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Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 01.10. 2013. године, разматрало је Предлог 
решења о изменама Решења о образовању Тима за 
координацију активности на реализацији средстава 
за израду Главног пројекта телекомуникационе 
мреже на територији града Панчева, па је на основу 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник PC” број 129/07) и чланова 
59. и 99. став 3. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о образовању Тима за 
координацију активности на реализацији 

средстава за израду Главног пројекта 
телекомуникационе мреже на територији града 

Панчева

I
У Решењу о образовању Тима за координацију 

активности на реализацији средстава за израду 
Главног пројекта телекомуникационе мреже на 
територији града Панчева број II-05-06-2/2013-2 
од 30.01.2013. године у тачки I, подтачка 4) мења 
се и гласи:

“4) Љиљана Стојсављевић, члан Тима 
задужена за припрему финалног извештаја о 
реализацији средстава за израду Главног пројекта 
телекомуникационе мреже на територији града 
Панчева Покрајинском секретаријату за привреду, 
запошљавање и равноправност полова, запослена 
у Секретаријату за финансије;”

После подтачке 4) додаје се подтачка 5) која 
гласи:

„5) Бојан Петровић, члан Тима задужен за 
стручне послове дефинисања идејног решења 
оптичке мреже за потребе израде Главног пројекта 
телекомуникационе мреже на територији града 
Панчева, студент електротехничког факултета.”

Тачка III мења се и гласи:
“Лица из тачке I овог решења именују се до 

подношења финалног финансијског и наративног 
извештаја Покрајинском секретаријату за привреду, 
запошљавање и равноправност полова.”

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:  II-05-06-20/2013-17
Панчево, 01.10.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Павле Раданов, с.р.

355.

На основу члана 24. Закона о раду («Службени 
гласник РС» број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08,4/09, 
5/12 и 4/13), Градоначелник града Панчева, дана 
01. 10. 2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о 

изменама Правилника о систематизацији 
радних места Дома омладине Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

изменама Правилника о систематизацији радних 
места, који је донео в.д. директора Дома омладине 
Панчево, дана 25. септембра 2013. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-4/2013-247
Панчево, 01.10.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
                                              ГРАДА ПАНЧЕВА 

Павле Раданов, с.р.
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На основу члана 24. Закона о раду (“Службени 
гласник PC “ број 24/05, 61/05,54/09 и 32/13) и члана 
29. Статута Дома омладине Панчево (“Службени 
лист града Панчева” број 20/11), вршилац дужности 
директора Дома омладнне Панчево дана 25.09.2013. 
године, доноси

 
ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о систематизацији 
радних места

Члан 1.
У Правилнику о систематизацији радиих 

места ( “Службени лнст града ГМчева” број 10/08, 
18/10,28/11 и 31/12), у члану 4. тачка5 мењасеи 
гласи:

“ 5. УРЕДНИК ЛИКОВНОГ ПРОГРАМА ВСС 
2”.

Члан 2.
У члану 5. у тачки “5. УРЕДНИК ЛИКОВНОГ 

ПРОГРАМА” код “УСЛОВА” број “1 замењује се 
бројем “2”.

Члан 3.
Овај правилник, по добијању сагласности 

од стране Градоначелника града Панчева, ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу града Панчева”

ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО
БРОЈ: 563
ДАТУМ 25.09.2013. године

ВД ДИРЕКТОРА
 Ненад Малетин, с.р.

356.

Ha основу члана 44. и члана 66. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник Републике 
Србије” број 129/07), члана 9. Одлуке о Градској 
служби за буџетску инспекцију („Сл. лист града 
Панчева” број 17/08 и 11/13), Закона о буџетском 
систему, Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима 
буџетске инспекције и члана 54. и члана 99. став 2. 
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева” 
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), градоначелник града 
Панчева, дана 30.09. 2013. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
о изменама Правилника о систематизацији 
радних места у Градској служби за буџетску 

инспекцију и ревизију

Члан 1.
У Правилнику о систематизацији радних 

места у Градској служби за буџетску инспекцију и 
ревизију („Службени лист града Панчева” бр. 4/09) 
у називу Правилника речи: „и ревизију” бришу се.

Члан 2.
У члану 1. речи: „и ревизију” бришу се.

Члан 3.
У члану 4, у тачки 1. у називу тачке речи: 

„и ревизију” бришу се, у опису послова речи: „и 
ревизије” бришу се и Посебни услови мењају се 
и гласе:,, Високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије 
-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) у области 
економских наука, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године економског 
смера, 5 година радног искуства у струци и положен 
стручни испит за рад у органима државне управе.”

У истом члану, у тачки 2. у опису послова 
речи: „наменског и законитог коришћења 
средстава корисника буџетских средстава и других 
правних лица из члана 68. ст. 3 Закона о буџетском 
систему, односно спроводи инспекцију и ревизију 
над директним и индиректним корисницима 
средстава буџета града Панчева и над јавним 
предузећима основаним од стране града Панчева 
и правним лицима основаним од стране тих јавних 
предузећа, односно правним лицима над којима 
град има директну или индиректну контролу над 
више од 50% капитала или више од 50% гласова 
у управном одбору као и над другим правним 
лицима у којима локална јавна средства чине више 
од 50% укупног прихода” замењују се речима: 
„наменског и законитог коришћења средстава 
корисника буџетских средстава, организација, 
предузећа, правних лица и других субјеката из 
члана 85. став 3. Закона о буџетском систему, 
односно спроводи инспекцију над директним и 
индиректним корисницима средстава буџета града 
Панчева, јавним предузећима основаним од стране 
града Панчева, правним лицима основаним од 
стране тих јавних предузећа, правним лицима над 
којима град Панчево има директну или индиректну 
контролу над више од 50% капитала или више 
од 50% гласова у управном одбору, као и над 
другим правним лицима у којима јавна средства 
чине више од 50% укупног прихода, правним 
лицима и другим субјектима којима су директно 
или индиректно дозначена средства буџета града 
Панчева за одређену намену, правним лицима 
и другим субјектима који су учесници у послу 
који је предмет контроле, као и субјектима који 
користе средства буџета града Панчева по основу 
задуживања, субвенција, остале државне помоћи у 
било ком облику, донација, дотација и др” и Посебни 
услови мењају се и гласе: “Високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у области економских наука, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године економског смера, 3 године радног искуства 
на пословима извршења буџета и положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.”

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:  II-06-020-4/2013-242
Панчево,   30.09.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
                                              ГРАДА ПАНЧЕВА 

Павле Раданов, с.р.
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357.
 
На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 54. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
Споразума о сарадњи у области развоја образовних 
капацитета, стручног усавршавања, енглеског 
језика, повећања запослености и међународне 
сарадње у периоду 2013 - 2015. године, 
Градоначелник града Панчева, дана   24.09.   2013. 
године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за одабир кандидата 
у оквиру реализације Споразума о сарадњи 

града Панчева и Британског савета у области 
развоја образовних капацитета, стручног 
усавршавања, енглеског језика, повећања 

запослености и међународне сарадње у периоду 
2013 - 2015. године

I
Образује се Комисија за одабир кандидата у 

оквиру реализације Споразума о сарадњи града 
Панчева и Британског савета у области развоја 
образовних капацитета, стручног усавршавања, 
енглеског језика, повећања запослености и 
међународне сарадње у периоду 2013 - 2015. године 
(у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:

1. Никола Дамњановић, члан Градског већа 
града Панчева за подручје омладине, председник;

2. Тони О Брајен, директор Британског Савета 
за западни Балкан, члан;

3. Јасмина Вечански, чланица Градског већа 
града Панчева за подручје културе и информисања.
члан;

4. Александар Борисављевић, координатор 
за пројекте у области уметности и образовања у 
Британском Савету, члан;

5. Данијела Ракетић, заменица начелника 
Градске управе града Панчева, члан.

За секретара Комисије одређује се Марија 
Команов, сарадница за бригу о младима и цивилни 
сектор у Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања Градске управе града Панчева.

II
Задаци Комисије се односе на одабир кандидата 

у оквиру реализације Споразума о сарадњи града 
Панчева и Британског савета у области развоја 
образовних капацитета, стручног усавршавања, 
енглеског језика, повећања запослености и 
међународне сарадње у периоду 2013 - 2015. године 
(у даљем тексту: Споразум).

III
Послови одабира кандидата у оквиру 

реализације Споразума у областима наведеним у 
тачки II су:

- израда предлога текста јавног позива у 
складу са Споразумом,

- припрема и прегледање документације,
- утврђивање Предлога за одабир кандидата.
Приликом одабира кандидата, Комисија се 

придржава критеријума, рокова и осталих услова 
прописаних јавним позивом.

IV
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године, односно до истека мандата 
одборницима/цама Скупштине града Панчева.

V
Седнице Комисије сазива председник 

Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да 

седници присуствује већина од укупног броја 
чланова.

Комисија одлучује на седницама већином 
гласова од укупног броја чланова.

VI
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са Секретаријатом за 
јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева.

VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у  «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:  II-06-020-4/2013-231
Панчево,   24.09.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
                                              ГРАДА ПАНЧЕВА 

Павле Раданов, с.р.

358.

Градоначелник града Панчева, дана 30.09. 
2013. године, разматрао је Предлог решења о 
образовању Тима за израду комплетног предлога 
пројекта под називом “Управљање имовином 1,2,3”, 
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07) 
и чланова 54. и 99. став 2 Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), донео следеће

РЕ ШЕЊЕ
о образовању Тима за израду комплетног 

предлога пројекта под називом 
“Управљање имовином 1,2,3”

I
Образује се Тим за израду комплетног предлога 

пројекта под називом “Управљање имовином 1,2,3” 
(у даљем тексту: Тим) у следећем саставу:

1. Јелена Батинић, члан Градског већа, 
задужена за правовремену израду предлога 
пројекта, координатор Тима;

2. Олга Шарац, директорка Агенције за 
имовину, задужена за организацију рада Тима, 
прибављање мишљења од заинтересованих страна 
из и ван Градске управе града Панчева, као и стручна 
питања из области евидентирања, регистрације и 
управљања имовином, оперативни менаџер;

3. Мирослав Маринковић, задужен за питања 
евидентирања и регистрације имовине, помоћник 
оперативног менаџера;

4. Славко Петров, задужен за питања 
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евидентирања и регистрације имовине, члан Тима;
5. Божидар Брајер, помоћник градоначелника 

града Панчева за правна питања, задужен за правна 
питања у области имовине, члан Тима;

6. Оливера Суботић, шеф Одељења за локални 
економски развој, задужена за стручна питања из 
области локалног економског развоја, члан Тима;

7. Милан Балчин, представник ЈП „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, задужен 
за питања из надлежности ЈП „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево, члан 
Тима;

8. Јован Кузманов, преставник ЈП „Градска 
стамбена агенција” Панчево, задужен за стручна 
питања из надлежности ЈП „Градска стамбена 
агенција” Панчево, члан Тима;

9. Даниел Мрвош, задужен за ИТ подршку, 
члан Тима;

10. Татјана Медић, шеф Одељења за подршку 
пројектима, задужена за методолошку подршку, 
члан Тима;

11.Марина Кахрић - Лазић, самостални стручни 
сарадник из Одељења за локални економски развој, 
задужена за израду буџета пројекта и комуникацију 
са партнерском општином, члан Тима.

II
Задатак Тима је да изради комплетан предлог 

пројекта до 21.10.2013. године, у складу са условима 
јавног позива који је расписала Делегација ЕУ 
за грант шему у оквиру програма Exchange 4, за 
приоритетну област 2. “Локални економски развој 
-управљање имовином”.

III
Састанке Тима сазива координатор Тима.
За пуноважан рад Тима потребно је да састанку 

присуствује већина од укупног броја чланова/ица.

IV
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Тима обављају Секретаријат 
за скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа, Секретаријат за привреду и 
економски развој, Агенција за имовину Градске 
управе града Панчева, у сарадњи са осталим 
организационим јединицама Градске управе града 
Панчева.

V
Ступањем на снагу овог решења престаје 

да важи Решење о образовању Тима за израду 
предлога пројекта под радним називом „Увођење 
система за евидентирање имовине града Панчева” 
(„Службени лист града Панчева” број 7/13).

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ‘
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-4/2013-243 
Панчево,    30.09.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ПАНЧЕВА 

Павле Раданов, с.р.
 

359.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 
101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
- пречишћен текст, 2/11 - исправка, 4/11, 32/12 и 
2/13), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ

I. Одређује се обележавање зоне школе у улици 
Кнеза Михајла Обреновића у насељеном месту 
Панчево.

II. За спровођење режима саобраћаја утврђеног 
у тачци I. овог решења мора се израдити саобраћајни 
пројекат и на путу, односно улици из тачке I. овог 
решења, поставити саобраћајна сигнализација 
према пројекту.

Сагласност да је пројекат из претходног става 
урађен у складу са режимом саобраћаја из тачке I. 
овог решења даје Агенција за саобраћај.

III. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да

1. уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације;

2. изврши техничку регулацију саобраћаја 
из става I диспозитива овог решења постављањем 
саобраћајне сигнализације;

3. да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 23.11.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-41 
ПАНЧЕВО 23.09.2013. године  

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

360.

Управни одбор Предшколске установе “Дечја 
радост” Панчево, на седници одржаној 19.09.2013. 
године, разматрао је Предлог одлуке о изменама и 
допунама Статута Предшколске установе “Дечја 
радост” Панчево, па је, на основу члана 41 и 71. 
Статута Предшколске установе “Дечја радост” 
Панчево („Службени лист града Панчева”, број 
13/2010, 34/2011. и 05/2012.), донео

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ДЕЧЈА 
РАДОСТ” ПАНЧЕВО
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Члан 1.
У Статуту Предшколске установе “Дечја 

радост” Панчево („Службени лист града Панчева”, 
број 13/2010, 34/2011. и 05/2012.), члан 59. мења се 
и гласи:

„Члан 59.
Савет родитеља чини по један представник 

родитеља из сваког вртића. Представнике родитеља 
у Савет родитеља бира Веће родитеља вртића. 
Сваки вртић има Веће родитеља вртића.

Веће родитеља вртића чини по један родитељ 
из сваке васпитне групе у вртићу, а бирају се и 
разрешавају на родитељском састанку васпитне 
групе.

Изузетно од претходног става Веће родитеља 
вртића чине по два родитеља из сваке васпитне 
групе у вртићу који има до три васпитне групе, с 
тим што Веће родитеља вртића са једном васпитном 
групом има три члана.

Прву седницу Већа родитеља вртића сазива 
главни васпитач.

Главни васпитач учествује у раду Већа 
родитеља вртића без права одлучивања.

На првој седници Веће родитеља вртића се 
конституише избором председника, заменика 
председника и секретара.

Веће родитеља вртића може да заузима ставове 
из надлежности Савета родитеља и доставља их 
Савету родитеља на разматрање.

Веће родитеља вртића одлучује већином 
од укупног броја чланова на седницама којима 
присуствује више од половине чланова Већа 
родитеља вртића.”

Члан 2.
Ова Одлука се објављује у Службеном листу 

града Панчева и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕЧЈА РАДОСТ” ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 651/7 
ДАТУМ: 19.09.2013. 

ПРЕДСЕДНИК УО
Угљеша Ђукановић, с.р.

361.

На основу члана 42. Одлуке о одржавању 
чистоће и управљању отпадом ( Сл.лист града 
Панчева бр.27/1.1 и 33-11 ) и на основу члана 
43. и 79. Статута Јавног комуналног предузећа 
“Хигијена” Панчево (Сл. лист. града Панчева 
број 9/2013 од 17.07.2013.године) Управни одбор 
Предузећа је на седници одржаној дана 23.09.2013. 
донео

ОДЛУКУ
о остваривању права на умањење или 

привремено ослобађање плаћања услуге 
сакупљања, уклањања, одвожења и одлагања

кућног отпада

Члан 1.
Овом Одлуком дефинише се начин, висина, 

услови и потребна документација за остваривање 

права на умањење или привремено ослобађање 
плаћања месечне обавезе за услугу сакупљања, 
уклањања, одвожења и одлагања кућног отпада.

Члан 2.
I Умањење месечног износа рачуна од 5%
Право на умањење месечног износа рачуна у 

висини од 5% остварују власници односно закупци 
стамбеног простора уколико месечну обавезу плате 
у року назначеном на рачуну или уколико је плате 
авансно. 

Попуст се исказује на првом наредном рачуну.

Члан 3.
II Умањење месечног износа рачуна од 90%

1.Физичка лица - власници пословног простора 
у којем се не врши делатност односно који није у 
функцији, остварују привремено умањење 90% од 
месечног износа рачуна под условом да поднесу 
писмени захтев да у пословном простору, за који се 
тражи умањење рачуна, немају месечну потрошњу 
електричне енергије већу од 50 KW.

Уз писмени захтев обавезно прилажу последњи 
месечни рачун за утрошену електричну енергију.

2.Привредна друштва која не користе пословни 
простор или исти није у функцији, остварују 
умањење 90% од месечног износа рачуна под 
условом да поднесу писмени захтев и и да уз 
захтев приложе један од следећих докумената у 
зависности из којих разлога се тражи умањење:

• Последњи месечни рачун за утрошену 
електричну енергију до 100KW,

• Решење о привременом престанку 
обављања привредне делатности из Агенције за 
привредне регистре (АПР),

• Решење о затварању огранка из АПР-а
• Решење о остварању стечаја или 

ликвидације,
• Решење Секретаријата за грађевинарство 

и урбанизам Града Панчева о реконструкцији, 
адаптацији, рушењу пословног простора и сл.

З.Предузетници - физичка лица која обављају 
регистровану делатност (власници самосталних 
трговинских, занатских и угоститељских радњи) 
остварују умањење 90% од месечног износа рачуна 
под условом да поднесу писмени захтев и да уз 
захтев приложе:

• Последњи месечни рачун за утрошену 
електричну енергију, којим доказују да у пословном 
простору, за који се тражи умањење рачуна, немају 
потрошњу електричне енергије већу од 50 KW-
или

• Једно од решења из тачке 2. овог члана.
У случају да се у пословном објекту и простору 

не обавља делатност и у истом не постоји посебно 
електрично бројило ,ЈКП»Хигијена» може да 
одобри привремено умањење од 90% месечног 
износа рачуна на основу записника и фотографија 
комисије ЈКП»Хигијена» и Решења из АПР-а.

Члан 4.
Право на умањење износа месечног рачуна 

за све кориснике услуге наведене у члану 3. ове 
Одлуке остварује се од дана подношења писменог 
захтева и не може се признати ретроактивно.
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Привремено умањење рачуна може трајати 
најдуже 6 месеци. Након истека рока од 6 месеци, 
мора се обновити захтев за умањење рачуна.

Уколико се не обнови захтев, рачун се 
испоставља у пуном износу.

Члан 5.
III Ослобађање од плаћања месечне обавезе 

за услугу изношења и депоновања кућног 
отпада

Власник стамбеног простора или објекта, који 
се користи за становање, a у којем се не станује 
одређено време, има право на ослобађање од 
плаћања комуналних услуга.

Ослобађање се врши на основу поднетог 
писменог захтева уз који се прилаже последњи 
месечни рачун за утрошак електричне енергије до 
50 KW.

У случају када у стамбеном објекту нико не 
живи, искључена је струја односно не постоји 
посебно електрично бројило за тај простор и не 
може се утврдити власник односно корисник, 
ЈКП»Хигијена» може обуставити привремено 
издавање рачуна на основу записника и фотографија 
комисије.

Право на ослобађање признаје се од 
дана подношења писменог захтева, може да 
траје, најдуже, шест месеци, у ком периоду се 
обуставља издавање рачуна и не може се признати 
ретроактивно.

Уколоко није дошло до промене чињеничног 
стања власник стамбеног простора или објекта 
може поднети писмени захтев за ослобађање 
плаћања комуналних услуга.

IV Остале одредбе

Члан 6.
Корисници права на ослобађање или умањење 

месечних обавеза дужни су да одмах пријаве сваку 

промену, која је везана за остваривање права на 
ослобађање или умањење.

Члан 7.
ЈКП „Хигијена” Панчево задржава право 

да врши проверу стамбеног односно пословног 
објекта и простора за које је одобрено привремено 
ослобађање односно умањење плаћања месечне 
обавезе и уколико установи да нема услова за 
привремено ослобађање односно умањење рачуна 
наставиће издавање рачуна у пуном износу.

Члан 8.
У случају када не могу да се утврде подаци 

битни за фактурисање, ЈКП “Хигијена”Панчево 
може на основу записника и фотографија, 
начињених на терену, да привремено обустави 
фактурисање комуналних услуга за објекат из 
записника, најдуже до шест месеци.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу и примењује се 

осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу Града Панчева.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука УО број 2230/46 од 24.05.2011 године, 
објављена у „Службеном листу града Панчева” бр. 
18/2011.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЈКП “ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ 4610 
ПАНЧЕВО 23.09.2013. године  

ПРЕДСЕДНИК УО
Зоран Наумовски, с.р.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

354. Решење о изменама Решења о образовању 
Тима за координацију активности на реализацији 
средстава за израду Главног пројекта 
телекомуникационе мреже на територији града Пан-
чева.............................................................................1

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА

355. Решење о давању сагласности на Правилник 
о изменама Правилника о систематизацији радних 
места Дома омладине Панчево................................1

356. Решење о изменама Правилника о 
систематизацији радних места у Градској служби 
за буџетску инспекцију и ревизију..........................2

357. Решење о образовању Комисије за одабир 
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