 9 m2 105.000,00 105.000,00 -
Сахрањивањв у гробници 2.700,00 2.835,00 5%
Есхумација 9.000,00 9.450,00 5%
Одржавање гробног места за 12 
месеци

307,73 323,11 5%

Одржавање гробног места за 10 
година

2.500,00 2.625,00 5%

Услуге одношења и депоновања 
комуналног 

отпада/ месечно
УHOC смећа на депонију 
камионском приколицом

100,00 105,00 5%

Унос смећа на депонију тракторском 
приколицом

30,00 31,50 5%

Пијачне услуге
Дневна пијачарина за трговце са 
више робе

62,54 65,66 5%

Дневна пијачарина за трговце са
мало робе

35,11 36,86 5%

Дневна пијчарина за продају из 
камиона

251,13 263,68 5%

Услуге извожења фекалија
Услуге извожења фекалија 
цистерном од 6.000 литара/6 мЗ

1.758,32 1.846,23 5%

ПРЕДСЕДНИК УО
Божидар Барош, с.р.
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278.

Ha основу 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   17. 07.2013. године, донела 
је

З А К Љ У Ч А К 
о приступању изради Акционог плана града 

Панчева за социјално становање

I
Приступа се изради Акционог плана града 

Панчева за социјално становање, на основу 
локалних стратегија и националних стратешких 
докумената у циљу утврђивања приоритета у овој 
области на територији града Панчева.

II
У оквиру припрема за израду Акционог плана 

града Панчева за социјално становање, Градско веће 
града Панчева ће посебним решењем формирати 
одговарајући стручни тим који ће планирати и 
спровести активности у припреми Нацрта текста 
акционог плана.

III
Налаже се организационим јединицама 

Градске управе града Панчева, јавним предузећима, 
установама социјалне заштите и другим субјектима 
чији је оснивач град Панчево, невладиним 
организацијама које се баве социјалним становањем 
и другим заинтересованим субјектима и 
појединцима, да у складу са својим надлежностима 
учествују у припреми Нацрта текста Акционог 
плана града Панчева за социјално становање.

IV
Овај закључак објавити у «Службеном листу 

града Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

279.

Ha основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о 
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени гласник PC” број 99/09 и 
67/12-одлука УС), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
члана 8. Одлуке о одређивању и обележавању 
назива улица и тргова и одређивању кућних бројева 
и обележавању зграда бројевима („Службени лист 
града Панчева” број 19/10 - пречишћен текст) и 
члана 10. и 39. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр.08/08, 04/09 и 05/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној     
17.07. 2013.године, донела је

О Д Л У К У 
о промени назива улице на подручју Месне 

заједнице „Центар” Панчево

I
На подручју Месне заједнице „Центар” у 

Панчеву мења се назив улице ПЕТРА ДРАПШИНА 
која постаје улица ГЕНЕРАЛА ПЕТРА АРАЧИЋА.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

280.

Ha основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о 
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени гласник PC” број 99/09 и 
67/12-одлука УС), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
члана 8. Одлуке о одређивању и обележавању 
назива улица и тргова и одређивању кућних бројева 
и обележавању зграда бројевима („Службени лист 
града Панчева” број 19/10 - пречишћен текст) и 
члана 10. и 39. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр.08/08, 04/09 и 05/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној   
17.07. 2013.године, донела је

О Д Л У К У 
о одређивању назива трга на подручју Месне 

заједнице „Центар” Панчево

I
За плато иза Дома омладине Панчево, који се 

налази на кат.парцели 3137/11, који се налази у 
обухвату Плана генералне регулације - целина 1 - 
шири центар (круг обилазнице) („Службени лист 
града Панчева” број 19/12, 27/12 и 01/13), одређује 
се следећи назив:

-   за плато иза Дома омладине Панчево, утврђује 
се назив „ПЛАТО МИЛАНА МЛАДЕНОВИЋА”

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
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281.

Ha основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о 
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени гласник PC” број 99/09 и 
67/12-одлука УС), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
члана 8. Одлуке о одређивању и обележавању 
назива улица и тргова и одређивању кућних бројева 
и обележавању зграда бројевима („Службени лист 
града Панчева” број 19/10 - пречишћен текст) и 
члана 10. и 39. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр.08/08, 04/09 и 05/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној    
17.07.       2013.године, донела је

О Д Л У К У
о одређивању назива трга на подручју Месне 

заједнице „Центар” Панчево

I
За плато испред зграде старе Вајферт пиваре 

на раскрсници улица Николе Тесле, Николе 
Ђурковића и Кеја Радоја Дакића, који се налази у 
обухвату Плана генералне регулације - целина 1 - 
шири центар (круг обилазнице) („Службени лист 
града Панчева” број 19/12, 27/12 и 01/13), одређује 
се следећи назив:

- за плато испред зграде старе Вајферт пиваре, 
који се налази на раскрсници улица Николе Тесле, 
Николе Ђурковића и Кеј Радоја Дакића, утврђује се 
назив ТРГ ЂОРЂА ВАЈФЕРТА.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

282.

Ha основу члана 28. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Србије”, 
број 62/2006, 65/2008 - др. закон и 41/2009) и члана 
20. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 
129/2007) 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 17. 7. 2013. године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама одлуке о мерама заштите 

пољопривредног земљишта, пољских путева 
и канала од пољских штета и организовању 
пољочуварске службе на територији града 

Панчева

Члан 1.
У Одлуци о мерама заштите пољопривредног 

земљишта, пољских путева и канала од пољских 
штета и организовању Пољочуварске службе на 
територији града Панчева („Службени лист града 
Панчева*’, број 21/10 и 20/11), члан 1. алинеја 1. 
мења се и гласи:

„заштита усева и засада на пољопривредном 
земљишту од пољске штете, номадске испаше, 
мраза, града, пожара и других елементарних 
непогода”

Члан 2.
У члану 23. алинеја 6. мења се и гласи:
„да о предузетим радњама писмено обавести 

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални 
развој Градске управе града Панчева”

Члан 3.
Члан 27. мења се и гласи:

„Члан 27.
Предузеће, предузетник или правно лице коме 

буде поверено вршење послова Пољочуварске 
службе у обавези је да два пута годишње доставља 
извештај о свом раду Градском већу града Панчева 
и Секретаријату за пољопривреду, село и рурални 
развој Градске управе града Панчева”.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

283.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи ( “Службени гласник РСброј 129/07 ) 
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 17. 07.2013. године, донела је

О Д Л У К У
о финасирању набавке медицинске и друге 

опреме за Општу болницу Панчево, неопходне 
за лечење грађана са територије града Панчева

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин и поступак 

финансирања набавке медицинске и друге опреме 
за потребе Опште болнице Панчево неопходне за 
лечење грађана са територије града Панчева.

Члан 2.
Средства за набавку медицинске и друге 
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опреме из члана 1. ове одлуке, у износу од 2.000.000 
динара, планирана су Одлуком о буџету града 
Панчева за 2013. годину у оквиру раздела 3, глава 
3.6-Здравство, функционална клалсификација 760, 
на позицији 170, економска класификација 4632-
Опрема за здравствене установе.

Опрема која се набави средствима буџета Града 
за Дом здравља Панчево може се уступити Општој 
болници Панчево на бесплатно коришћење.

Члан 3.
Општа болница Панчево средства из члана 

2. став 1. ове одлуке може повлачити сукцесивно, 
током 2013. године, према приоритетним потребама, 
а на основу образложеног захтева.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

284..

Ha основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 
129/07) и члана 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 
дана 17.07. 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о престанку важења одлуке о одређивању 

надлежних органа града Панчева за давање 
сагласности на цене

Члан 1
Одлука о одређивању надлежних органа града 

Панчева за давање сагласности на цене („Службени 
лист града Панчева” број 27/09) престаје да важи.

Члан 2
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

285.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ( “Службени гласник РСброј 129/07 ), члана 
75. Закона о здравственој заштити ( “Службени гласник PC” број 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 
119/2012 ), члана 34. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија      
( “Службени гласник PC” број 36/10 ), Одлуке о примени Посебног колективног уговора за здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија на све послодавце који обављају здравствену делатност, односно 
одређене послове здравствене делатности ( “Службени гласник PC” број 42/10 ) и чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 17. 07. 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена у Апотеци “Панчево” 

Панчево

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се, за Апотеку “Панчево” Панчево, чији је оснивач град Панчево, недељни 

распоред рада, почетак и завршетак радног времена.

Члан 2.
На територији града Панчева радно време за Апотеку “Панчево” Панчево одређује се на следећи начин:

апотека адреса радни дан субота недеља

1.ЦЕНТАР Панчево, Трг Слободе 2 7-21 7-14
2.ХИГИЈА Панчево, Милоша Обреновића бб 7-21 7-21 7-21* 
З.КОТЕЖ Панчево, Браће Јовановића 109 7-20 7-14
4.СТРЕЛИШТЕ Панчево, Милутина Бојића бб 7-20 7-14
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5.ВОЈЛОВИЦА Панчево, Трг XII Војвођанске 
бригаде 1

7-20 7-14

6.СВЕТИ САВА Панчево, Светог Саве 109 7-20 7-20
7.КАРАЂОРЂЕВА 2ц * Панчево, Карађорђева 2ц 7-21 7-21 *
8.МЛАДОСТ Панчево, Сремска бб 7-20 7-14
9.ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА Панчево, Жарка Зрењанина 80 7-20 7-14
10.НОВИ СВЕТ Панчево,Сердара Јанка Вукотића 2 7-20 7-13
11.КАЧАРЕВО Качарево, Народног Фронта 26 7-20 7-14 7-12
12.БАНАТСКО НОВО 
СЕЛО

I Банатско Ново Село, Маршала 
Тита 54

7-20 7-14 7-12

13.ДОЛОВО Долово, Краља Александра I   28 7-20 7-14
14.ОМОЉИЦА Омољица, Арсенија Чарнојевића 2 7-20 7-14 7-12
15.СТАРЧЕВО Старчево, Панчевачки пут 2 7-20 7-14 7-12
16.апотекарска јединица Глогоњ, Ослобођења 90 7-20 7-14 7-12
17. апотекарска јединица Банатски Брестовац, Маршала Тита 

2
7-20 7-14

18.апотекарска јединица Јабука, Змај Јовина 1 7-20 7-14 7-12
19.апотекарска јединица Иваново, Петефи Шандора 27 7-14 не ради

* Апотека Хигија и Карађорђева 2ц смењују се у дежурству на по две недеље и када су у дежурству раде 
24 часа непрекидно

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању недељног распореда рада, почетка 

и завршетка радног времена у Апотеци “Панчево” Панчево (“Службени лист града Панчева” број 2/13 ).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

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

286.

Ha основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
146. Закона о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11 и 121/12), и 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 17.07. 2013. године донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о постављању 

мањих монтажних, покретних и других објеката 
привременог карактера на површинама јавне

намене

Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих монтажних, 

покретних и других објеката привременог карактера 
на површинама јавне намене („Службени лист града 

Панчева” број 38/12) у члану 2. у алинеји 2. тачка 3. 
мења се и гласи:

„3. покретне тезге и празничне тезге”
У алинеји 2. у тачки 5. бришу се заграда и реч-

„(бостан)”.
У алинеји 2. тачка 9. мења се и гласи:
„9. Рекламни панои (билборди, рекламне 

табле) и покретни мобилијар (клупе, перде, украсне 
жардињере и уметничке инсталације)”

У алинеји 3., после тачке 1. додаје се нова тачка 
2. која гласи:

„2. мобилијар спортског карактера (тренажер 
стене за спортско пењање, фитнес мобилијар, скејт 
паркови, шаховске табле и слично)”

Досадашња тачка 2. постаје тачка 3.

Члан 2.
Члан 3. став 2. мења се и гласи:
“Скупштина града Панчева (у даљем тексту: 

Скупштина) на иницијативу Јавног предузећа 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева« 
Панчево (у даљем тексту: ЈП «Дирекција») и 
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Градске управе - Секретаријата за урбанизам, 
грађевинске и стамбенокомуналне послове (у 
даљем тексту: надлежног секретаријата) доноси 
Правилник о условима за постављање привремених 
монтажних објеката на површинама јавне намене, а 
који се односи на киоске, киоске са надстрешницом 
за аутобуско стајалиште и отворене угоститељске 
садржаје.”

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
“На површинама јавне намене, у складу 

са условима утврђеним овом одлуком, могу се 
привремено поставити аутомати и фрижидери 
за продају сладоледа, расхладне витрине, 
покретне рекламне витрине, уређаји за печење 
и продају кокица, кукурузних класова, кестења 
и шећерне пене, америчких крофница, покретне 
тезге, празничне тезге, покретне тезге за продају 
пољопривредних производа (воћа и поврћа), платои 
за продају сезонских пољопривредних производа 
из возила, објекти за извођење забавних програма 
(у даљем тексту: покретни објекти и уређаји).

Скупштина на иницијативу ЈП “Дирекције” и 
надлежног секретаријата доноси План о техничким 
условима за привремено постављање покретних 
објеката и уређаја на површинама јавне намене (у 
даљем тексту: План)

Планом се ближе утврђују лоакције за 
постављање покретних објеката и уређаја, као 
и обавеза прибављања сагласности Завода за 
постављање “ покретних објеката и уређаја 
у деловима насељених места: зонама које 
представљају амбијенталну целину, просторно 
културно-историјску целину, односно урбанистички 
заокружену целину ( центар насељеног места, трг и 
сл.)

Измене и допуне Плана врше се по поступку 
прописаном за његово доношење.”

Члан 4.
У члану 5. став 1. иза речи:„дела” брише се 

тачка и додају се речи:,, и мобилијар спортског 
карактера (тренажер стене за спортско пењање, 
фитнес мобилијар, скејт паркови, шаховске табле и 
сл.)”.

Члан 5.
У члану 6. после става 3. додају се ставови 4. и 

5. који гласе: 
„Комуналне таксе не плаћају се за коришћење 

права, предмета и услуга од стране државних 
органа и организација, органа и организација 
територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе, као и од стране субјеката према којима 
Република Србија, АП Војводина и град Панчево 
врши права оснивача.

Када се као подносиоци захтева за постављање 
мањих монтажних, покретних и других објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене, 
појављују правна лица, предузетници и физичка 
лица чије су делатности: стари, уметнички занати, 
народна радиност, регистрована пољопривредна 
газдинства, спортске организације, политичке 
странке, синдикати, цркве, верске заједнице, 
недобитна удружења, а за потребе организовања 
манифестација од интереса за град Панчево, које се 
финансирају делом из Буџета града Панчева, плаћа 
се локална комунална такса умањена за 99 %.”

Члан 6.
После члана 6. додаје се члан 6а. који гласи:

„Члан 6а
Приликом заузимања јавних саобраћајних 

површина ради постављања киоска, башти, тезги и 
других покретних објеката и уређаја, морају бити 
испуњени следећи услови:

- ширина слободног пролаза за пешаке на 
тротоару мора износити најмање 1,60 м;

- морају бити обезбеђени троуголови 
прегледности на укрштањима путева, проточност 
и безбедност моторног, бициклистичког и пешачког 
саобраћаја;

- да удаљеност од ивице коловоза износи 
најмање 0,80 м.”

Члан 7.
У члану 20. став 1. тачка 3. мења се и гласи:
„3. када корисник - правно лице тражи 

одређивање за закупца друго правно лице чији је 
оснивач или када корисник - правно лице тражи 
одређивање за закупца друго правно лице, а оба 
правна лица имају истог оснивача, односно када је 
код корисник - правног лица дошло до одређених 
статусних промена, а на преостало време трајања 
права на коришћење дела површине јавне 
намене утврђене Одлуком о коришћењу ранијем 
кориснику.” 

У истом ставу после тачке 3. додаје се тачка 4. 
која гласи: 

„4. када корисник - физичко лице тражи 
одређивање за закупца правно лице чији је оснивач 
или када оснивач правног лица због брисања 
истог из регистра надлежног органа, тражи да 
буде одређен за корисника као физичко лица, а 
на преостало време трајања права на коришћење 
дела површине јавне намене утврђене Одлуком о 
коришћењу ранијем кориснику.”

Члан 8.
Члан 24. мења се и гласи:
“Изузетно, без јавног огласа део површине јавне 

намене за постављање контејнера за мониторинг, се 
може дати на коришћење непосредном погодбом 
органима Републике Србије, АП Војводине и града 
Панчева, као и другим правним лицима чији је 
оснивач Република Србија, АП Војводина, град 
Панчево, на основу техничких услова које издаје 
ЈП „Дирекција”, на период који не може бити дужи 
од 10 година.

Одлуку о коришћењу за постављање контејнера 
за мониторинг непосредном погодбом доноси ЈП 
“Дирекција”.

Одлука из претходног става садржи нарочито: 
податке о кориснику, месту и површини дела 
површине јавне намене, типу и површини 
контејнера за мониторинг, времену на који се даје 
део површине јавне намене на коришћење.”

Члан 9.
У члану 25. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
„Површина дела површине јавне намене која се 

може дати на коришћење за постављање контејнера 
за мониторинг може бити и већа од 7,00 м2 уколико 
за то постоје технички услови.

За постављање контејнера за мониторинг на 
површинама јавне намене не плаћа се локална 
комунална такса.”

Члан 10.
У члану 26. став 1. бришу се речи.„непосредно 

уз објекат”.
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Члан 11.
У члану 27. став 7- мења се и гласи:
„За конструкцију надстрешнице корисник 

пословног простора и корисник баште дужан је да 
прибави одговарајућу дозволу за градњу прописану 
Законом о планирању и изградњи.”

Члан 12.
У члану 28.став 3. мења се и гласи:
„Ширина баште може бити у ширини пословног 

простора испред кога се поставља.
Ширина баште може бити и шира од пословног 

простора испред којег се поставља и то:
- уз сагласност власника суседног стамбеног, 

односно пословног простора (сагласност Скупштине 
власника станова);

- уз сагласност Скупштине власника станова 
стамбене зграде, у којој се налази пословни 
простор.”

Члан 13.
У члану 30 .став 2. мења се и гласи: „ Уз захтев 

се подноси:
- препис листа непокретности,
- уколико је пословни простор у закупу 

сагласност закуподавца и уговор о закупу,
- решење о упису у регистар делатности,
- уверење Секретаријата за пореску 

администрацију Градске управе града Панчева 
којим доказује да нема дуговања по основу изворних 
прихода града Панчева

- доказ о уплаћеном депозиту,
- оверену скицу са техничким описом 

објекта израђену од одговорног пројектанта са 
одговарајућом лиценцом.

- оверену изјаву да ће по престанку права 
коришћења дела површине јавне намене објекат 
уклонити са површине јавне намене и

- да ће уредити површину јавне намене и 
довести је у првобитно стање.”

Члан 14.
У члану 33 после става 3. додаје се став 4. који 

гласи:
„Јавне телефонске говорнице и киосци са 

надстрешницом за аутобуско стајалиште могу се 
поставити на површини јавне намене на период 
који не може бити дужи од 10 година.”

Члан 15.
Члан 34. мења се и гласи:
„Корисник, након издавања Одлуке о 

коришћењу од стране ЈП “Дирекција”, подноси 
надлежном секретаријату захтев за одобрење за  
постављање телефонске говорнице, односно киоска 
са надстрешницом за аутобуско стајалиште.

Уз захтев за постављање јавних телефонских 
говорница подноси се следеће:

- решење о упису у регистар делатности,
- уверење Секретаријата за пореску 

администрацију Градске управе града Панчева 
којим доказује да нема дуговања по основу изворних 
прихода града Панчева

- техничка информација коју издаје ЈП 
„Дирекција”

- сагласност ЈП „Дирекција” за извођење 
радова на површини јавне намене

- Одлуку о коришћењу у 2 примерка.”

Уз захтев за постављање киоска са над-
стрешницом за аутобуско стајалиште подноси се 
следеће:

- решење о упису у регистар делатности,
- уверење Секретаријата за пореску 

администрацију Градске управе града Панчева 
којим доказује да нема дуговања по основу изворних 
прихода града Панчева

- техничка информација коју издаје ЈП 
„Дирекција” на основу Правилника

- сагласност ЈП „Дирекција” за извођење 
радова на површини јавне намене

- Одлуку о коришћењу у 2 примерка
- оверену   скицу   са   техничким   описом,   

према   условима   из Правилника.”

Члан 16.
Члан 35. брише се.

Члан 17.
Члан 36. брише се.

Члан 18.
У члану 38.став 3. мења се и гласи:
„Поступак јавног надметања, доношење Одлуке 

о коришћењу и издавање одобрења за постављање 
отворених угоститељских садржаја, врши се на 
начин и по поступку који је предвиђен за давање 
на коришћење површине јавне намене и издавање 
одобрења ради постављања киоска.”

Члан 19.
Члан 40. мења се и гласи:
“Аутомати и фрижидери за продају сладоледа 

могу се поставити на површини јавне намене.
Право за добијање одобрења за постављање 

уређаја из става 1. овог члана има подносилац 
захтева који је корисник, односно власник 
пословне просторије или киоска испред које се 
постављају уређаји, односно правно лице које је 
се бави производњом и дистрибуцијом смрзнутих 
производа уз сагласност корисника, односно 
власника пословне просторије или киоска.

Аутомати и фрижидери за продају сладоледа 
се могу постављати у периоду од 01.04. до 31.10. 
текуће године, под условима прописаним Планом 
и то пo један аутомат одређене врсте, односно по 
један фрижидер.

Расхладне витрине могу се поставити на 
површини јавне намене испред пословне просторије 
и киоска током целе године, и то по једна расхладна 
витирна на пословни простор или киоск, на период 
који не може бити дужи од 3.године.”

Члан 20.
У члану 41. став 4. мења се и гласи:
„Одобрење за постављање покретних рекламих 

витрина издаје се на период који не може бити дужи 
од 3 године.”

Члан 21.
У члану 44. став 1. мења се и гласи:
„Уређаји за печење и продају кокица, 

кукурузних класова, кестења, шећерне пене и 
америчких крофница (у даљем тексту: уређаји) 
могу се поставити под условом да заузимају збирно 
највише 2 м2 површине јавне намене под условима 
прописаним Планом, на период који не може бити 
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дужи од 3. година.”
У истом члану став 4. брише се.

Члан 22.
После члана 45., назив одељка 3. и члан 46. 

мењају се и гласе:
„3. ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ И ПРАЗНИЧНЕ ТЕЗГЕ

Члан 46.
Покретна тезга је монтажна конструкција 

постављена уз пословни објекат са наменом за 
излагање робе која се у пословном објекту продаје.

Покретна тезга може да се постави на 
удаљености највише 1 м од пословног објекта и 
да заузима највише 2 м2 површине јавне намене, a 
поставља се по потреби.

Празнична тезга је тезга за продају књига, цвећа, 
честитки и других украсних предмета и може да се 
постави на јавној површини поводом обележавања 
државних, верских и других празника, као и 
приликом разних традиционалних манифестација, 
и то:

1. божићних и новогодишњих празника, у 
периоду од 1. децембра текуће године до 15. јануара 
наредне године,

2. осмог марта, у периоду од 1. до 10. марта 
текуће године,

3. ускршњих празника, у трајању од 15 дана, 
пре наступања и за време празника, и

4. разних традиционалних манифестација, у 
трајању од 10 дана, пре наступања и за време тих 
манифестација.

Празнична тезга из става 3. овог члана може да 
заузме највише 2 м2 површине јавне намене и мора 
испуњавати и друге услове прописане Планом.

ЈП „Дирекција” доноси Одлуку о коришћењу 
за постављање покретних и празничних тезги.

За постављање празничних тезги не издаје се 
одобрење надлежног секретаријата.”.

Члан 23.
После члана 49., назив одељка 5. и члан 50. 

мењају се и гласе: 
„5. ПЛАТОИ ЗА ПРОДАЈУ СЕЗОНСКИХ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ ВОЗИЛА

Члан 50.
Правна и физичка лица која имају регистровану 

одговарајућу делатност могу својим возилом 
и приколицом вршити продају сезонских 
пољопривредних производа на местима где је 
дозвољено заустављање и паркирање возила.

ЈКП “Хигијена” доноси Одлуку о давању 
сагласности за продају сезонских пољопривредних 
производа на местима где је дозвољено заустављање 
и паркирање возила, уз претходну сагласност 
надлежног органа за послове саобраћаја.

За продају сезонских пољопривредних 
производа, на местима где је дозвољено заустављање 
и паркирање возила, не издаје се одобрење 
надлежног секретаријата.”.

Члан 24.
У члану 52. став 2. мења се и гласи:
„Услови којима се прописују површина, изглед и 

техничке какрактеристике промотивних платоа биће 
дефинисане Одлуком о коришћењу ЈП “Дирекције”, 
односно Одлуком о давању сагласности ЈКП 

„Хигијена”, уз претходну сагласност надлежног 
органа за послове саобраћаја.”

После става 2. додају се ставови 3. и 4. који 
гласе:

„Период на који се доноси Одлука о коришћењу, 
односно Одлука о давању сагласности, не може 
бити дужи од 15 дана.

За коришћење промотивних платоа не издаје се 
одобрење надлежног секретаријата.”

Члан 25.
У члану 54. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
„Период на који се могу поставити објекти за 

извођење забавних програма, не може бити дужи од 
1 године.

За коришћење објеката за извођење забавних 
програма не издаје се одобрење надлежног 
секретаријата.”

Члан 26.
У члану 56. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
„Период на који се могу поставити хоризонталне 

рекламе, не може бити дужи од 1 године.
За коришћење хоризонталних реклама не издаје 

се одобрење надлежног секретаријата.”

Члан 27.
После члана 57., назив одељка 9. и члан 58. 

мењају се и гласе: 
„9.РЕКЛАМНИ ПАНОИ (РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ, 

БИЛБОРДИ) И ПОКРЕТНИ МОБИЛИЈАР(КЛУПЕ, 
ПЕРДЕ, УКРАСНЕ ЖАРДИЊЕРЕ И УМЕТНИЧКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ)

Члан 58.
Рекламни панои су рекламне табле, билборди, 

покретни билборди, светлеће рекламне табле 
прикључене на стубовима јавне расвете, а који се 
постављају на површинама јавне намене.

Покретни мобилијар су клупе, перде, украсне 
жардињере и уметничке инсталације који се 
постављају на површинама јавне намене.

Рекламне табле су табле на којима се врши 
рекламирање корисника и постављају се на 
површинама јавне намене у насељу и земљишном 
појасу унутар насељеног места, као и уз општинске 
путеве ван насељеног места, максималне површине 
за рекламирање 2,00 m2.

Уколико се постављање рекламих табли врши 
у путном појасу, услове за постављање утврђује 
управљач пута.

Билборди су рекламне плоче димензија 
максимално 5,00 m х 3,00 m који се постављају 
на стубовима који се налазе на површинама јавне 
намене и могу бити осветљени или неосветљени, 
једнострани или двострани.

Покретни билборди су рекламне плоче 
максималних димензија 1,00 m х 0, 50 m.

Светлеће рекламне табле се постављају на 
стубовима јавне расвете, морају бити правоугаоног 
облика, димензија 800 mm х 1000 mm.

Светлеће рекламне табле могу се постављати и 
у зони пешачке комуникације.

На стубу јавне расвете могу да се поставе 
највише две светлеће рекламне табле под условом 
да су постављене на супротним странама у односу 
на осу стуба.

Уз захтев за постављање рекламих табли, 
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покретни билборда, светлећих рекламних табли 
прикључених на стубовима јавне расвете, доставља 
се техничка скица са димензијама.

Уз захтев за постављање билборда доставља се 
главни пројекат са техничком контролом.

Рекламне табле, светлеће рекламне табле 
прикључене на стубовима јавне расвете, постављају 
се на површинама јавне намене на основу Одлуке о 
коришћењу ЈП „Дирекција”

Период на који се доноси Одлука о коришћењу 
не може бити дужи од 1. године.

Период на који се могу поставити билборди не 
може бити дужи од 5 година.

Клупе, перде, украсне жардињере и уметничке 
инсталације се постављају на површинама јавне 
намене, а за исте се не плаћа локална комунална 
такса, на основу техничких услова ЈП „Дирекција” 
, на период који не може бити дужи од 5. година.

За рекламне паное, осим билборда и покретни 
мобилијар не издаје се одобрење надлежног 
секретаријата.”.

Члан 28.
Члан 60. мења се и гласи:
“Правна и физичка лица подносе надлежном 

секретаријату захтев за постављање покретних 
објеката и уређаја на површини јавне намене и то: 
за постављање аутомата, фрижидера, расхладних 
витирна и рекламних витрина, уређаја за печење 
и продају кокица, кукурузних класова, кестења, 
шећерне пене, америчких крофница, покретних 
тезги и билборда.

Уз захтев се прилаже:
- за правна лица и предузетнике решење о 

упису у регистар делатности;
- за физичка лица фотокопија личне карте;
- уверење Секретаријата за пореску 

администрацију Градске управе града Панчева 
којим доказује да нема дуговања по основу изворних 
прихода града Панчева

- скица или фотографија објекта, односно 
уређаја са израженим димензијама у опису,

- главни пројекат са техничком конторолом 
када се захтев односи на постављање билборда

- изјава да ће исти уклонити по истеку 
времена одређеног у одобрењу за коришћење дела 
површине јавне намене,

- изјава да ће се покретни објекат уклањати 
са површине јавне намене . свакодневно по истеку 
радног времена и када не обавља делатност.

- Одлуку о коришћењу ЈП “Дирекција” у 2 
примерка

Надлежни секретаријат издаје одобрење за 
постављање покретних објеката и уређаја на делу 
површине јавне намене у року од 15 дана од дана 
подношења захтева.”

Члан 29.
После члана 62. додају се нови одељак 2. и 

чланови 62 а. и 62 б. који гласе:
„ 2. МОБИЛИЈАР СПОРТСКОГ КАРАКТЕРА 

(ТРЕНАЖЕР СТЕНЕ ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ, 
ФИТНЕС МОБИЛИЈАР, СКЕЈТ ПАРКОВИ, 
ШАХОВСКЕ ТАБЛЕ И СЛ.)

Члан 62 a
Мобилијар спортског карактера су тренажер 

стене за спортско пењање, фитнес мобилијар, скејт 
паркови, шаховске табле и слично, који се састоје од 

подлоге, реквизита и пратећег мобилијара (клупе, 
корпе за отпатке и сл.) и могу се поставити на 
површинама јавне намене, на зеленим површинама 
и парковима.

Мобилијар спортског карактера се поставља 
на површинама јавне намене, на основу техничких 
услова ЈП „Дирекција” , на период који не може 
бити дужи од 5. година.

ЈП „Дирекција” доноси Одлуку о коришћењу 
за постављање мобилијара спортског карактера на 
површинама јавне намене.

Члан 62 б
Правна лица подносе надлежном секретаријату 

захтев за постављање мобилијара спортског 
карактера, уз који прилажу: 

- решење о упису у регистар делатности;
- уверење Секретаријата за пореску 

администрацију Градске управе града Панчева 
којим доказује да нема дуговања по основу изворних 
прихода града Панчева

- техничку информацију коју издаје ЈП 
“Дирекција”

- главни пројекат са техничком конторолом
- изјава да ће исти уклонити по истеку 

времена одређеног у одобрењу за коришћење дела 
површине јавне намене

- Одлуку о коришћењу ЈП “Дирекција” у 2 
примерка

Надлежни секретаријат издаје одобрење за 
постављање мобилијара спортског карактера на 
делу површине јавне намене у року од 15 дана од 
дана подношења захтева.”

Досадашњи одељак 2. постаје одељак 3.

Члан 30.
У члану 63. после става 2. додаје се став 3. који 

гласи: 
„Заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и  извођење грађевинских радова на 
површинама јавне намене, врши се у складу са 
општим актима града Панчева којима се регулише 
опште уређење и уређење саобраћаја на територији 
града Панчева.”

Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

287.

Ha основу чланова 59. став 1. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС« број 
129/07) и чланова 73. став 1. и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева« 
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града 
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Панчева, на седници одржаној 17. јула 2013. године, 
донела је

О Д Л У К У 
o измени Oдлуке о Градској управи града 

Панчева

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Панчева 

(„Службени лист града Панчева” број 19/10-
пречишћен текст, 2/11 -исправка, 4/11, 32/12 и 2/13) 
у члану 26. тачке 3. и 4. мењају се и гласе:

«3.помоћник градоначелника за село и рурални 
развој; 

4. помоћник градоначелника за правна 
питања;»

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

објављивања у »Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

288.

Ha основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник PC” број 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12 и 42/13-
УС), Генералног плана Панчева („Службени лист 
општине Панчево” број 14/08 и 16/08-исправка), 
Плана детаљне регулације Градски стадион у 
насељеном месту Панчево (зона 2.15) („Службени 
лист града Панчева” број 31/11)), члана 1. Одлуке 
о овлашћењу помоћника Градоначелника града 
Панчева у области урбанизма и помоћника 
Градоначелника града Панчева за економски 
развој за покретање иницијатива за израду 
планских докумената и њихових измена и допуна 
за град Панчево („Службени лист града Панчева” 
број 32/12), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07) 
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 08/08, 04/09, 
05/12 и 04/13), уз прибављено Мишљење Комисије 
за планове од 13. јуна 2013. године, Скупштина 
града Панчева на седници одржаној дана 17.07.     
2013. године. донела је

О Д Л У КУ
о Изменама Плана детаљне регулације 

„Градски стадион” у панчеву (зона 2.15)

Члан 1.
Приступа се изради Измена Плана детаљне 

регулације „Градски стадион” у Панчеву (зона 
2.15) („Службени лист града Панчева” број 31/11) 

(у даљем тексту: Измене Плана).

Члан 2.
Измене Плана односе се на:
- стварање планског основа за изградњу ТС 

на катастарској парцели топ.бр.4471 К.о. Панчево 
(поред објекта „Сигурна кућа”).

- померења саобраћајнице која се налази на 
катастарској парцели топ.бр. 4355 К.о. Панчево и 
укидање предвиђене саобраћајнице која се налази 
на катастарској парцели топ.бр. 4485 К.о. Панчево.

Члан 3.
Носилац израде Измена Плана је Јавно 

предузеће „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево.

Члан 4.
Рок за израду Нацрта Измена Плана је 30 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.
Средства за израду Измена Плана обезбеђена 

су Програмом пословања и финансијским планом 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево за 2013. годину.

Члан 6.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и 

стамбено-комуналне послове Градске управе града 
Панчева, донеће Одлуку о изради или неприступању 
изради стратешке процене утицаја Измене Плана на 
животну средину, која је саставни део ове Одлуке.

Пре подношења предлога Измена Плана 
Скупштини града Панчева на доношење, исти 
подлеже стручној контроли, коју врши Комисија за 
планове.

Члан 8.
Након извршене стручне контроле из претход-

ног члана ове Одлуке, Измене Плана се излажу на 
јавни увид у трајању од 30 дана.

Измене Плана се излажу на јавни увид у 
просторијама које буду означене у огласу који ће 
бити објављен у дневном и локалном недељном 
листу.

Члан 9.
Предлог Измена Плана, уз извештај Комисије за 

планове, који је саставни део образложења Измена 
Плана, доставља се Скупштини града Панчева на 
доношење.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
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289.

Ha основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник PC” број 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12 и 42/13-
УС), Генералног урбанистичког плана Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 23/12), 
Плана генералне регулације целина 1 -шири 
центар (круг обилазнице) у насељеном месту 
Панчево („Службени лист града Панчева” број 
19/12, 27/12-исправка и 01/13-исправка), члана 1. 
Одлуке о овлашћењу помоћника Градоначелника 
града Панчева у области урбанизма и помоћника 
Градоначелника града Панчева за економски 
развој за покретање иницијатива за израду 
планских докумената и њихових измена и допуна 
за град Панчево („Службени лист града Панчева” 
број 32/12), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07) 
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 08/08, 04/09, 
05/12 и 04/13), уз прибављено Мишљење Комисије 
за планове од 13. јуна 2013. године, Скупштина 
града Панчева на седници одржанојдана 17.07.     
2013. године, донела је

О Д Л У К У
о Изменама и допунама Плана генералне 
регулације целина 1 - шири центар (круг 
обилазнице) у насељеном месту Панчево

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације целина 1 - шири центар 
(круг обилазнице) у насељеном месту Панчево 
(„Службени лист града Панчева” број 19/12, 27/12 
- исправка и 01/13 - исправка) (у даљем тексту: 
Измене и допуне Плана).

Члан 2.
Измене и допуне Плана односе се отклањање 

недоумица у погледу његове примене и ефикаснијег 
спровођења.

Члан 3.
Носилац израде Измена и допуна Плана је 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево.

Члан 4.
Рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 

30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.
Средства за израду Измена и допуна Плана 

обезбеђена су Програмом пословања и финансијским 
планом Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево за 2013. годину.

Члан 6.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и 

стамбено-комуналне послове Градске управе града 
Панчева, донеће Одлуку о изради или неприступању 
изради стратешке процене утицаја Измена и допуна 
Плана на животну средину, која је саставни део ове 
Одлуке.

Члан 7.
Пре подношења предлога Измена и допуна 

Плана Скупштини града Панчева на доношење, исти 

подлеже стручној контроли, коју врши Комисија за 
планове.

Члан 8.
Након извршене стручне контроле из претходног 

члана ове Одлуке, Измене и допуне Плана се излажу 
на јавни увид у трајању од 30 дана.

Измене и допуне Плана се излажу на јавни увид 
у просторијама које буду означене у огласу који ће 
бити објављен у дневном и локалном недељном 
листу.

Члан 9.
Предлог Измена и допуна Плана, уз извештај 

Комисије за планове, који је саставни део 
образложења Измена и допуна Плана, доставља се 
Скупштини града Панчева на доношење.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

290.

Ha основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник PC” број 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12 и 42/13-
УС), Генералног урбанистичког плана Панчева 
(„Службени лист града Панчево” број 23/12), Плана 
генерапне регулације целина 2 -Стрелиште са 
Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном 
месту Панчево („Службени лист града Панчева” 
број 20/12, 34/12-исправка и 01/13-исправка), члана 
1. Одлуке о овлашћењу помоћника Градоначелника 
града Панчева у области урбанизма и помоћника 
Градоначелника града Панчева за економски 
развој за покретање иницијатива за израду 
планских докумената и њихових измена и допуна 
за град Панчево („Службени лист града Панчева” 
број 32/12), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07) 
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 08/08, 04/09, 
05/12 и 04/13), уз прибављено Мишљење Комисије 
за планове од 13. јуна 2013. године, Скупштина 
града Панчева на седници одржаној дана 17. 07. 
2013. године, донела је

ОДЛ УКУ
о Изменама и допунама Плана генералне 

регулације целина 2 - Стрелиште са 
Хиподромом и Војловица са Тополом у 

насељеном месту Панчево

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације целина 2 - Стрелиште са 
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Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном 
месту Панчево („Службени лист града Панчева” 
број 20/12, 34/12-исправка и 01/13 - исправка) (у 
даљем тексту: Измене и допуне Плана).

Члан 2.
Измене и допуне Плана односе се отклањање 

недоумица у погледу његове примене и ефикаснијег 
спровођења.

Члан 3.
Носилац израде Измена и допуна Плана је 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево.

Члан 4.
Рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 

30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.
Средства за израду Измена и допуна Плана 

обезбеђена су Програмом пословања и финансијским 
планом Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево за 2013. годину.

Члан 6.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и 

стамбено-комуналне послове Градске управе града 
Панчева, донеће Одлуку о изради или неприступању 
изради стратешке процене утицаја Измена и допуна 
Плана на животну средину, која је саставни део ове 
Одлуке.

Члан 7.
Пре подношења предлога Измена и допуна 

Плана Скупштини града Панчева на доношење, исти 
подлеже стручној контроли, коју врши Комисија за 
планове.

Члан 8.
Након извршене стручне контроле из претход-

ног члана ове Одлуке, Измене и допуне Плана се 
излажу на јавни увид у трајању од 30 дана.

Измене и допуне Плана се излажу на јавни увид 
у просторијама које буду означене у огласу који ће 
бити објављен у дневном и локалном недељном 
листу.

Члан 9.
Предлог Измена и допуна Плана, уз извештај 

Комисије за планове, који је саставни део 
образложења Измена и допуна Плана, доставља се 
Скупштини града Панчева на доношење.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

291.

Ha основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник 
РСброј 41/09, 53/10 и 101/11), члана 7. Закона 
о превозу у друмском саобраћају („Сл.гласник 
РС”,бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), 
члана 53. Закона о јавним путевима („Сл.гласник 
РС”,бр. 101/05, 123/07 и 93/12) и чланова 4. и 13. 
Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник 
PC”, бр. 88/11), чланова 7. и 9. Закона о комуналној 
полицији („Сл.гласник РС”,бр. 51/09), члана 30.став 
2.и члана 35. Закона о прекршајима („Сл .гласник 
РС”,бр. 101/05, 116/08 и 111/09), члана 32. став 1. 
тачка 6. и члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник PC”, број 129/07), члана 39. тачка 6. 
и члана 99. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева”,број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
17.07. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
о Изменама и допунама Одлуке о урећењу 
саобраћаја на територији града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о уређењу саобраћаја на територији 

града Панчева („Сл.лист града Панчева”, бр. 4/13) 
у члану 4. ставу 2. после речи „на” додаје се реч 
,јавном”.

Члан 2.
У члану 6. став 1. мења се и гласи:
„ Ради безбедног кретања особа са 

инвалидитетом уз пешачке прелазе, управљач 
пута мора уградити рампе или извести упуштене 
ивичњаке”.

Члан 3.
У члану 16. став 2. после речи „брзином” додаје 

се реч „кретања”.

Члан 4.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„ Изузетно, теретна моторна возила чија 

носивост прелази 5.000 кг. могу се кретати и 
заустављати на подручју Града ради снабдевања, 
прописаном трасом кретања у времену од 09,00 
часова до 11,00 часова и од 17,00 часова до 05,00 
часова наредног дана, на основу издатог решења и 
налепнице од стране Агенције, уз наплату градске 
административне таксе”.

Члан 5.
У члану 26. став 3. мења се и гласи:
„ Под техничким регулисањем саобраћаја у 

ужем смислу, подразумева се одређивање места 
постављања саобраћајне сигнализације на јавним 
саобраћајним површинама, на основу Саобраћајног 
пројекта на који Агенција даје сагласност”.

У члану 29. став 1. мења се и гласи:
„Управљач пута поставља, обележава и одржава 

саобраћајну сигнализацију, тако да је учесници у 
саобраћају могу на време и лако уочити и дању и 
ноћу и правовремено поступити у складу са њеним 
значењем”.

Члан 7.
Члан 50. мења се и гласи:
„ Место резервисано за паркирање особа са 

инвалидитетом, ЈКП „Хигијена” Панчево, обележава 
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хоризонталном и вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом , у складу са прописима и 
симболом који означава место за паркирање особа 
са инвалидитетом”.

Члан 8.
У члану 51. став 3. мења се и гласи:
,, Паркинг карте за особе са инвалидитетом 

издаје Агенција, на основу Правилника о издавању 
паркинг карте за особе са инвалидитетом”.

Члан 9.
Члан 52. мења се и гласи:
„На посебним паркиралиштима на територији 

Града, трудница или члан заједничког домаћинства, 
имају право паркирања без плаћања локалне 
комуналне таксе, осим на местима обележеним за 
паркирање возила особа са инвалидитетом.

Решење о испуњености услова за коришћење 
посебних паркиралишта на територији Града, 
без плаћања локалне комуналне таксе издаје 
Агенција, на основу поднетог захтева труднице.
Уз захтев трудница доставља медицинску и другу 
документацију (трудничку књижицу, саобраћајну 
дозволу возила које је у власништву труднице или 
члана заједничког домаћинства и личну карту).
Трудница или члан заједничког домаћинства су 
искључиви корисници овог права.

Ово право има трудница која има пребивалиште 
на територији Града и ограничено је на једно возило 
по домаћинству”.

Члан 10.
У члану 53. став 2. мења се и гласи:
„ Уз решење, Агенција издаје посебну налепницу 

- знак за означавање возила са регистарском 
ознаком, које је у власништву труднице или члана 
заједничког домаћиства. Налепница мора бити 
истакнута у предњем десном углу ветробранског 
стакла возила”.

Члан 11.
У члану 59. став 4. мења се и гласи: „ Трошкове 

уклањања и чувања возила сноси власник, односно 
корисник возила”.

Члан 12.
У члану 70. став 1. мења се и гласи:
„ Комунална полиција у циљу одржавања 

комуналног реда, врши надзор над применом 
одредаба ове одлуке које се односе на област:

1. локалних путева и улица;
2. саобраћајних ознака и сигнализације;
3. паркирања;
4. превоза путника у градском и приградском 

саобраћају;
5. ауто-такси превоза”.

Члан 13.

У члану 71.став 2.мења се и гласи:
„Привредно друштво, друго правно лице, 

предузетник или физичко лице дужни су да поступе 
по налогу инспектора”.

Члан 14.
Члан 77. брише се.

Члан 15.

У члану 79. став 1. мења се и гласи:
„ Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако поступи супротно члану 50.”

Члан 16.
У члану 80.  после речи „извршења” додаје се 

реч: „ прекршаја”.

Члан 17.
У члану 81. после речи „извршења” додаје се 

реч: „ прекршаја”.
Члан 18.

После члана 83. додаје се члан 83- а. који 
гласи:

„ 83-а
„ Паркинг карту за особе са инвалидитетом 

издаје Агенција на основу поднетог захтева особе 
са инвалидитетом. Уз захтев прилажу се две 
фотографије димензија 30 х 35 мм. и Решење о 
проценту телесног оштећења, односно инвалидитета 
издато од институције која је надлежна за 
утврђивање процене телесног оштећења, односно 
инвалидитета.

Агенција издаје решење из става 1. овог члана 
на име особе са инвалидитетом са роком важења до 
краја године”.

Члан 19.
Члан 84. мења се и гласи:
„ Градско веће града Панчева ће на предлог 

Агенције у року од 30 дана, од дана ступања на 
снагу ове одлуке донети Правилник о издавању 
паркинг карте за особе са инвалидитетом”.

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

292.

Ha основу чланова 26. и 30. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12) и 
члана 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 17. 
јул 2013. године, донела је

ОДЛУКУ 
о начину и поступку именовања директора 

јавних и јавно комуналних предузећа чији је 
оснивач град Панчево

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Одлуком о начину и поступку именовања 
директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији 



     Страна    34 -- Број   8                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                      17. јул 2013. године

је оснивач град Панчево (у даљем тексту: Одлука) 
прописује се начин и поступак спровођења јавног 
конкурса за именовање директора јавних и јавно 
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево 
(у даљем тексту: предузеће), састав, организација 
и рад Комисије за именовања директора јавних 
и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач 
град Панчево (у даљем тексту: Комисија), као и 
друга питања од значаја за спровођење поступка 
именовања директора.

II НАЧИН И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА

Члан 2.
Поступак за именовање директора предузећа 

(у даљем тексту: Изборни поступак) спроводи се 
у складу са Законом о јавним предузећима и овом 
Одлуком.

Директора предузећа именује Скупштина града 
Панчева (у даљем тексту: Скупштина града) по 
спроведеном јавном конкурсу.

Спровођење јавног конкурса започиње 
доношењем Одлуке о спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора јавних и јавно комуналних 
предузећа (у даљем тексту: Одлука о спровођењу 
јавног конкурса)

Одлуку из става 3. овог члана доноси Скупштина 
града, на предлог Градског већа града Панчева.

Предлог из става 4. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор предузећа, у складу са Законом о 
јавним предузећима.

Члан 3.
Одлука о спровођењу јавног конкурса садржи:
- пословно име и седиште предузећа у којима се 

расписује јавни конкурс за именовање директора, 
- рокове у изборном поступку,
- информације о начину подношења пријаве, 

начину провере стручне оспособљености, знања и 
вештина које се оцењују у изборном поступку,

- податке о лицу задуженом за давање 
информација, 

- као и друге елементе потребне за поступак 
именовања.

Одлука из става 1. овог члана објављује се у 
„Службеном листу града Панчева”.

Члан 4.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део 

Одлуке о спровођењу јавног конкурса, обавезно 
садржи податке о:

- јавном предузећу (пословно име и седиште), 
- радном месту,
- условима за именовање директора (опште и 

посебне),
- стручној оспособљености, знањима и 

вештинама које се оцењују у изборном поступку и 
начину њихове провере,

- року у коме се подносе пријаве, начин 
подношења пријаве, орган коме се пријаве подносе, 
као и адреса на коју се пријаве подносе, 

- доказима који се прилажу уз пријаву на 
конкурс, 

-лицу задуженом за давање обавештења о 
јавном конкурсу.

Оглас о јавном конкурсу може садржати и 
друге елементе потребне за именовање, односно 

прецизније разумевање огласа.

Члан 5.
У року од 8 дана од доношења Одлуке о 

спровођењу јавног конкурса, оглас о јавном 
конкурсу који је саставни део Одлуке, доставља се 
на објављивање „Службеном гласнику Републике 
Србије” и једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије.

Оглас о јавном конкурсу, након објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије” објавиће 
се на званичној интернет презентацији града 
Панчева, с назначењем датума када је оглас објављен 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 6.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс 

почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и не може бити краћи од 15 дана, што 
ће бити утврђено Одлуком о спровођењу јавног 
конкурса.

III САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 7.
Јавни конкурс спроводи Комисија коју образује 

Скупштина града, посебним решењем, на предлог 
Комисије за кадровска, административна питања и 
радне односе Скупштине града,

Комисија има председника и четири члана од 
којих:

- председника и три члана именује Скупштина 
града,

- један члан се именује на предлог Сталне 
конференције градова и општина.

Комисија има секретара, који учествује у раду 
Комисије, без права одлучивања.

Секретар Комисије именује се из реда 
дипломираних правника запослених у 
организационој јединици Градске управе града 
Панчева (у даљем тексту:Градска управа) надлежној 
за скупштинске послове.

Секретар Комисије стара се о спровођењу 
поступка у складу са законом.

Стручне и административно-техничке послове 
за потребе Комисије обавља основна организациона 
јединице Градске управе надлежна за скупштинске 
послове у сарадњи са основном организационом 
јединицом Градске управе за стамбено комуналне 
послове.

Члан 8.
Комисија се образује на период од три године.
Председник и чланови Комисије не могу бити 

народни посланици, одборници у Скупштини града, 
као ни именована лица у органима државне управе, 
аутономне покрајине Војводине и града Панчева.

Комисија може имати накнаду за рад, која се 
утврђује Решењем о образовању Комисије.

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 
КОМИСИЈЕ

Члан 9.
Комисија ради и одлучује на седницама. 

Седницу Комисије сазива председник Комисије.
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У случају одсутности или спречености 
председника Комисије, седнице Комисије сазива и 
њима председава најстарији члан Комисије.

Члан 10.
Комисија може пуноважно да ради и одлучује 

ако седницама присуствује већина од укупног броја 
чланова Комисије.

Комисија одлучује већином гласова од укупног 
броја чланова Комисије.

На седници Комисије води се записник који 
обавезно садржи: датум и место одржавања 
седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних 
чланова Комисије, све фазе изборног поступка, 
предлози и ставови изнети на седници, резултати 
сваког гласања, као и свако издвојено мишљење.

Записник Комисије потписује председник 
односно председавајући Комисије.

V ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Члан 11.
По истеку рока за подношење пријава 

на конкурс, председник Комисије, односно 
председавајући, заказује седницу Комисије, на 
којој ће ее евидентирати и прегледати све приспеле 
пријаве и поднети докази.

На седници из става 1. овог члана Комисија 
обавезно проверава:

- да ли су све пријаве достављене у року који је 
одређен огласом о јавном конкурсу,

- да ли су све пријаве разумљиве, односно да 
ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о 
пријави на предметни конкурс и

- да ли су уз пријаву достављени сви докази 
који су у конкурсу тражени.

Члан 12.
У случају ако Комисија утврди да пријава има 

неки од недостатака ближе дефинисаних чланом 
11. ове Одлуке, закључком ће одбацити пријаву као 
неблаговремену, неразумљиву или непотпуну.

Против закључка из става 1. овог члана није 
допуштена посебна жалба.

Члан 13.
Након извршене провере Комисија, посебним 

актом саставља списак кандидата који испуњавају 
услове за именовање и спроводи изборни 
поступак.

У изборном поступку из става 1. овог члана 
Комисија врши оцењивање стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата ради састављања ранг 
листе кандидата.

VI НАЧИН ПРОВЕРЕ И МЕРИЛА

Члан 14.
У изборном поступку, Комисија извршава 

проверу и оцењивање стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата усменом провером.

Члан 15.
Усмена провера стручности кандидата врши се 

разговором Комисије са кандидатом.
За усмену проверу, Комисија унапред припрема 

питања која ће бити постављена кандидатима. Свим 

кандидатима постављају се иста питања, по истом 
редоследу.

Комисија може у току разговора да постави 
додатна питања ако су неопходна додатна 
објашњења.

Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, 
бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата 
понаособ.

Након завршене провере, утврђује се укупан 
број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, 
тако што се прво саберу сви бодови чланова 
Комисије које је освојио један кандидат, а затим се 
утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са 
бројем чланова Комисије.

Комисија благовремено, у писаном облику 
обавештава кандидате о датуму, месту и времену 
почетка разговора, а најкасније 3 дана пре дана 
одређеног за разговор.

Члан 16.
Одлуком о спровођењу јавног конкурса могу 

бити одређени и други начини провере стручности 
кандидата, с тим што ће се том одлуком прописати 
мерила, начин бодова и сл.

 
VII РАНГ ЛИСТА И ЛИСТА ЗА
       ИМЕНОВАЊЕ

Члан 17.
Након спроведеног изборног поступка, 

Комисија саставља ранг листу свих кандидата који 
су бодовани у изборном поступку.

Ранг листа се саставља на основу укупног броја 
бодова које је освојио сваки кандидат.

На основу ранг листе из става 1. овог члана, 
Комисија саставља Листу за именовање (у даљем 
тексту: Листа) са највише три најбоље рангирана 
кандидата са бројчано исказаним и утврђеним 
резултатима и доставља је надлежној организационој 
јединици Градске управе.

Истовремено са достављањем Листе из става 
3. овог члана, Комисија доставља и Записник о 
изборном поступку

Члан 18.
У случају да два или више кандидата имају 

једнак број бодова, тако да није могуће одредити 
листу за именовање са три најбоље рангирана 
кандидата, Комисија ће одредити додатну усмену 
проверу кандидата са истим бројем бодова.

За додатну усмену проверу Комисија унапред 
припрема питања која ће бити постављена 
кандидатима. Свим кандидатима се постављају 
иста питања и по истом редоследу.

У погледу начина бодовања и утврђивања 
укупног резултата сваког кандидата у додатној 
усменој провери примењују се одредбе члана 15. 
ове одлуке.

VIII   ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА
         ДИРЕКТОРА

Члан 19.
Надлежне организационе јединице Градске 

управе на основу Листе и записника о изборном 
поступку, припремају нацрт акта о именовању 
директора и достављају га Градском већу града 
Панчева које утврђује предлог акта и достављају га 
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Скупштини града на разматрање и одлучивање.

Члан 20.
Скупштина града, након разматрања 

достављене Листе и предлога акта из члана 19. ове 
одлуке, доноси Решење о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са Листе.

Решење о именовању директора је коначно.

Члан 21.
Решење о именовању директора са 

образложењем:
- доставља се лицу које је именовано, као и 

свим кандидатима који су учествовали у изборном 
поступку,

- објављује се на званичној интернет 
презентацији града Панчева, објављује се и 
у „Службеном гласнику Републике Србије” и 
„Службеном листу града Панчева”.

Члан 22.
Кандидат КОЈИ је учествовао у изборном 

поступку, има право да поднесе захтев за увид у 
документацију јавног конкурса, у року не дужем 
од 15 дана од дана објављивања Решења из члана 
21 ове одлуке у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Комисија је дужна да у року од два дана од дана 
пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана, 
омогући увид у документацију јавног конкурса под 
надзором секретара Комисије.

Члан 23.
Решење о именовању директора, у складу са 

законом садржи одредбе о ступању на рад директора, 
с тим што се у образложењу решења наводе разлози 
који оправдавају евентуално продужење рока

Члан 24.
Ако именовани директор не ступи на рад у року 

одређеном за ступање на рад, Скупштина града 
може да именује неког другог кандидата са Листе.

Надзорни одбор својим актом утврђује или 
констатује дан почетка рада именованог директора, 
односно дан престанка функције директора који је 
разрешен.

Надзорни одбор дужан је да Скупштину града 
писаним путем обавести о датуму ступања, односно 
неступању на рад именованог директора.

Рок за достављање обавештења из става 3. 
овог члана, не може бити дужи од 3 дана од дана 
ступања на рад директора, односно 3 дана од дана 
истека рока за ступање на рад.

Члан 25.
Ако ни после спроведеног јавног конкурса:
- Скупштини града не буде предложен кандидат 

за именовање због тога што је Комисија утврдила 
да ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовања или

- Ако Скупштина града не именује предложеног 
кандидата или другог кандидата са листе, 

спроводи се нови јавни конкурс на начин и по 
поступку прописаном овом одлуком.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном лисгу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                  
БРОЈ: II-04-06-19/2013-4                                      
Панчево, 17. јул 2013. године

                                                         
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.
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