
Ha основу члана 28.став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 2. Одлуке о начину и поступку именовања 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач град Панчевф (“Службени лист 
града Панчева” број 8/13) 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 31.10. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за именовање 

директора јавних и јавно комуналних 
предузећа

Члан 1.
За именовање директора јавних и јавно 

комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево 
(у даљем тексту: директор предузећа), спровешће 
се јавни конкурс који се pacпуиcyje за следећа 
предузећа:

1. Јавно предузеће “Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево, са седиштем у Панчеву, 
улица Змај Јовина број 6; 

2.   Јавно предузеће “Градска стамбена агеницја” 
Панчево, са седиштем у Панчеву, улица Његошева 
1а;

3. Јавно комунално лредузеће “Водовод и 
канализација” са потпуном одговорношћу Панчево, 
са седиштем у Панчеву, улица Ослобођења број 15.

4. Јавно комунално предузеће “Хигијена” са 
потпуном одговорношћу Панчево, са седиштем у 
Панчеву, улица Цара Лазара број 57.

5. Јавно комунално предузеће Трејање” са 
потпуном одговорношћу Панчево, са седиштем у 
Панчеву, улица Цара Душана број 7.

6. Јавно комунално предузеће “Зеленило” са 
потпуном одговорношћу Панчево, са седиштем у 
Панчеву, улица Димитрија Туцовића 7а.

7. Јавно комунално предузеће за уређење и 
одржавање спортских терена и објеката “Младост” 
са потпуном одговорношћу Панчево, са седиштем у 
Панчеву, улица Масарикова 1а;

8. Јавно комунално предузеће за превоз 
путника “Аутотранспорт- Панчево” са потпуном 
одговорношћу Панчево, са седиштем у Панчеву, 
улица Војводе Радомира Путника број 33.

Члан 2.
Огласи о јавном конкурсу за предузећа наведена 

у члану 1. ове одлуке, КОЈИ су саставни део ове 
одлуке, обЈављују се у “Службеном гласнику 
Републике Србије” и дневним новинама “Данас”, у 
року од 8 дана од дана доношења ове одлуке.

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 
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у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора 

предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс) спроводи 
Комисија за именовања директора јавних и Јавно 
комуналних предузећа (у даљем тексту Комисија)

Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс 

је 15 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Релублике Србије”

Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном 

документацијом и доказима о испуњености услова 
подносе се КОМИСИЈИ, препорученом пошиљком 
путем поште или лично преко Градског услужног 
центра града Панчева, у затвореној коверти на 
адресу:

Скупштина града Панчева 
Комисија за именовања директора Јавних и јавно 

комуналних предузећа са назнаком: 
Пријава на конкурс - HE ОТВАРАЈ 

Трг Краља Петра I број 2-4 26 000 Панчево

Неблаговремене, неразумљиве и приЈаве уз које 
нису приложени сви потребни докази Комисија ће 
одбацити закључком против кога ниЈе допуштена 
посебна жалба

Члан 6.
Комисија ће вршити проверу и оцену
- познавања система функционисања Јавних/

јавно комуналних предузећа, у складу са Законом 
о јавним предузећима, обављање делатности од 
општег интереса у складу са законом, као и донетим 
одлукама,

- познавања рада и функционисања Јавних/
Јавно комуналних предузећа за које се лице 
кандидује.

Члан 7.
Провера из члана 6. ове одлуке, као и оцењивање 

стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата вршиће се усменом провером.

Поступак провере и оцењивања спроводиће се у 
складу са Одлуком о начину и поступку именовања 
директора јавних и Јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач град Панчево (“Службени лист 
града Панчева” број 8/13)

Члан 8.
Лице задужено за давање информација о 

470.
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спровођењу јавног конкурса је секретар Комисије.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

471.

Ha основу члана 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 99. став 1. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
број II-04-06-19/2013-4 од 17. јула 2013 године,

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за именовање директора Јавног предузећа 

“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно 
предузеће “Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево, са седиштем у Панчеву, улица 
Змај Јовина број 6.

Радно место: Директор Јавног предузећа 
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево, на период од четири године. Директор 
предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора: 
Поред општих услова прописаних Законом о 

раду, потребно је да испуњава и следеће услове
1 да je држављанин Републике Србиjе,
2. да има високо образовање стечено на 

студиjама првог степена односно основне академске 
студије у областима архитектуре, грађевинског 
инжењерства, електротехничког и рачунарског 
инжењерства, машинског инжењерства, 
саобраћајног инжењерства, индустријског 
инжењерства и инжењерског менаџмента, правних 
наука, економских наука и области менаџмента 
и бизниса, односно високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године архитектонског, грађевинског, саобраћајног, 
машинског, електротехничког, правног и економског 
смера;

3. да има наjмање 3 године радног искуства на 
руководећим положајима;

Стручна оспособљеност, знања и вештине: 
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
који су приложени уз пријаву кандидата и усменим 
разговором са кандидатима који ислуњавају услове 
утврђене конкурсом

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана обЈављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике 
СрбиЈе”.

Адреса на коју се подноси пријава Скупштина 
града Панчева, Комисија за именовања директора 
Јавних и јавно комуналних предузећа, Трг Краља 
Петра I број 2-4, 26000 Панчево са назнаком. 
ПриЈава на Јавни конкурс за именовање директора 
Јавног предузеће “ДирекциЈа за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево - HE ОТВАРАЈ

Пријаве на јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима, подносе се Комисији 
именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа, прелорученом пошиљком, путем поште 
или лично преко Градског услужног центра града 
Панчева, у затвореној коверти.

Докази који се прилажу уз пријаву:
- извод из матичне књиге рођених (оригинал 

или оверена фотокопија)
- уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопиЈа)
- доказ о стручној спреми (оригинал или 

оверена фотокопија дипломе)
- доказ о радном искуству на руководећим 

положајима (оригинал или оверена фотокопија 
уверења или потврде послодавца, односно 
надлежног органа предузећа о времену проведеном 
на пословима руковођења).

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази КомисиЈа ће 
одбацити закључком против кога ниЈе долуштена 
посеба жалба

Лице задужено за давање информација о 
спровођењу јавног конкурса је Љиљана Вуколић 
секретар Комисије, тел 013 351547 сваког радног 
дана од 11 до 15 часова

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

472.

Ha основу члана 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 99. став 1 Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
број II-04-06-19/2013-4 од 17. јула 2013.године,

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора 
Јавног предузећа “Градска стамбена агенција” 

Панчево

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно 
предузеће “Градска стамбена агенција” Панчево, са 
седиштем у Панчеву, улица Његошева 1а.

Радно место: Директор Јавног предузећа 
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“Градска стамбена агенциЈа” Панчево, на период од 
четири године. Директор предузећа заснива радни 
однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
Поред општих услова прописаних Законом о 

раду, потребно је да испуњава и следеће услове:
1 да је држављанин Републике Србије;
2. да има високо образовање стечено на 

студијама првог степена, односно завршене 
основне академске студије у области правних, 
економских, архитектонских наука, инжењерског 
грађевинарства и менаџмента и бизниса, односно 
основне студиЈе у трајању од наjмање 4 године, и 
то правног, економског и техничког смера;

3. да има 3 године радног искуства на 
руководећим положајима;

4. да има радно искуство најмање 5 година.
Стручна оспособљеност, знања и вештине: 

оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
КОЈИ су приложени уз пријаву кандидата и усменим 
разговором сз кандидатима који испуњавају услове 
утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Адреса на коју се подноси пријава 
Скупштина града Панчева, Комисија за 

именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа, Трг Крал=а Петра I број 2-4, 26000 
Панчево са назнаком. Пријава на јавни конкурс за 
именовање директора Јавног предузеће “Градска 
стамбена агенција” Панчево - HE ОТВАРАЈ

Пријаве на јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима, подносе се Комисији 
именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа, препорученом пошиљком, путем поште 
или лично преко Градског услужног центра града 
Панчева, у затвореној коверти.

Докази који се прилажу уз пријаву:
- извод из матичне књиге рођених (оригинал 

или оверена фотокопија)
- уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопија)
- доказ о стручној спреми (оригинал или 

оверена фотокопија дипломе)
- доказ о радном искуству на руководећим 

положајима (оригинал или оверена фотокопија 
уверења или потврде послодавца, односно 
надлежног органа предузећа о проведеном времену 
на руководећим положајима )

- доказ о радном искуству (оригинал 
или оверена фотокопија уверења или потврде 
послодавца, односно надлежног органа предузећа 
о проведеном времену на раду).

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази Комисија ће 
одбацити закључком против кога није допуштена 
посеба жалба

Лице задужено за давање информација о 
спровођењу јавног конкурса је Љиљана Вуколић 
секретар Комисије, тел. 013 351547 сваког радног 
дана од 11 до 15 часова

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

473.

Ha основу члана 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 99. став 1. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних и Јавно комуналних предузећа 
број II-04-06-19/2013-4 од 17 Јула 2013.године,

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа “Водовод и 

канализација” Панчево

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно 
комунално предузеће ‘Водовод и канализација” са 
потпуном одговорношћу Панчево., са седиштем у 
Панчеву улица Ослобођења број 15.

Радно место: Директор Јавног комуналног 
предузећа “Водовод и канализациЈа” са потпуном 
одговорношћу Панчево, на период од четири 
године. Диоектор предузећа заснива радни однос 
на одређено време.

Услози за именовање директора: Поред општих 
услова прописаних Законом о раду, потребно је да 
испуњава и следеће услове:

1 да је држављанин Републике Србије;
2. да има високо образовање стечено на 

студијама другог степена, односно завршене мастер 
академске студије у образовно-научном пољу 
техничко-технолошких наука, односно правних 
или економских наука или на основним студијама 
у трајању од наjмање 4 године правног, економског 
или техничког смера;

3. да има 3 године радног искуства на 
руководећим положајима;

4. да има радно искуство најмање 5 година;
Стручна оспособлзеност, знања и вештине: 

оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
који су приложени уз пријаву кандидата и усменим 
разговором са кандидатима КОЈИ испуњавају 
услове утврђене конкурсом

Рок за подношење пријаве је 15 дана, и почиње 
да тече наредног дана од дана обЈављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије”

Адреса на коју се подноси пријава Скупштина 
града Панчева, Комисија за именовања директора 
јавних и јавно комуналних предузећа, Трг Kparba 
Петра I број 2-4, 26000 Панчево са назнаком: Пријава 
на Јавни конкурс за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа “Водовод и канализација” 
Панчево - HE ОТВАРАЈ

Пријазе на јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима, подносе се Комисији 
за именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа препорученом пошиљком, путем поште 
или лично преко Градског услужног центра града 
Панчева, у затвореној коверти

- извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија)

- уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија)

- доказ о стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе)

- доказ о радном искуству на руководећим 
положајима (оригинал или оверена фотокопија 
уверења или потврде послодавца, односно 
надлежног органа предузећа о времену проведеном 
на пословима руковођења)
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- доказ о радном искуству (оригинал или 
оверена фотокопија уверења или потврде издате од 
послодавца о пословима које је лице обављало, као 
и оверена фотокопиЈа радне књижице)

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази Комисија ће 
одбацити закључком против кога није допуштена 
посеба жалба.

Лице задужено за давање информација о 
спровођењу јавног конкурса je Љиљана Вуколић 
секретар Комисије, тел. 013 351547 сваког радног 
дана од 11 до 15 часова.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Филип Митровић, дипп.економиста, с.р.
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Ha основу члана 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 99. став 1 Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
број II-04-06-19/2013-4 од 17. Јула 2013.године,

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа “Хигијена” 

Панчево

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно 
комунално предузеће “Хигијена” са потпуном 
одговорношћу Панчево, са седиштем у Панчеву, 
улица Цара Лазара број 57.

Радно место. Директор Јавног комуналног 
предузећа “Хигијена” са потпуном одговорношћу 
Панчево, на период од четири године. Директор 
предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
Поред oni_ иих услова прописаних Законом о 

раду, потребно је да испуњава и следеће услове-
1 да је дрмављанин Републике СрбиЈе
2. да има високо образовање стечено на 

студиЈама другог степена у области правних, 
економских наука или образовно научном пољу 
техничко-технолошких наука односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године: правне, 
економске или техничке струке;

3. да има 3 године радног искуства на 
руководећим положајима; 4 да има 5 година радног 
искуства у струци;

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

Стручна оспособљеност, знања и вештине: 
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
који су приложени уз пријаву кандидата и усменим 

разговором са кандидатима који испуњаваЈу услове 
утврђене конкурсом

Рок за подношење пријаве је 15 дана, и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије”

Адреса на коју се подноси пријава Скупштина 
града Панчева, Комисија за именовањ.-i директора 
јавних и Јавно комуналних предузећа, Трг Краља 
Петра број 2-4, 26000 Панчево са назнаком. Пријава 
на јавни конкурс за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа “ХигиЈена” Панчево - HE 
ОТВАРАЈ

Прцаве на Јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима, подносе се Комисији 
за именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа прелорученом пошиљком, путем поште 
или лично преко Градског услужног центра града 
Панчева, у затвореној коверти

- извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија)

- уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија)

- доказ о стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе)

- доказ о радном искуству на руководећим 
положајима (оригинал или оверена фотокопија 
уверења или потврде послодавца, односно 
надлежног органа предузе^а о времену проведеном 
на пословима руковођења)

- доказ о радном искуству у струци (оригинал 
или оверена фотокопија уверења или потврде издате 
од послодавца о пословима које је лице обазљало, 
као и оверена фотокопиЈа радне књижице)

- уверење из казнене евиденциЈе7
Неблаговремене, неразумљиве и приЈаве уз које 

нису приложени сви потребни докази Комисија ће 
одбацити закључком против кога није допуштена 
посеба жалба

Лице задужено за давање информаци)а о 
спровођењу јавног конкурса је Љиљана Вуколић 
секретар Комисије, тел. 013 351547 сваког радног 
дана од 11 до 15 часова
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Филип Митровић, дипп.економиста, с.р.
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Ha основу члана 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 99. став 1. Стагута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
број II-04-06-19/2013-4 од 17. Јула 2013 године,

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа “Грејање” 

Панчево
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Подаци о Јавном комуналном предузећу: 
Јавно комунално предузеће Трејање” са потпуном 
одговорношћу Панчево, са седиштем у Панчеву, 
улица Цара Душана број 7.

Радно место: Директор Јавног комуналног 
предузећа ТреЈање” са потпуном одговорношћу 
Панчево, на период од четири године. Директор 
предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора: Поред општих 
услова прописаних Законом о раду, потребно је да 
испуњава и следеће услове:

1 да је држављанин Републике Србије,
2 да има високо образовање стечено на 

студијама другог степена, односно завршене мастер 
академске студије у образовно-научном пољу 
техничко-технолошких наука, односно правних 
или економских наука или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године техничког, правног 
или економског смера;

3 да има 3 године радног искуства на 
руководећим положајима;

4 да има радно искуство наЈмање 5 година; 5. 
да поседуjе организаторске способности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: 
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
који су приложени уз пријаву кандидата и усменим 
разговором са кандидатима који испуњавају услове 
утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве је 15 дана, и почиње 
да тече наредног дана од дана обjављивања Јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србиjе”

Адреса на коју се подноси пријава Скупштина 
града Панчева, КомисиЈа за именовања директора 
јавних и јавно комуналних предузећа, Трг Краља 
Петра број 2-4, 26 000 Панчево са назнаком. 
Пријава на јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Грејање” Панчево - 
HE ОТВАРАЈ

Пријаве на јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима, подносе се КОМИСИЈИ 
за именовања директора Јавних и јавно комуналних 
предузећа, препорученом пошиљком, путем поште 
или лично преко Градског услужног центра града 
Панчева, у затвореној коверти

- извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија)

- уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија)

- доказ о стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе)

- доказ о радном искуству на руководећим 
положајима (оригинал или оверена фотокопија 
уверења или потврде послодавца, односно 
надлежног органа предузећа о времену проведеном 
на пословима руковођења)

- доказ о радном искуству (оригинал или 
оверена фотокопија уверења или потврде издате од 
послодавца о пословима које je лице обавлзало, као 
и оверена фотокопија радне књижице)

- доказ о организаторским способностима 
( уверења или потврда издата од послодавца или 
надлежног органа послодавца о организаторским 
способностима).

Неблаговремене, неразумлзиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази КомисиЈа ће 
одбацити закључком против кога ниЈе допуштена 
посеба жалба.

Лице задужено за давање информација о 
спровођењу јавног конкурса је Љиљана Вуколић 
секретар Комисије, тел. 013 351547 сваког радног 
дана од 11 до 15 часова.
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Ha основу члана 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 99. став 1. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
број II-04-06-19/2013-4 од 17 јула 2013године,

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа “Зеленило” 

Панчево

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно 
комунално предуезеће “Зеленило’ са потпуном 
одговорношћу Панчево, са седиштем у Панчеву, 
улица Димитрија Туцонића 7а.

Радно место: Директор Јавног комуналног 
предузећа “Зеленило” са потпуном одгоаорношћу 
Панчево, на период од четири године. Директор 
предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора: Поред општих 
/слова прописаних Законом о раду, потребно је да 
испуњава и следеће услове

1 да је држављaнин Републике Србије;
2 да имa висoко образовање стечено на 

студиjама првог степена, односно завршене 
основне академске студије, у образовно научном 
пољу друштвено-хуманистичких или техничко-
технолошких наука, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године - друштвеног или 
техничког смера;

3. да има 3 године радног искуства на 
руководећим положајима.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: 
оцењују се у изборном поступку уаидсм у доказе 
који су приложени уз пријаву кандидата и усменим 
разговором са кандидатима који испуњавају услове 
утврђене конкурсом

Рок за подношење пријаве je 15 дана, и почиње 
да тече наредног дана од дана објављиваља јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србиjе”.

Адреса иа коју се подноси пријава Скупштина 
града Панчева, Комисија за именовања директора 
Јавних и Јавно комуналних предузећа, Трг Краља 
Петра I број 2-4, 26000 Панчево са назнаком. 
Пријава на јавни конкурс за именовање директора 
Јпвног комуналног предузећа “Зеленило” Панчево 
- HE ОТВАРАЈ

Пријаве на јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима, подносе се Комисији 
именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа, препорученом i ошиљком, путем поште 
или лично преко Градског услужног центра града 
Панчева, / затвореној коверти.

Докази који се прилажу уз пријаву:
- извод из матичне књиге рођених (оригинал 

или оверена фотокопија)
- уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопија)
- доказ о с гручној спреми (оригинал или 

оверена фотокопија дипломе)
- доказ о радном искуству на руководећим 

положајима (оригинал или оверена фотокопија 
уверења или потврде послодавца, односно 
надлежног органа предузећа о времену проведеном 
на пословима руковођења)

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
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нису приложени сви потребни докази Комисија ће 
одбацити закључком против кога није допуштена 
посеба жалба

Лице задужено за давање информација о 
спровођењу јавног конкурса је Љиљана Вуколић 
секретар Комисије, тел. 013 351547 сваког радног 
дана од 11 до 15 часова

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

477.

Ha основу члана 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 99. став 1. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
број II-04-06-19/2013-4 од17 јула 2013.године,

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа за уређење 
и одржавање спортских терена и објеката 

„Младост” Панчево

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно 
комунално предузеће за уређење и одржавање 
спортских терена и објеката „Младост” Панчево 
са потпуном одворношћу, са седиштем у Панчеву, 
улица Милоша Требињца 3.

Радно место: Директор Јавног комуналног 
предузећа за уређење и одржавање спортских 
терена и објеката „Младост” Панчево, на период од 
четири године. Директор предузећа заснива радни 
однос на одређено време.

Услови за именовање директора: Поред општих 
услова прописаних Законом о раду, потребно је да 
испуњава и следеће услове:

1. да је држављанин Републике Србије,
2. да има високо образовање стечено на сту-

дијама првог степена, односно завршене основне 
академске студиЈе у области менаџмента, бизниса 
и економских наука, односно основне студије у 
траЈању од најмање 4 године економског смера;

3. да има радно искуство најмање 2 године.
Стручна сспособљеност, знања и вештине: 

оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
који су приложени уз пријаву кандидата и усменим 
разговором са кандидатима који испуњавају услове 
утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Адреса на коју се подноси пријава Скупштина 
града Панчева, КомисиЈа за именовања директора 
јавних и јавно комуналних предузећа, Трг Краља 

Петра I број 2-4, 26000 Панчево са назнаком: 
Пријава на јавни конкурс за именовање директора 
ЈКП ‘ Младост” Панчево - HE ОТВАРАЈ

Пријаве на јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима, подносе се Комисији 
именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа, препорученом пошиљком, путем поште 
или лично преко Градског услужног центра града 
Панчева, у затвореној коверти.

Докази који се прилажу уз пријаву:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 

оверена фотокопија)
- уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопија)
- доказ о стручноЈ спреми (оригинал или 

оверена фотокопија дипломе)
- доказ о радном искуству (оригинал 

или оверена фотокопија уверења или потврде 
послодавца, односно надлежног органа предузећа 
о проведеном времену на раду).

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази Комисија ће 
одбацити закључком против кога није допуштена 
посеба жалба.

Лице задужено за давање информација о 
спровођењу јавног конкурса је Љиљана Вуколић 
секретар Комисије, тел 013 351547 сваког радног 
дана од 11 до 15 часова.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

478.

Ha основу члана 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 99. став 1 Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних и Јавно комуналних предузећа 
број II-04-06-19/2013-4 од 17. јула 2013 године,

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа за превоз путника 

“Аутотранспорт-Панчево” Панчево

Подаци о Јавном комуналном предузећу: 
Јавно комунално предузеће за превоз путника 
“Аутотранспорт-Панчево” Панчево са потпуном 
одговорношћу са седиштем у Панчеву, улица 
Војводе Радомира Путника 33.

Радно место: Директор Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-
Панчево” Панчево са потпуном одговорношћу 
Панчево, на период од четири године. Директор 
предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора: Поред општих 
услова прописаних Законом о раду, потребно је да 
испуњава и следеће услове:

1. да је држављанин Републике Србије;
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2. да има високо образовање стечено на 
студијама другог степена, односно завршене 
мастер академске студије у области саобраћајног, 
машинског или техничког инжењерства, правних 
или економских наука односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године техничког, 
правног или економског смера;

3. да има 3 године радног искуства на 
руководећим положајима;

4. да има радно искуство у струци најмање 5 
година;

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

Стручна оспособљеност, знања и вештине: 
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
који су приложени уз пријаву кандидата и усменим 
разговором са кандидатима КОЈИ испуњавају 
услове утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве је 15 дана, и почиње 
да тече наредног дана од дана обЈављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Адреса на коју се подноси пријава Скупштина 
града Панчева, Комисија за именовања директора 
јавних и Јавно комуналних предузећа, Трг Краља 
Петра I број 2-4, 26 000 Панчево са назнаком. 
Пријава на јавни конкурс за именовање директора 
ЈКП „Аутотранспорт Панчево” Панчево - HE 
ОТВАРАЈ.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима, подносе се Комисији за  
именовања директора јавних  и јавно  комуналних 
предузећа, препорученом пошиљком, путем поште 
или лично преко Градског услужног центра града 
Панчева, у затвореној коверти Докази који се 
прилажу уз пријаву:

- извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија)

- уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија)

- доказ о стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе)

- доказ о радном искуству на руководећим 
положаЈима (оригинал или оверена фотокопија 
уверења или потврде послодавца, односно 
надлежног органа предузећа о времену проведеном 
на пословима руковођења)

- доказ о радном искуству у струци (оригинал 
или оверена фотокопија уверења или потврде издате 
од послодавца о пословима Koje је лице обављало, 
као и оверена фотокопија радне књижице)

- уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности

Неблаговремене, неразумљиве и приЈаве уз које 
нису приложени сви потребни докази Комисија ће 
одбацити закључком против кога није допуштена 
посеба жалба

Лице задужено за давање информација о 
спровођењу Јавног конкурса је Љиљана Вуколић 
секретар Комисије, тел 013 351547 сваког радног 
дана од 11 до 15 часова

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

479.

Ha основу члана 28.став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 2. Одлуке о начину и поступку именовања 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач град Панчева (“Службени лист града 
Панчева” број 8/13) 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 31.10. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
о спровођењу Јавног конкурса за именовање 
директора Јавног радиодифузног предузећа 

регионална радиотелевизијска станица “ 
Радиотелевизија Панчево” Панчево

Члан 1.
За именовање директора Јавног радиодифузног 

предузећа регионална радиотелевизијска станица “ 
Радиотелевизија Панчево” Панчево спровешће се 
јавни конкурс.

Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу који је саставни део 

ове одлуке, објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Србије” и дневним новинама “Данас”, у 
року од 8 дана од дана доношења ове одлуке.

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 3.
Јавни конкурс за именовање директора (у 

даљем тексту: јавни конкурс) спроводи Комисија 
за именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа (у даљем тексту: Комисија).

Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс 

је 15 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном 

документацијом и доказима о испуњености услова 
подносе се Комисији, препорученом пошиљком 
путем поште или лично преко Градског услужног 
центра града Панчева, у затвореној коверти на 
адресу:

Скупштина града Панчева Комисија за 
именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа са назнаком: Пријава на конкурс - HE 
ОТВАРАЈ. Трг Краља Петра I број 2-4 26 000 
Панчево

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази Комисија ће 
одбацити закључком против кога није допуштена 
посебна жалба.

Члан 6.
Комисија ће вршити проверу и оцену:
- познавања система функционисања јавних/

јавно комуналних предузећа, у складу са Законом 
о јавним предузећима, обављање делатности од 
општег интереса у складу са законом, као и донетим 
одлукама,
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- познавања рада и функционисања јавних/
јавно комуналних предузећа за које се лице 
кандидује.

Члан 7.
Провера из члана 6. ове одлуке, као и оцењивање 

стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата вршиће се усменом провером.

Поступак провере и оцењивања спроводиће се у 
складу са Одлуком о начину и поступку именовања 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач град Панчево (“Службени лист 
града Панчева” број8/13).

Члан 8.
Лице задужено за давање информација о 

спровођењу јавног конкурса је секретар Комисије.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

480.

Ha основу члана 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник PC” број 119/12), 
члана 99. став 1. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
број II-04-06-19/2013-4 од 17. јула 2013.године,

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора 
Јавног радиодифузног предузећа регионална 

радиотелевизијска станица “ Радиотелевизија 
Панчево” Панчево

Подаци о Јавном радиодифузном 
предузе-ћу регионална радиотелевизијска 
станица “Радиотелевизија Панчево” Панчево 
Јавно радиодифузно предузеће Регионална 
радиотелевизијска станица “ Радиотелевизија 
Панчево” Панчево са потпуном одговорношћу са 
седиштем у Панчеву, улица Николе Ђурковића број 1.

Радно место: Директор Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
“ Радиотелевизија Панчево” Панчево са потпуном 
одговорношћу са седиштем у Панчеву, на период од 
четири године. Директор предузећа заснива радни 
однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
Поред општих услова прописаних Законом о 

раду, потребно је да испуњава и следеће услове:
1. да је држављанин Републике Србије;

2. да је пунолетан и пословно способан;
3. да има високо образовање стечено на 

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

4. да има најмање 5 година радног искуства, 
од чега 3 године на пословима за које је основано 
Предузеће или најмање 3 године на руководећим 
положајима;

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

6. да није осуђиван за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности;

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

Стручна оспособљеност, знања и вештине: 
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
који су приложени уз пријаву кандидата и усменим 
разговором са кандидатима који испуњавају услове 
утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве је 15 дана, и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Адреса на коју се подноси пријава Скупштина 
града Панчева, Комисија за именовања директора 
јавних и јавно комуналних предузећа, Трг Краља 
Петра I број 2-4, 26 000 Панчево са назнаком: 
Пријава на јавни конкурс за именовање директора 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица “ Радиотелевизија 
Панчево” Панчево - HE ОТВАРАЈ.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном 
документацијом и доказима, подносе се Комисији 
за именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа, препорученом пошиљком, путем поште 
или лично преко Градског услужног центра града 
Панчева, у затвореној коверти.

Докази који се прилажу уз пријаву:
1. извод из матичне књиге рођених (оригинал 

или оверена фотокопија)
2. потврда Центра за социјални рад о пословној 

способности
3. уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопија)
4. доказ о стручној спреми (оригинал или 

оверена фотокопија дипломе)
5. доказ о радном искуству на руководећим 

положајима (оригинал или оверена фотокопија 
уверења или потврде послодавца, односно 
надлежног органа предузећа о времену проведеном 
на пословима руковођења)

6. доказ о радном искуству у струци (оригинал 
или оверена фотокопија уверења или потврде издате 
од послодавца о пословима које је лице обављало, 
као и оверена фотокопија радне књижице)

7. доказ да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке ( 
изјава оверена од стране органа овлашћеног за 
оверу потписа да лице није члан органа ниједне 
политичке странке, односно акт надлежног органа 
политичке странке да је лицу одређено мировање 
функције у органу политичке странке)

8. доказ да није осуђиван за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности ( оригинал уверења или потвре издате од 
стране надлежне Полицијске управе)
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9. доказ да није изречена мера безбедности 
забране обављања делатности која је претежна 
делатност предузећа (оригинал уверења или 
потврде Привредног суда и Суда за прекршаје)

Неблаговремене,   неразумљиве и   пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази Комисија 
ће одбацити закључком против кога није допуштена 
посеба жалба.

Лице задужено за давање информација о 
спровођењу јавног конкурса је Љиљана Вуколић 
секретар Комисије, тел. 013 351547 сваког радног 
дана од 11 до 15   часова.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

481

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
члана 146. 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 и 50/13) 
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 
31.10. 2013. године,  донела је

О Д Л У К А 
о постављању балон-хала спортске намене на 

територији града Панчева

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин 

постављања и уклањања балон-хала спортске 
намене на територији града Панчева.

Члан 2.
Балон-хале спортске намене, у смислу одредаба 

ове одлуке су привремени, монтажно демонтажни 
објекат пресостатичке или лаке конструкције 
(метална, дрвена) са покривачем од импрегнираног 
или пластифицираног платна, намењен за обављање 
спортске активности, који се поставља као:

- посебан објекат на грађевинском земљишту, 
намењен за обављање спортске активности у току 
целе године (у даљем тексту: балон сале)

- прекривач над постојећим отвореним 
спортским објектом, ради његовог коришћења у 
току зимског периода.

Члан 3.
Саставни део балон-сале је технички блок са 

уређајима за грејање и хлађење, контролу притиска 
кондиционирање ваздуха и сл. који се по правилу 
поставља изван волумена балон-сале.

Балон-сала може да садржи површине за 
извођење једне или више спортских дисциплина и 

простор за пратеће садржаје одређене прописима и 
нормативима за обављање спортских активности 
и делатности (гардероба, умиваоница, купатило, 
тоалет, просторије за инвентар, просторија за 
одмор.лекарска соба.канцеларија, и сл.).

Простор за пратеће садржаје из става 2. овог 
члана може се обезбедити у оквиру балон-сале 
или коришћењем тог простора у оквиру постојећег 
објекта у комплексу у којем се балон сала 
поставља.

II ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН-ХАЛА СПОРТСКЕ 
НАМЕНЕ 

1. Постављање балон-сале 

Члан 4.
Балон-сала поставља се на основу одобрења за 

постављање, које се издаје у форми решења.
Решење из става 1. овог члана доноси 

организациона јединица Градске управе града 
Панчева надлежна за грађевинске послове (у даљем 
тексту: надлежна организациона јединица), у року 
од 15 дана од дана подношења уредног захтева.

На решење којим се одлучује о издавању 
одобрења за постављање балон-сале, може се 
поднети жалба Градском већу града Панчева, у року 
од 15 дана од дана достављања решења.

Члан 5.
Балон-сала поставља се монтажом на месту 

постављања.
Сувом монтажом изводе се зидови, систем 

грејања, вентилације и осветљења и уградња 
унутрашње опреме.

Неопходни грађевински радови могу се 
изводити за темељење, односно анкеровање балон-
сале, израду подлоге спортског терена, постављање 
техничког блока, извођење потребних прикључака 
на топловодну, гасоводну, електро, водоводну и 
канализациону мрежу, изградњу колског и пешачког 
прилаза и паркинг места.

Монтажу балон-сале обавља произвођач или 
одговорни извођач радова кога овласти произвођач 
балон-сале.

Члан 6.
Балон-сала може се поставити на изграђеном 

грађевинском земљишту у оквиру комплекса 
просветних и спортских објеката и угоститељских 
објеката за смештај, као и на неизграђеном 
грађевинском земљишту које је у приватној својини, 
односно на коме је право коришћења утврђено на 
основу Закона.

Балон-сала може се поставити на неизграђеном 
грађевинском земљишту до привођења земљишта 
намени.

Балон-сала не може се поставити на 
неизграђеном грађевинском земљишту у јавној 
својини, осим уколико је инвеститор град Панчево, 
установа, јавно, односно јавно-комунално предузеће 
чији је оснивач град Панчево.

Члан 7.
Балон сала се поставља тако да својим 

положајем и величином не угрожава коришћење 
суседног објекта.
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Испуњеност услова из става 1. овог члана 
цени надлежна организациона јединица сходном 
применом прописа којим су уређени услови у 
погледу висине и међусобне удаљености објеката 
који се граде.

Члан 8.
Захтев за издавање одобрења за постављање 

балон-сале може поднети правно или физичко лице 
које је власник, односно носилац права коришћења 
или закупац земљишта на коме се балон сала 
поставља (у даљем тексту: корисник одобрења).

Члан 9.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање 

балон сале прилаже се:
1. доказ о праву својине, односно праву 

коришћења или праву закупа на грађевинском 
земљишту (власнички лист, односно лист 
непокретности, копија плана парцеле, уговор о 
закупу, решење надлежног органа о утврђивању 
права коришћења земљишта);

2. доказ да је закуподавац сагласан са 
постављањем балон сале на закупљеном 
земљишту;

3. информација о локацији;
4. техничка документација у три примерка и
5. доказ о уплати административне таксе.

Члан 10.
Техничка документација из члана 9. тачка 4. 

ове одлуке садржи:
- главни пројекат балон-сале припремљен 

у складу са законом којим се уређује изградња 
објеката и важећим стандардима и прописима,

- изјаву одговорног пројектанта одговарајуће 
струке да је техничка документација припремљена 
у складу са важећим прописима и стандардима

- услове и сагласност надлежне организације 
за заштиту културних добара када се балон-сала 
налази у заштићеној околини непокретног културног 
добра или добра које ужива претходну заштиту,

Техничку документацију из става 1. овог члана 
потписује одговорни пројектант одговарајуће 
струке и иста подлеже техничкој контроли у складу 
са законом који уређује изградњу објеката.

Члан 11.
Одобрење за постављање балон сале се издаје 

са роком важења до 10 година, односно са краћим 
роком важења уколико је закуп земљишта уговорен 
на краћи период.

Рок важења одобрења за постављање балон-
сале може се продужавати под условима утврђеним 
овом одлуком.

Члан 12.
Решење којим се одобрава постављање балон-

сале садржи нарочито: податке о кориснику 
одобрења, месту (број катастарскем парцеле, 
адреса) и комплексу на којем се поставља балон-
сала, рок важења одобрења, рок у којем се мора 
поставити балон-сала и рок у којем се балон-сала 
мора уклонити по истеку важења одобрења.

Саставни део решења којим се одобрава 
постављање балон-сале је техничка документација 
из члана 10. ове одлуке.

Члан 13.
Балон-сала се поставља у року који је одређен 

решењем којим се одобрава постављање балон-

сале, с тим што тај рок не може бити дужи од 6 
месеци од дана коначности решења.

Члан 14.
Пре почетка коришћења балон-сале, корисник 

одобрења је дужан да прибави одобрење за 
коришћење балон-сале.

Одобрење за коришћење балон-сале издаје 
надлежна организациона јединица по поступку 
за утврђивање подобности објекта за употребу 
предвиђеном законом којим се уређује изградња 
објеката, у року од осам дана од дана достављања 
акта о подобности објекта за употребу.

Члан 15.
Ако се у току важења одобрења промени 

власник, односно корисник, односно закупац 
грађевинског земљишта на коме је балон-сала 
постављена, надлежна организациона јединица 
измениће решење у делу који се односи на име 
корисника одобрења, под условом да нови власник, 
односно корисник, односно закупац поднесе захтев 
у року од 15 дана од дана промене.

Члан 16.
Рок важења одобрења за постављање балон-

сале може се продужити на захтев корисника 
одобрења, за наредни период до 10 година, под 
условом да није дошло до промена на балон-сали у 
односу на техничку документацију на основу које је 
одобрење издато.

Захтев се подноси надлежној организационој 
јединици најкасније 6 месеци пре истека рока 
важења одобрења.

Уз захтев за продужење рока важења одобрења 
за постављање балон-сале, корисник одобрења 
прилаже документацију из члана 9. ове одлуке 
(изузев техничке документације) и доказ о 
подобности балон-сале за коришћење у наредном 
периоду прибављен у складу са чланом 14. ове 
одлуке.

Члан 17.
Одобрење за постављање балон-сале престаје 

да важи:
1. истеком рока важења одобрења за 

постављање,
2. уколико корисник одобрења балон-салу 

не постави у року утврђеном одобрењем за 
постављање,

3. уколико корисник одобрења балон-салу 
користи супротно намени,

4. уколико кориснику одобрења престане 
својство власника, односно корисника, односно

закупца земљишта на коме је балон-сала 
постављена, а није поднет захтев за промену 
корисника одобрења,

5. привођењем земљишта намени и
6. у случају када корисник одобрења сам 

уклони балон-салу или она буде уклоњена по налогу 
комуналног инспектора.

Престанак важења одобрења за случајеве из 
става 1. тачке 2. до 5. овог члана и рок за уклањање 
постављене балон-сале, утврђује решењем 
надлежна организациона јединица.

Рок за уклањање балон-сале и враћање 
простора на којем је била постављена балон-сала у 
првобитно стање не може бити дужи од 60 дана од 
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дана коначности решења из става 2. овог члана.

Члан 18.
Решења донета на основу члана 12., 14., 15., 16. 

и 17. ове одлуке, надлежна организациона јединица 
доставља комуналној инспекцији и комуналној 
полицији.

2. Постављање прекривача над постојећим 
отвореним спортским објектом

Члан 19.
Прекривач над постојећим отвореним 

спортским објектом, ради његовог коришћења 
у току зимског периода поставља се на основу 
одобрења за постављање, које се издаје у форми 
решења.

Решење из става 1. овог члана доноси надлежна 
организациона јединица, у року од 15 дана од дана 
подношења уредног захтева.

На решење којим се одлучује о издавању 
одобрења за постављање прекривача над постојећим 
отвореним спортским објектом, може се поднети 
жалба Градском већу града Панчева, у року од 15 
дана од дана достављања решења.

Прекривач над постојећим отвореним спортским 
објектом може се поставити над постојећим 
отвореним спортским објектом у периоду од 15. 
септембра до 31. маја.

Под постојећим објектом у смислу става 4. 
овог члана сматра се објекат изграђен у складу са 
законом који уређује изградњу објеката.

Прекривач над постојећим отвореним 
спортским објектом не може се поставити над 
отвореним спортским објектом који је привремено 
постављен на јавној површини у складу са прописом 
града Панчева.

Члан 20.
Захтев за издавање одобрења за постављање 

прекривача над постојећим отвореним спортским 
објектом може поднети правно или физичко лице 
које је власник, односно носилац права коришћења 
или закупац отвореног спортског објекта над којим 
се прекривач поставља (у даљем тексту: корисник 
одобрења).

Члан 21.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање 

прекривача над постојећим отвореним спортским 
објектом прилаже се:

1. доказ о праву својине, односно праву 
коришћења или закупу отвореног спортског

објекта,
2. доказ да је закуподавац сагласан са 

постављањем прекривача над постојећим
отвореним спортским објектом,
3. информација о локацији,
4. техничка документација у три примерка 

припремљена у складу са важећим прописима и
стандардима и
5. доказ о уплати административне таксе.

Члан 22.
Техничка документација из члана 21. тачка 4. 

ове одлуке садржи:
1) главни пројекат прекривача над постојећим 

отвореним спортским објектом, који чине:
- ситуационо решења (приказ комплекса са 

свим објектима на њему),

- подаци о функционалним, конструктивним 
и обликовним карактеристикама прекривача 
(документација произвођача),

- разрада техничко-технолошких 
карактеристика прекривача са опремом и 
инсталацијама,

- решење темељења-анкеровања прекривача,
- техничко решење инфраструктуре са 

начином прикључења и уређења слободних 
површина,

2) изјаву одговорног пројектанта одговарајуће 
струке да је техничка документација припремљена 
у складу са важећим прописима и стандардима и

3) услове и сагласност надлежне организације 
за заштиту културних добара када се отворени 
спортски објекат налази у заштићеној околини 
непокретног културног добра или добра које ужива 
претходну заштиту.

Техничку документацију из става 1. овог члана 
потписује одговорни пројектант одговарајуће 
струке и иста подлеже техничкој контроли у складу 
са законом који уређује изградњу објеката.

Члан 23.
Одобрење за постављање прекривача над 

постојећим отвореним спортским објектом се издаје 
са роком важења до 10 година, односно са краћим 
роком важења уколико је закуп спортског објекта 
уговорен на краћи период.

Рок важења одобрења за постављање прекривача 
над постојећим отвореним спортским објектом 
може се продужавати под условима утврђеним 
овом одлуком.

Члан 24.
Решење којим се одобрава постављање 

прекривача над постојећим отвореним спортским 
објектом садржи нарочито: податке о лицу којем 
се одобрење издаје (у даљем тексту: корисник 
одобрења), број катастарске парцеле, односно 
адресу отвореног спорског објекта над којим се 
прекривач поставља, рок важења одобрења, као и 
период у којем може бити постављен прекривач над 
отвореним спортским објектом.

Саставни део решења којим се одобрава 
постављање прекривача над постојећим отвореним 
спортским објекто је техничка документација из 
члана 22. ове одлуке.

Члан 25.
Пре почетка коришћења прекривача над 

постојећим отвореним спортским објектом, 
корисник одобрења је дужан да прибави одобрење за 
коришћење прекривача над постојећим отвореним 
спортским објектом.

Одобрење за коришћење прекривача над 
постојећим отвореним спортским објектом издаје 
надлежна организациона јединица по поступку 
за утврђивање подобности објекта за употребу 
предвиђеном законом којим се уређује изградња 
објеката, у року од осам дана од дана достављања 
акта о подобности објекта за употребу.

Члан 26.
Ако се у току важења одобрења за постављање 

прекривача над постојећим отвореним спортским 
објектом промени власник, односно корисник, 
односно закупац отвореног спортског објекта, на 
захтев новог власника, односно корисника, односно 
закупца тог објекта надлежна организациона 
јединица измениће решење у делу који се односи 
на име корисника одобрења, под условом да захтев 
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поднесе у року од 15 дана од дана промене.

Члан 27.
Рок важења одобрења за постављање 

прекривача над постојећим отвореним спортским 
објектом може се продужити на захтев корисника 
одобрења, за наредни период до 10 година, под 
условом да није дошло до промена на прекривача 
над постојећим отвореним спортским објектом у 
односу на техничку документацију на основу које 
је одобрење издато.

Захтев се подноси надлежној организационој 
јединици најкасније 6 месеци пре истека рока 
важења одобрења.

Уз захтев за продужење рока важења одобрења, 
корисник одобрења прилаже документацију из члана 
21. ове одлуке (изузев техничке документације) и 
доказ о подобности прекривача над постојећим 
отвореним спортским објектом за коришћење у 
наредном периоду, прибављен у складу са чланом 
25. ове одлуке.

Члан 28.
Одобрење за постављање прекривача над 

постојећим отвореним спортским објектом престаје 
да важи:

1. Истеком рока важења одобрења
2. Уколико кориснику одобрења престане 

својство власника, односно корисника, односно 
закупца спортског објекта над којим је прекривача 
постављен, а није поднет захтев за промену 
корисника одобрења и

3. Уколико корисник одобрења прекривач над 
постојећим отвореним спортским објектом користи 
супротно намени.

Престанак важења одобрења за случајеве из 
става 1. тачке 2. и 3. овог члана, утврђује решењем 
надлежна организациона јединица.

Члан 29.
Решења донета на основу члана 24., 25., 26., 27. 

и 28. ове одлуке, надлежна организациона јединица 
доставља комуналној инспекцији и комуналној 
полицији и организационој јединици Градске управе 
града Панчева надлежној за утврђивање, наплату и 
контролу изворних јавних прихода.

III ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ОДОБРЕЊА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН -ХАЛА СПОРТСКЕ 
НАМЕНЕ

Члан 30.
Корисник одобрења је дужан да:
- балон-халу спортске намене користи у 

складу са издатим одобрењем,
- балон-халу спортске намене одржава у 

уредном и технички исправном стању,
- о свим променама које су од утицаја на 

коришћење балон- хале спортске намене обавести 
надлежну организациону јединицу, у року од 15 
дана од дана настанка промене,

- уклони балон-халу спортске намене по 
престанку важења одобрења за постављање и да 
простор на којем је балон-хала била постављена 
врати у првобитно стање.

IV НАДЗОР

Члан 31.
Надзор над применом ове одлуке врши надлежна 

организациона јединица. Инспекцијски надзор 
врши комунална инспекција градске управе.

Контролу над применом одлуке и комунално-
полицијске послове у складу са законом и другим 
прописима, врши комунална полиција.

Члан 32.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу 

инспекцијског надзора, поред овлашћења утврђених 
законом и прописима града Панчева, решењем 
наложи уклањање балон хале спортске намене:

- када је балон-хала спортске намене 
постављена без одобрења

- када је балон-хала спортске намене 
постављена супротно одобрењу за постављање, 
односно уколико се користи супротно намени

- када је одобрење престало да важи.
Када је балон-хала спортске намене постављена 

по одобрењу за постављање, а користи се без 
одобрења за коришћење из члана 14, односно члана 
25. ове одлуке, комунални инспектор је овлашћен 
да решењем привремено забрани коришћење 
балон-хале спортске намене и истовремено наложи 
прибављање одобрења за коришћење у одређеном 
року.

Када је балон-хала спортске намене постављена 
супротно одобрењу за постављање, односно уколико 
се користи супротно намени комунални инспектор 
је овлашћен да решењем наложи да се балон-хала 
спортске намене уподоби условима из одобрења у 
одређеном року.

Уколико корисник одобрења на поступи 
по решењу из ст. 2. и 3. овог члана, комунални 
инспектор ће решењем наложити уклањање балон 
-хале спортске намене.

Уколико корисник одобрења коме је наложено 
уклањање балон-хале спортске намене не поступи 
по решењу комуналног инспектора из ст. 1. и 4. 
овог члана, уклањање балон-хале спортске намене 
извршиће се преко другог лица, о трошку корисника 
одобрења, a у складу са законом.

O уклањању балон-хале спортске намене 
инспектор обавештава надлежну организациону 
јединицу у року од 8 дана од дана уклањања.

Члан 33.
Корисник одобрења, односно власник или 

корисник балон-хале спортске намене, дужан је 
да лицу овлашћеном за вршење надзора омогући 
приступ и преглед балон- хале спортске намене, 
дозволи увид у документацију, достави тражене 
податке и поступа по другим налозима инспектора.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара 

казниће се правно лице, ако:
1. балон-халу спортске намене постави без 

одобрења (члан 4. и 19.);
2. балон-халу спортске намене постави или 

користи супротно одобрењу (чл. 12. и 24.)
3. пре почетка коришћења балон-хале спортске 

намене не прибави одобрење за
коришћење ( чл. 14. и 25.);
4. поступа супротно чл. 30. и 33. ове одлуке;
5. балон-халу спортске намене не уклони у року 

из става 2. члана 35. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 2.500 до 75.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
и предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 
динара.
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За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
и физичко лице новчаном казном од 2.500 до 75.000 
динара.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.
Корисник одобрења за постављање балон-хале 

спортске намене постављене до дана ступања на 
снагу ове одлуке, дужан је да у року од 90 дана 
од дана њеног ступања на снагу поднесе захтев за 
прибављање одобрења за постављање у складу са 
одредбама ове одлуке.

У случају да корисник одобрења не поднесе 
захтев у року из става 1. овог члана, као и у случају 
да захтев буде одбијен, дужан је да балон-халу 
спортске намене уклони и простор на којем је 
балон-хала била постављена врати у првобитно 
стање, у року од 60 дана од дана истека рока из 
става 1. овог члана, односно од коначности решења 
којим се захтев одбија.

Решења којим надлежна организациона 
јединица одлучује по захтеву из става 1. овог члана, 
доставља се комуналној инспекцији и комуналној 
полицији.

Уколико корисник одобрења на поступи 
по решењу из става 2. овог члана, комунални 
инспектор ће решењем наложити уклањање балон 
-хале спортске намене.

Уколико корисник одобрења коме је наложено 
уклањање балон-хале спортске намене не поступи 
по решењу комуналног инспектора из ст. 4. овог 
члана, уклањање балон-хале спортске намене 
извршиће се преко другог лица, о трошку корисника 
одобрења, a у складу са законом.

Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

482.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07),члана 2. став 3. тачка 8, члана 5. став 1. и 
члана 9.став 2. Закона о комуналним делатностима 
(“Сл. гласник PC” број 88/11) 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 31 .10.2013. године, 
донела је

О Д Л У К У
о обезбеђивању јавног осветљења

Члан 1.
Овом одлуком поверава се делатност 

обезбеђивања јавног осветљења, утврђују услови 
и начин обављања ове делатности, одређује ред 
првенства у обављању делатности у случају више 
силе или других оправданих разлога, надзор и 
друга питања од значаја за обављање делатности 
обезбеђивања јавног осветљења на територији 
града Панчева.

Члан 2.
Под јавним осветњењем подразумева се систем 

објеката, уређаја и инсталација за осветљавање 
површина јавне намене.

Под површином јавне намене подразумевају 
се: саобраћајнице, улице, тргови, паркови, пешачке 
површине поред стамбених и других објеката, 
зелене површине у насељима, спортски објекти као 
и друге површине на којима је предвиђена изградња 
јавног осветљења.

Члан 3.
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата 

послове снабдевања, одржавања, адаптације, 
реконструкције и изградње објеката и инсталација 
јавног осветљења и декоративно осветљење.

Обављање послова снабдевања, одржавања, 
адаптације, реконструкције и изградње објеката и 
инсталација јавног осветљења на територији града 
Панчева поверава се Јавном предузећу „Дирекција 
за изгрању и уређење Панчева” Панчево (у даљем 
тексту: ЈП „Дирекција” Панчево).

Обављање послова декоративног осветљења 
поверава се Јавном комуналном предузећу 
„Зеленило” Панчево (у даљем тексту: ЈКП 
„Зеленило” Панчево).

Члан 4.
ЈП „Дирекција” Панчево послове снабдевања, 

одржавања, адаптације, реконструкције и изградње 
објеката и инсталација јавног осветљења, обавља у 
складу са законом.

ЈП „Дирекција” Панчево је дужна да објекте, 
уређаје и инсталације јавног осветљења одржава у 
стању функционалне оспособљености ради трајног 
и континуираног обезбеђивања јавног осветљења.

Члан 5.
ЈКП „Зеленило” Панчево је дужно да 

декоративно осветљава објекте и амбијенте у дане 
државних празника, одређених верских празника, 
значајних културних и других манифестација.

ЈКП „Зеленило” Панчево је дужно да прибавља, 
монтира, демонтира, одржава и складишти уређаје 
за декоративно осветљење, у складу са законом.

Члан 6.
Ако услед више силе (земљотреса, пожара, 

суше, поплаве и других непогода) или других 
оправданих разлога ЈП „Дирекција” Панчево не 
може у потпуности да врши снабдевање и одржавање 
објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења у 
стању функционалне оспособљености и због тога 
дође до смањених могућности обезбеђивања јавног 
осветљења, дужна је да обезбеди осветљење јавних 
површина по следећем реду првенства:

1. јавно осветљење главних саобраћајница и 
објеката од посебног значаја;

2. јавно осветљење тргова;
3. јавно осветљење улица;
4. јавно осветљење пешачких стаза;
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5. јавно осветљење спортских објеката;

Члан 7.
Средства за обављање делатности обезбеђивања 

јавног осветљења обезбеђују се на основу Програма 
пословања и финансијског плана ЈП „Дирекција” 
Панчево за следеће намене:

- покриће трошкова за снабдевање електричном 
енергијом;

- одржавања, адаптације, реконструкције и 
изградње објеката, уређаја и инсталација јавног 
осветљења;

- трошкове осигурања објеката, уређаја и 
инсталација јавног осветљења. 

Средства за обављање делатности декоративног 
осветљења обезбеђују се на основу Програма 
пословања ЈКП „Зеленило” Панчево.

Члан 8.
Забрањено је неовлашћено:
- уклањање, рушење, прљање и оштећење 

на било који начин објеката, уређаја и инсталација 
јавног осветљења;

- прикључивање на објекте, уређаје и 
инсталације јавног осветљења, осим декоративног 
осветљења, без посебне писмене сагласности ЈП 
„Дирекција” Панчево.

Члан 9.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове 

одлуке врши надлежна организациона јединица 
Градске управе града Панчева за инспекцијске 
послове.

Члан 10.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 

500.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице:

-које уклања, руши, прља и оштећује на било 
који начин објекте, уређаје и инсталације јавног 
осветљења (члан 8. алинеја 1);

- ако се неовлашћено прикључује на објекте, 
уређаје и инсталације јавне расвете (члан 8. алинеја 
2)

За прекршај из претходног става казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 2.500,00 динара до 50.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 2.500,00 динара 
до 50.000,00 динара.

Члан 11.
Новчаном казном од 2.500,00 до 50.000,00 

динара казниће се физичко лице које уклања, руши, 
прља и оштећује на било који начин објекте, уређаје 
и инсталације јавног осветљења (члан 8. алинеја 1).

Члан 12.
Уређаји за декоративно осветљење, који у 

моменту ступања на снагу ове одлуке, представљају 
основно средство ЈП „Дирекција” Панчево, унеће 
се у евиденцију основних средства ЈКП „Зеленило” 
Панчево, без накнаде.

Примопредаја уређаја за декоративно осветљење 
између ЈП „Дирекција” Панчево и ЈКП „Зеленило” 
Панчево, извршиће се у складу са законом, о чему 
ће се сачинити записник о примопредаји између ЈП 
„Дирекција” Панчево и ЈКП „Зеленило” Панчево.

Члан 13.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о јавној расвети („Службени лист 
општине Панчево” број 4/97 и 3/01).

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

 

483.

Ha основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи {«Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 73. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени гласник РС» број 99/09 и 67/12-УС), 
члана 111. Закона о државном премеру и катастру 
(„Сл.гласник PC” број 72/09 и 18/10), Уредбе о 
означавању назива насељених места, улица и 
тргова, означавању зграда кућним бројевима и 
вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова 
(“Сл.гласник PC” број 16/12), Правилника о 
адресном регистру (“Сл.гласник PC” 16/12) и члана 
39. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» бр.08/08, 04/09, 05/12 и 04/13), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 31.10. 2013.
године донела је

О Д Л У К У
о одређивању и обележавању назива улица 

и тргова и одређивању кућних бројева и 
обележавању зграда бројевима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се поступак одређивања 

назива улица и тргова, начин њиховог обележавања, 
поступак одређивања кућних бројева и начин 
обележавања зграде бројевима на подручју месних 
заједница и насељених места на територији града 
Панчева (у даљем тексту насељена места) и вођење 
адресног регистра .

Члан 2.
Улице и тргови у насељеним местима на 

територији града Панчева морају имати одређени 
назив, а зграде морају имати кућни број.

Члан 3.
Под улицом. у смислу ове одлуке, подразумева 

се јавна површина која је намењена или се користи 
за саобраћај људи или возила, уколико је изграђена 
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објектима најмаље са једне своје стране, нли 
је оваква изградња предвиђена урбанистичким 
планом.

Члан 4.
Под тргом, у смислу ове одлуке, подразумева 

се већа јавна површина, која је намењена или се 
користи претежно за кретање пешака, уколико је 
оивичена саобраћајпицама и изграђеним објсктима 
најмање са три стране, или је оваква изградња 
предвиђена урбанистичким планом.

Члан 5.
Под зградом, у смислу ове одлуке, подразумева 

се сваки грађевински објекат који служи за стамбене 
и пословне намене, као и зграде за привремено 
стаиовање.

Под стамбепом зградом се подразумева 
зграда намењена за колективно и индивидуално 
становање.

Под пословном зградом подразумевају се 
објектн памењени за обављање делатности.

Зграде за привремепо становање су викеидице, 
летњиковци, виноградарске кућице и др.

Катастарска парцела је парцела која је 
урбанистичкнм планом предвиђепа за изградњу (у 
даљем тсксту: катастарска парцела).

II ПОСТУПАК ОДРЕЂИВАЊА НАЗИВА 
УЛИЦА, ТРГОВА И НАЧИН ЊИХОВОГ 
ОБЕЛЕЖАВАЊА

Члан 6.
Називе улица и тргова утврђује Скупштина 

града Панчева (у даљем тескту: Скупштина града) 
на образложени предлог Комисије за подизање 
споменика и одређивање назива улица и тргова (у 
даљем тексту: Комисија), уз претходну сагласност 
покрајинског секретаријата надлежног за послове 
локалне самоуправе.

Скупштина града, на предлог Комисије за 
кадровска, административна питања и радне односе 
Скупштине града, именује Комисију која има 
председника, заменика председника и пет чланова.

Председник и четири члана именују се из реда 
ликовних и примењених уметника, књижевника, 
историчара, историчара уметности, архитеката, 
ликовних критичара и других одговарајућих 
стручњака.

Заменик председника и један члан именује се 
из реда одборника Скупштине града.

Комисија се именује на период од четири 
године, односно до истека мандата одборницима 
Скупштине града, а може бити разрешена и пре 
истека периода на који је именована.

Комисија одлучује већином гласова од укупног 
броја чланова.

Поред послова утврђених овом одлуком, 
Комисија обавља и послове утврђене Одлуком о 
подизању и одржавању споменика и скулптуралних 
дела на територији града Панчева.

Члан 7.
Комисија утврђује предлог за утврђивање, 

односно промену назива улица и тргова.
Предлог из претходног става овог члана 

Комисија доставља Скупштини града са детаљно 
датим објашњењем мотива и разлога због којих се 
предлаже давање, односно промена назива улица и 
тргова.

Улицама и трговима не могу се давати називи, 
односно имена лица којима се вређа морал 
грађана.

Иницијативу за давање, односно промену 

назива улица и тргова могу поднети, поред 
Комисије, органи и тела Скупштине града, месне 
заједнице, установе, удружења грађана и други 
органи, организације и заједнице.

Иницијатива се подноси Комисији у писменој 
форми и мора бити образложена.

Комисија у свом раду може, по потреби, 
затражити мишљење од стручних, научних, 
културних и других органа, организација и 
заједница.

Члан 8.
Одлуку о утврђивању, односно промени назива 

улица и тргова доноси Скупштина града, на предлог 
Комисије, по претходно прибављеном мишљењу 
Градског већа града Панчева и претходно добијеној 
сагласности покрајинског секретаријата надлежног 
за послове локалне самоуправе.

Члан 9.
Стручне и административне послове за 

потребе Комисије обавља основна организациона 
јединица Градске управе града Панчева надлежна 
за стамбено-комуналне послове.

Члан 10.
Ако се према урбанистичком плану одређеног 

дела територије из члана 3. и члана 4. ове одлуке 
предвиђа изградња нове улице, односно трга, 
основна организациона једаница Градске управе 
града Панчева надлежна за стамбено-комуналне 
послове, дужна је да најдоцније у року од 15 дана по 
усвајању или измени урбанистичког плана обавести 
о томе Комисију из члана 6. ове одлуке.

Члан 11.
Називи улица и тргова одређиваће се по именима 

историјских знаменитих личпости, важнијим 
догађајима и датумима, географсклм називима као 
и другим прикладним називима.

У истом насељеном месту две или више улица 
не могу имати исти назив.

Називи улица односно тргова морају бити 
прикладни у односу на њихов положај у насељу, 
величину, значај и традицију.

Члан12
Одлука о утврђивању, односно промени 

назива улице или трга обавезно се доставља 
Републичком геодетском заводу - Служби за 
катастар непокретности (у даљем тексту: Катастар) 
у року од 15 дана од дана ступања на снагу одлуке 
о утврђивању, односно промени назива улице или 
трга.

Одлука се доставља Месној заједници на чијој 
територији се налази улица, односно трг чији се 
назив утврђује или мења и надлежној оргатзационој 
једннци Градске управе града Панчева за послове 
информатике.

Када за одређену улицу није утврђен назив, 
Катастар ће о томе обавестити Комисију, са захтевом 
да се назив улице утврди у року од 60 дана.

Члан 13.
Означавање назива улица и тргова прши се 

постављањем на зграду табли са исписаним називом 
улице, односно трга белим штампаним словима на 
тамноплавој основи, тако да се:

1. у свакој улици, на почетку и на крају улице, 
са обе стране поставе табле;

2. на свакој раскрсници улица табле поставе 
дијагонално;
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3. на сваком тргу на месту спајања улица са 
тргом поставе табле.

Ако се табла са исписаним називом улице не 
може поставити на зграду у смислу става 1. овог 
члана, табла са називом улице поставља се на 
посебном стубу висине 2,5 m или на ограду.

Димензије табле из става 1. и 2. овог члана су:
- 50x30 cm ако се назив исписује ћириличним 

писмом;
- 50x40 cm ако се назив исписује ћириличним 

и латиничним писмом;
- 50x55 cm ако се назив исписује 

вишејезично.
Табле из ставова 1., 2. и 3. овог члана, израђују 

се од емајлираног лима, отпорног на корозију, који 
мора имати трајност од пајмање десет година.

Члан 14.
Таблице са пазивом улице или трга, исписују 

се ћирилићним писмом у складу са Статутом града 
Панчева и законом. На територији насељених 
места где су у службеној употреби и језици и писма 
националних мањина, таблице са називом улице 
илн трга исписују се и на јсзицима и писмима 
националних мањина, у складу са Статутом града 
Панчева и законом.

Члан 15.
Трошкове потребне за израду и постављање 

табли ради означавања назива улице, односно трга, 
сноси град Панчево.

Катастар је дужан да означи назив улице, 
односно трга у року од 15 дана од дана достављања 
одлуке о утврђивању, односно промени назива 
улице или трга, након што град Панчево уплати 
средстава потребна за израду и постављаље табли 
на рачун Катастра.

Ill ПОСТУПАК ОДРЕЂИВАЊА КУЋНИХ 
БРОЈЕВА И НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА КУЋА 
БРОЈЕВИМА

Члан 16.
Означавање назива улица и тргова и означавање 

зграда купним бројевима, као и вођење регистра 
кућних бројева, улица и тргова у надлежности је 
Катастра, у складу са Законом о државном премеру 
и катастру (“Сл.гласник PC” бр. 72/09 и 18/10 - у 
даљем тексту: Закон), Уредбом о означавању назива 
насељених места, улица и тргова, означавању 
зграда купним бројевима и вођењу регистра купних 
бројева, улица и тргова (“Сл.гласник PC” број 16/12) 
и Правилником о адресном регистру(“Сл. гласник 
PC” број 16/12) .

Члан 17.
Кућни број утврђује се за стамбене и пословне 

зграде, укључујући и зграде за привремено 
становање (викендица, летњиковац, виноградарска 
кућа и др.), као и за катастарске парцеле, уписане у 
катастар непокретноста

Члан 18.
Кућни број се не утврђује за помоћне објекте 

који су у функцији главног објекта и изграђени су 
на истој катастарској парцели на којој је изграђен 
главни објекат.

За зграде које служе у пољопривредне сврхе 
(амбари, силоси, штале и сл) не утврђује се кућни 
број, осим ако у њима постоји посебан део намењен 
за становање.

Члан 19.
Утврђивање и означавање кућних бројева врши 

се посебно за сваку улицу у насељеном месту, при 
чему зграде, односно катастарске парцеле са леве 
стране улице, одакле почиње утврђивање, добијају 
непарне кућне бројеве, почев од броја један, а зграде, 
односно катастарске парцеле са десне стране улице, 
добијају парне бројеве, почев од броја два.

Утврђивање и означавање кућних бројева у 
улици, као и на кеју, врши се са краја улице који 
је ближи главном делу, односно центру насељеног 
места и наставља у правцу периферије.

Утврђивање кућних бројева на тргу врши се 
у континуитету у смеру кретања казаљке на сату, 
почев од угла главне улице и од броја један.

Утврђивање кућних бројева у насељеним 
местима разбијеног типа, односно у местима у 
којима не постоје улице, врши се од уласка у насеље 
из правца административног центра јединице 
локалне самоуправе, у континуитету почев од броја 
један, оним редом који је најповољнији и најкраћи 
прилаз од једне ка другој згради.

Члан 20.
За две или више зграда у истој улици не може 

се утврдити исти купни број.
Ако зграда има више засебних улаза или се 

налази на раскрсници, сваком улазу утврђује се 
посебан кућни број, у односу на припадајућу 
улицу.

Кућни број утврђује се и за посебан део зграде 
ако има непосредан улаз са улице.

Ако утврђивање додатног кућног броја за улаз 
у зграду изазива потребу промене осталих кућних 
бројева на зградама, за све улазе у зграду утврдиће 
се исти кућни број коме се додају словне ознаке по 
азбучном реду, почев од слова А.

За дворишне зграде утврђује се кућни број 
уличне зграде коме се додаје словна ознака по 
азбучном реду, а ако улична зграда има више улаза 
са кућним бројем утврђеним словним ознакама, 
дворишној згради се утврђује кућни број уличне 
зграде са наредном словном ознаком.

Члан 21.
Згради саграђеној између две постојепе зграде 

после извршеног утврђивања кућних бројева, 
утврђује се кућни број прве суседне зграде мањег 
кућног броја, коме се додаје словна ознака по 
азбучном реду.

Члан 22.
Власник, односно инвеститор зграде дужан је 

да Катастру, у року од 30 дана од дана изградње 
зграде, истовремено са захтевом за упис зграде 
у катастар непокретности, поднесе и захтев за 
утврђивање кућног броја, у складу са Законом.

За зграде које су уписане у катастар 
непокретности, а за које није утврђен кућни број, 
Катастар ће позвати власника, односно држаоца 
зграде да у року од 15 данаод дана пријема позива 
поднесе захтев за утврђивање кућног броја.

Ако власник, односно држалац зграде није 
утврђен, позив из става 2. овог члана доставља се 
власнику, кориснику, односно закупцу катастарске 
парцеле на којој је зграда изграђена.

Ако лице из ст. 2. и 3. овог члана у остављеном 
року не поднесе захтев за утврђивање кућног броја, 
Катастар ће утврдити кућни број по службеној 
дужноста, доношењем решења о утврђивању кућног 
броја, које садржи и обавезу плаћања прописаних 
такси и накнада.
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Члан 23.
Власник, корисник, односно закупац 

катастарске парцеле може поднети Катастру, и пре 
изградње зграде, захтев за утврђивање кућног броја 
за катастарску парцелу.

Уз захтев из става 1. овог члана, као доказ да 
је катастарска парцела предвиђена за изградњу, 
доставља се информација о локацији издата од 
стране надлежне основне организационе јединице 
Градске управе града Панчева.

За катастарске парцеле које имају излаз на две 
или више улица утврђује се само један кућни број.

Ако се катастарска парцела којој је већ утврђен 
кућни број дели, први испарцелисани део до 
суседне зграде, односно катастарска парцеле мањег 
кућног броја задржаће раније утврђени кућни број, 
а за остале делове утврђује се исти кућни број са 
словном ознаком по азбучном реду, у зависности од 
броја испарцелисаних делова.

Члан 24.
Ако је кућни број утврђен за катастарску 

парцелу, након изградње, згради се додељује кућни 
број утврђен за катастарску парцелу на којој је 
зграда изграђена.

Ако су на катастарској парцели за коју је утврђен 
кућни број изграђене две или више зграда или 
једна зграда са више улаза, или ако за катастарску 
парцелу на којој је зграда изграђена није раније 
утврђен кућни број, у поступку уписа зграде у 
катастар непокретности истовремено се утврђује и 
купни број за зграду.

Члан 25.
Катастар утврђује кућни број решењем.
Означавање зграда и катастарских парцела 

кућним бројевима врши се постављањем таблице са 
бројем који је исписан белом бојом на тамноплавој 
основи, димензија 20x15 cm.

Таблице са кућним бројем постављају се на 
зграду са десне стране од улаза или изнад улаза, 
водећи рачуна о њиховој видљивости.

Означавање катастарских парцела кућним 
бројевима врши се постављањем таблица на 
посебном стубу висине 2,5 m, у левом углу парцеле 
од главне улице, односно пута, а ако је парцела 
ограђена, постављање таблица врши се па улазу 
парцелс, водећи рачуна о њиховој видљивости.

Таблица са купним бројем из става 1. овог 
члана, израђује се од емајлираног лима, отпорног 
на корознју, који мора имати трајност од најмање 
десет година.

Члан 26.
Трошкове означавања зграде купним бројем 

сноси власник зграде, а за зграде за колективно 
становаље скупштина зграде, односно савет 
зграде.

Трошкове означавања катастарске парцеле 
кућним бројем сноси власник, корисник,односно 
закупац катастарске парцеле.

Члан 27.
Катастар је дужан да означи зграде и катастарске 

парцеле кућним бројевима у року од 15 дана од дана 
утврђивања кућног броја.

Члан 28.
Скупштина зграде, односно савет зграде, 

власник зграде , власник, корисник, односно 
закупац катастарске парцеле дужан је да:

1. омогући да се табла са називом улице 
или трга постави на његовој згради, односно 
катастарској парцели;

2. омогући да се таблица са кућним бројем 
постави на његовој згради, односно катастарској 
парцели или да је сам постави у року од 15 дана од 
дана утврђивања кућног броја;

3. обавести Катастар о оштећењу или 
уништењу таблице са кућним бројем у року од 30 
дана, од дана настанка оштећења или уништења.

Члан 29.
Забрањено је неовлашћено означавање или 

скидање табли са називима улица и тргова и 
таблица са кућним бројевима, као и уништавање, 
оштећивање или нарушавање изгледа тих табли, 
односно таблица.

IV РЕГИСТАР УЛИЦА, ТРГОВА И ЗГРАДА

Члан 30.
Катастар води Адресни регистар, у складу са 

Правилником о адресном регистру (“Сл.гласник 
PC” 16/12) који садржи следеће податке:

1) матични број и назив општине/града;
2) матични број и назив насељеног места;
3) матични број и назив катастарске општине;
4) матични број улице и назив улице, односпо 

трга;
5) ранији назив улице, односно трга са датумом 

настале промене;
6) кућни број у насељеном месту;
7) кућни број у улици, односно на тргу;
8) преузети кућни број са датумом 

преузимања;
9) број катастарске парцеле;
10) број дела катастарске парцеле под 

објектом.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
Новчаном казпом од 10.000,00 динара до 

15.000 ,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице - власник зграде, власник, корисник, односпо 
закупац катастарске парцеле, ако:

1. не омогући да се табле са називом улице 
нли трга поставе на његовој згради (члан 28.тачка 
1.)

2. пе омогући да се таблица са кућним бројем 
постави на његовој згради, односно катастарској 
парцели или је сам не постави у прописаном року 
(члан 28. тачка 2.)

3. у прописаном року не обавести Катастар о 
оштећењу или уништењу таблице са кућним бројем 
(члан 28. тачка 3.)

4. неовлашћено означава, скида, уништава, 
оштећује или нарушава изглед табле са називима 
улица и тргова или таблице са кућним бројевима 
(члан 29).

Новчаном казном од 100.000,00 динара до 
150.000,00 динара казниће се за прекршај из става 
1. овог члана правно лице.

Новчаном казпом од 10.000,00 динара до 
15.000,00 дкнара казниће се за прекршај из става 1. 
овог члана и одговорно лице у правпом лицу.

Новчаном казном од 20.000,00 динара до 
80.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. 
овог члана предузетник.

Новчаном казном из става 1. овог члана казниће 
се за прекршај и лице које неовлашћено означава, 
скида, уништава, оштећује или нарушава изглед 
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табле са називима улица и тргова или таблице са 
кућним бројевима (члан 29).

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о одређивању и обележавању назива 
улица и тргова и одређивању кућних бројева и 
обележавању зграда бројевима - пречишћен текст 
(„Службени лист града Панчева” број 19/10).

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

484.

Ha основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник 
PC”6poj 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. 5 1/09), члана 
32. став 1. тачка 6. и члана 66. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник PC”, број 129/07), члана 
39. тачке 6. и 7. 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 31.10. 201 З.године. донела је

О Д Л У К У
о

 измени и допупи одлуке о уређењу саобраћаја 
на територији града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о уређењу саобраћаја на територији 

града Панчева („Сл.лист града Панчева”, бр. 4/13 и 
8/1 3) у члану 2. ставу 1. тачка 32. мења се и гласи:

„ЈКП „Хигијена” Панчево (у даљем тексту: 
Предузеће) је предузеће коме Град поверава 
обављање послова наплате и контролу наплате 
комуналне таксе за коришћење посебних 
паркиралишта, обављање послова уклањања 
непрописно заустављених и паркираних возила 
или одбачених возила, и чување непрописно 
заустављених и паркираних возила или одбачених 
возила, возила искључених из саобраћаја, одузетих 
возила, а која су уклоњена, искључена или одузета 
no налогу организационе јединице Градске управе 
града Панчева надлежне за инспекцијске послове 

или надлежних државних органа.”

Члан 2.
После члана 62. додаје се члан 62а. који гласи:

„Члан 62а
„Власник односно корисник возила коме је 

искључено возило из саобраћаја или му је одузето 
возило дужан је да своје возило обезбеди на месту 
за смештај возила у Предузећу, a Предузеће је у 
обавези да возило чува одговорно и савесно ,цо 
предаје истог власнику односно кориснику возила.

Предузеће предаје возило власнику односно 
кориснику на основу потврде надлежног органа по 
чијем налогу је возило искључено из caoбpaћaja 
или му је одузето.”

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

485.

Ha основу чланова 32, 66. и 97. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Србије” број 129/ 2007), члана 39. Закона о правима 
пацијената (“Службени гласник Републике Србије” 
број 45/2013) и чланова 39, 97. и 99. став 1. Статута 
града ГТанчева («Службени лист града Панчева” 
број 8/2008, 4/2009, 5/2012 и 4/2013) Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 31. 10. 2013..
године, донела је

О Д Л У К У
о измени Одлуке о заштитнику грађана града 

Панчево

Члан 1.
У Одлуци о заштитнику грађана града Панчева 

(“Службени лист града Панчева” број 27/2009) члан 
49. мења се и гласи:

„Заштитник грађана образује стручну службу за 
обављање стручних и административно-техничких 
послова и послова саветника за заштиту права 
пацијената.

Стручном службом руководи шеф Службе.
Заштитник грађана одлучује о заснивању 

и престанку радног односа, као и о правима, 
обавезама и одговорностима из радног односа лица 
запослених у Служби.”

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
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објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

486.

Ha основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07), 
чланова 38. став 1. и 42. Закона о правима пацијената 
(„Службени гласник PC” број 45/13) и чланова 39. 
и 99. став 1. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчева наседници одржаној    
31 .10. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
о образовању Савета за здравље града Панчева

I
Образује се Савет за здравље града Панчева (у 

даљем тексту: Савет), у следећем саставу:
1. Прим. др Милан Трифуновић, члан Градског 

већа града Панчева задужен за подручје здравства, 
председник

2. др Слободан Овука, представник Дома 
здравља Панчево, члан

3. Душко Бачвански, представник Републичког 
фонда за здравствено осигурање - филијала за 
Јужнобанатски окрут са седиштем у Панчеву, члан

4. др Вдадимир Вајс, представник Опште 
болнице Панчево, члан

5. др Станислав Милошевић, представник 
Опште болнице Панчево, члан

6. Георгије Николић, представник Удружења 
дистрофичара Јужнобанатског округа, члан

7. Милица Медић, представник Друштва за 
борбу против шећерне болести Панчево, члан.

Секретар Савета је Јелена Мокран, запослена у 
Секретаријату зајавне службе и социјална питања 
Градске управе града Панчева.

II
Задаци Савета из области права пацијената су да 

спроводи мере у области заштите права пацијената 
и то:

1) разматра приговоре о повреди појединачних 
права пацијената на основу достављених и 
прикупљених доказа и утврђених чињеница;

2) о утврђеним чињеницама обавештава 
подносиоца приговора и директора здравствене 
установе, односно оснивача приватне праксе на коју 
се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;

3) разматра извештаје саветника пацијената, 
прати остваривање права пацијената и предлаже 
мере за заштиту и промоцију права пацијената;

4) подноси годишњи извештај о раду и 
предузетим мерама за заштиту права пацијената 
Скупштини града Панчева, министарству 
надлежном за послове здравља и покрајинском 
органу управе надлежном за послове здравља.

Ради информисања и остваривања потребне 
сарадње, извештај из става 1. тачка 4) овог члана 
доставља се Заштитнику грађана.

III
Савет за здравље обавља послове и задатке у 

складу и на начин утврђен одредбама Пословника 
Скупштине града Панчева, које се односе на 
седнице радних тела.

IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

487.

Ha основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/07), 
члана 20. и члана 36. став 5. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник PC” бр. 88/11) 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 31.10. 2013.
године, донела је

О Д Л У К У
о поступању са принудно уклоњеним возилима, 

стварима и другим предметима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком се ближе уређује поступање са 

принудно уклоњеним возилима, стварима и другим 
предметима (у даљем тексту: покретне ствари) 
са површина јавне намене, по налогу основне 
организационе јединице надлежне за инспекцијске 
послове - Одељења комуналне инспекције (у 
даљем тексту: Комунална инспекција), у вршењу 
инспекцијског надзора, као и услови и начин 
на који вршилац комуналне делатности може 
остварити право да принудно уклоњена возила, 
ствари и друге предмете прода, да би се намирили 
трошкови поступка, одношења, лежарине као и 
други трошкови.

Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Хигијена” Панчево 

(у даљем тексту: Предузеће) уклања покретне 
ствари са површина јавне намене и одлаже на 
одговарајући простор за смештај и чување (у даљем 
тексту: складишни простор), у складу са законом и 
одлукама града Панчева.

Складишни простор на који се одлажу покретне 
ствари је ненаткривени простор Старе градске 
депоније.

Члан 3.
Пријем и евидентирање уклоњених покретних 

ствари у складишни простор врше овлашћена лица 



Предузећа.

Члан 4.
Предузеће не сноси одговорност за евентуална 

оштећења на ускладиштеним покретним стварима, 
проузрокована вишом силом.

II ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ОДНОШЕЊА 
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, ЛЕЖАРИНЕ И ДРУГИ 
ДОСПЕЛИ ТРОШКОВИ

Члан 5.
Трошкови поступка одношења покретних 

ствари, лежарине и други доспели трошкови, на 
предлог Предузећа, утврдиће се посебном актом 
надлежног органа града Панчева, у року од 30 дана, 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

III ПОСТУПАЊЕ СА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА

Члан 6.
Предузеће у року од 15 дана од дана пријема 

покретних ствари, обавештава власника покретних 
ствари о трошковима поступка одношења, лежарине 
и другим доспелим трошковима, као и да предузеће 
чува уклоњене покретне ствари 120 дана од дана 
уклањања.

Уколико се власнику покретних ствари није 
могло доставити обавештење из става 1. овог члана, 
исто ће се ставити на огласу таблу Предузећа.

По истеку осмог дана од дана стављања 
обавештења из става 1. овог члана, на огласну 
таблу Предузећа, сматра се да је власник покретних 
ствари уредно обавештен.

Уколико је власник покретних ствари, непознато 
лице, Предузеће ставља обавештење из става 1. овог 
члана на огласну таблу Предузећа.

По истеку осмог дана од дана стављања 
обавештења из става 1. овог члана, на огласну таблу 
Предузећа, сматра се да је непознато лице уредно 
обавештено.

Предузеће почиње да рачуна трошкове 
поступка након истека 24 сата од момента уклањања 
покретних ствари.

Члан 7.
Власници покретних ствари дужни су да испуне 

услове за враћање покретних ствари и иста преузму 
у року од стодвадесет (120) календарских дана, 
рачунајући од дана уклањања покретних ствари.

Власници покретних ствари могу да изврше 
преузимање истих, након што поступе по решењу 
комуналног инспектора и плате трошкове поступка 
одношења, лежарине и друге доспеле трошкове.

Уколико власници покретних ствари не испуне 
услове за враћање и не изврше преузимање у 
наведеном року, Предузеће стиче право да изврши 
продају истих у циљу намирења трошкова поступка, 
одношења, лежарине и других доспелих трошкова.

IV КОМИСИЈА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНУ 
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Члан 8.
Процену вредности покретних ствари, врши 

Комисија за попис и процену вредности покретних 
ствари (у даљем тексту: Комисијаза процену 
вредности).

Градоначелник града Панчева, на предлог 
Градске управе града Панчева и Предузећа, 
доноси решење о именовању Комисијеза процену 
вредности.

Чланови Комисије за процену вредности 

именују се из реда запослених у Градској управи 
града Панчева и из реда запослених у Предузећу на 
период од две (2) године.

Комисије за процену вредности чине 
председника, заменика председника и три (3) 
члана.

Комисију за процену вредности чине три (3) 
члана из реда запослених у Градској управи града 
Панчева, од којих је један заменик председника 
и два (2) члана из Предузећа, од којих је један 
председник Комисијеза процену вредности.

Члан 9.
Комисија за процену вредност врши процену 

вредности покретних ствари, по истеку рока од 
стодвадесет (120) календарских дана, од дана 
уклањања покретних ствари, у виђеном стању.

Комисија за процену вредности, о извршеној 
процени вредности покретних ствари, сачињава 
Записник.

У Записнику се наводе пописане покретне 
ствари са њиховом процењеном вредношћу, која 
представља утврђену почетну вредност покретних 
ствари.

Записник мора бити потписан од стране 
председника или заменика председника Комисије 
за процену вредности и најмање два члана Комисије 
за процену вредности.

V ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ 
СТВАРИ

Члан 10.
Предузеће приступа поступку продаје 

покретних ствари путем јавног надметања или 
непосредном погодбом.

Одлуку о продаји покретних ствари и 
образовању Комисије за спровођење поступка 
продаје покретних ствари (у даљем тексту: Комисија 
Предузећа), доноси Надзорни одбор Предузећа, на 
предлог директора Предузећа.

Комисија Предузећа има председника и два 
члана.

Члан 11.
Продаја путем јавног надметања спроводи 

се када је утврђена почетна вредност покретних 
ствари, већа од трошкова одношења, лежарине и 
других доспелих трошкова.

Члан 12.
Продаја путем јавног надметања врши се 

објављивањем јавног огласа, у поступку који 
спроводи Комисија Предузећа.

Члан 13.
Јавно надметање ће се одржати и када му 

приступи само један учесник, под условом да 
прихвати утврђену почетну вредност покретних 
ствари.

Члан 14.
Јавни оглас објављује се на огласној табли 

Предузећа, као и у локалном листу. Јавни оглас 
садржи:

- податке о покретним стварима који се 
продају;

- утврђену почетна вредност покретних 
ствари;

- износ депозита у висини од 10% од утврђене 
почетне вредност покретних ствари, који полажу 
учесници јавног надметања;

- време и место где се могу прегледати 
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покретне ствари које се продају;
- време и место одржавања јавног 

надметања;
- рок за подношење пријава;
- назнаку да се учеснику у поступку јавног 

надметања враћа депозит ако нису победили 
најавном надметању;

- рок за исплату цене и закључивање 
уговора;

- рок за преузимање покретних ствари.

Члан 15.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија 

Предузећа.
Комисија Предузећа води записник о јавном 

надметању, који потписују председник и чланови 
Комисије Предуезћа.

Поступак отвара председник Комисије 
Предузећа, након што утврди да ли су испуњени 
услови из члана 14. одлуке.

Јавно надметање се спроводи тако што учесници 
јавног надметања на позив председника Комисије 
Предузећа дају своје понуде.

Учесник јавног надметања је дужан да јасно и 
гласно каже своју понуду.

Поступак јавног надметања је завршен 
када после трећег позива председника Комисије 
Предузећа, нико од учесника не поднесе понуду 
вишу од претходне.

Председник Комисије Предузећа објављује 
најбољу понуду и име учесника, на основу које 
Комисија Предузећа доноси одлуку.

На позив председника Комисије Предузећа, 
учесник који је дао најбољу понуду, потписује 
изјаву да је понудио највећу цену, са назнаком 
висине цене.

Након тога председник Комисије Предузећа 
објављује да је поступак јавног надметања 
завршен.

Одлука о додели покретних ствари, које су 
продате у поступку јавног надметања, објављује 
се на огласној табли Предузећа у року од 3 дана од 
дана завршетка поступка јавног надметања.

На одлуку, учесници у поступку јавног 
надметања имају право приговора у року од 3 дана 
од дана објављивања одлуке на огласној табли.

О приговору одлучује Надзорни одбор 
Предузећа.

Одлука донета по приговору је коначна и 
објављује се на огласној табли Предузећа.

Члан 16.
Учесник који је дао најбољу понуду, дужан 

је да уплати износ наведен у одлуци Комисије 
Предузећа, у року од 8 (осам) дана, од дана када је 
одлука постала коначна. Ако не поступи у наведеном 
року, губи право на закључење уговора и повраћај 
уплаћеног депозита.

У случају одустанка учесника који је дао 
најбољу понуду, позива се други учесник, који је 
дао другу најбољу понуду.

Ако се не може извршити избор најповољније 
понуде, понавља се поступак.

Након уплате учесник из става 1., односно 
става 2. ово члана и Предузеће потписују Уговор у 
року од 8 (осам) дана.

Члан 17.
Ако покретна ствар не буде продата на јавном 

надметању, Комисија Предузећа констатује да 
продаја није успела и доноси закључак да се продаја 
покретних ствари наставља путем непосредне 
погодбе, no цени која може бити нижа од утврђене 
почетне вредности покретних ствари.

Члан 18.
Комисије Предузећа доноси закључак о продаји 

покретних ствари путем непосредне погодбе, када 
су трошкови одношења, лежарине и други доспели 
трошкови покретних ствари, већи од утврђене 
почетне вредности покретних ствари.

Члан 19.
Уколико је постигнута вредност продатих 

покретних ствари већа од кумулативних трошкова 
поступка, одношења, лежарине и других доспелих 
трошкова, Предузеће има обавезу да вишак 
вредности исплати власнику покретних ствари.

У случају када је власник непознато лице ова 
обавеза не постоји.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Правилник о поступању са уклоњеним стварима и 
другим предметима са јавних површина („Службени 
лист општине Панчево” број 17/07).

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

488.

Ha основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/06, 
47/11 и 93/12 ), чланова 90., 91., 92., 93., 94. и 
95. Закона о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС» бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 42/13-УС и 50/13-УС), члана 39. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» бр.08/08, 
04/09, 05/12 и 04/13), Скупштина града Панчева на 
седници одржаној   31 .10. 2013.године,донелај е

ОДЛУКУ
о изменама и допуни одлуке о мерилима 

за утврђивање накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта

Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде 

за уређивање грађевинског земљишта (“Службени 
лист града Панчева” број 33/12 и 38/12) члан З.став 
4. мења се и гласи:

„Накнада се не плаћа за просторе лифтова, 
просторе за смештај инсталација водовода, 
канализације, грејања, хлађења, електро, ТТ и 
КДС постројења, оставе за огрев, за заједничке 
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комуникације у стамбеним објектима за 
вишепородично становање, за заједничке просторије 
у стамбеним објектима за вишепородично становање 
као што су светларници, оставе за бицикле и др., 
као и комуникације у гаражама.”

Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
Вредност локације (у даљем тексту: зона), у 

којој се врши грађење објекта, је као мерило накнаде 
утврђено у зависности од тржишне вредности 
објеката и земљишта, комуналне опремљености 
и опремљености јавним објектима, покривености 
плапским документима и развојним могућностима 
локације, квалитета повезаности локације са 
централним деловима града, намени објеката и 
осталим условљеностима.

Територија града Панчева подељена је напет 
зона, и то:

Прва зона
обухвата територију оивичену улицама; од 

моста на Тамишу улицом Моше Пијаде до улице 
Светог Саве, улицама Светог Саве до улице 
Немањине, затим Немањином и даље око . кружног 
тока до улице Ослобођења, даље улицом Милоша 
Требињца до улице 6. октобра, улицом 6. октобра до 
улице Цара Лазара и даље улицом Жарка Фогораша 
до обале реке Тамиш, обалом реке Тамиш до старог 
друмског моста у улици Моше Пијаде, са свим 
припадајућим парцелама чији је фронт наслоњен 
на наведепе улице. За парцеле које се налазе на углу 
и припадају различитим зонама обрачун троппсова 
се врши према скупљој тарифи. За парцеле које се 
налазе у ободним улицама зона, обрачун трошкова 
се врши према скупљој тарифи (за обе стране 
улице).

Друга зона
обухвата територију оивичену улицама: од 

старог друмског моста на Тамишу у улици Моша 
Пијаде, обалом Тамиша до улице Танаска Рајића, 
улицом Димитрија Туцовнћа од улице Танаска 
Рајића до пруге, затим пругом, обухватајући 
железпичке станице Аеродром и Предграђе и даље 
пругом до улице Првомајске, улицом Првомајском 
до улнце Радивоја Кораћа, улицом Радивоја Кораћа 
до југоисточне границе комплекса „Стара Утва” , 
дуж југоисточне границе комплекса „Стара Утва” 
и југозападне границе комплекса „Стара Утва” и 
у продужетку дуж југозападне границе комплекса 
„Стаклара” до улице Првомајске, дуж улице 
Првомајске до комплекса ХИП „Петрохемија-
Петропласт”, границом комплекса „Петропласт” 
до границе комплекса „Лука Дунав”, источном 
границом комплекса „Лука Дунав” до обале канала 
ХИП „Азотара”, дуж канала ХИП ‘„Азотара” до 
обале Дунава, обалом Дунава до реке Тамиш, левом 
обалом реке Тамиш до северне границе комплекса 
„Лука Дунав”, северном границом комплекса до 
приступног пута у ,Jlyw Дунав”, дуж приступног 
пута до раскрснице са улицом Првомајском, 
улицом Првомајском до обале Тамиша, дуж леве 
обале Тамиша до улице Жарка Фогараша и на даље 
граничним улицама прве зоне, са свим припадајућим 
парцелама чији је фронт наслоњен на наведене 
улице. За парцеле које се налазе на углу и припадају 
различитим зонама обрачун трошкова се врши 

према скупљој тарифи. За парцеле које се налазе у 
ободним улицама зона, обрачун трошкова се врши 
према скуаљој тарифи (за обе стране улице). Друга 
зона обухвата и територију комплекса фабрика 
Јужне индустријске зоне (Петрохемија, Рафинерија, 
Азотара, Техногас), као и комплекс Нове Утве на 
Јабучком путу.

Трећа зона
обухвата већи део насеља Кудељарски насип и 

Миса Виногради (Стара и Нова Миса) тако да од 
пруге за Зрењанин иде улицом Кудељарска и суседна, 
даље улицом Власинском, затим ка северозападу 
до границе ГУП-а, границом ГУП-а до атарског 
пута, атарским путем до Новосељанског пута, 
Новосељанским путем до атарског пута ка истоку 
до пруге за Вршац, даље пругом за Вршац ка југу 
и југозападу (према граду) до улице Војвођанске, 
улицом Војвођанском до улице Србијанске, 
Србијанском до улице Стара Козарачка, улицом 
Стара Козарачка до улице Баваништански пут, 
Баваништанским путем до улице Паје Маргановић 
(просек), затим западно до улице Милешевске, 
Милешевском до Шесте нове и даље до улице 
Стевана Сремца, затим до улице Јоакима Вујића, 
улицом Јоакима Вујића до улице 7. јула, 7јула до 
улице Спољностарчевачке, Сопљностарчевачком 
до улице Тозе Марковића и даље до пруге, пругом 
до улице Првомајске, са свим припадајућим 
парцелама чији је фронт наслоњен на наведене 
улице, изузимајући комплекс Стакларе и Старе 
Утве. За парцеле које се налазе ла углу и припадају 
различитим зонама обрачун трошкова се врши 
према скупљој тарифи. За парцеле које се налазе 
у ободним улицама зона, обрачун трошкова се 
врши према скупљој тарифи (за обе стране улице). 
Трећа зона обухвата и територију која се простире 
са обе стране Јабучког пута до границе ГУП-а, 
изузимајући комплекс Нове Утве, затим територију 
која се простире са обе стране Баваништанског пута 
до границе ГУП-а и територију која се простире 
са обе стране улице Жарка Зрењанина и улице 
Спољнотрачевачке до границе ГУП-а.

Четврта зона
обухвата сву територију која се простире од 

границе прве, друге и треће зоне до границе ГУП-а, 
изузимајући улице које припадају трећој зони 
са свим припадајућим парцелама чији је фронт 
наслоњен на наведене улице. За парцеле које се 
налазе на углу и припадају различитим зонама 
обрачун трошкова се врши према скупљој тарифи. 
За парцеле које се налазе у ободним улицама зона, 
обрачун трошкова се врши према скупљој тарифи 
(за обе стране улице).

Пета зона
обухвата насеље Стари Тамиш у границама 

ГУП-а и насељена места Банатски Брестовац, 
Банатско Ново Село, Долово, Глогоњ, Иваново, 
Јабука, Качарево, Омољица и Старчево, затим све 
парцеле које нису наведене у предходним зонама, 
подручје које је у границама ГУП-а, као и подручје 
ван граница ГУП-а, а није обухваћено ни једном од 
наведених зона.

Зоне утврђене овом одлуком, уносе се у 
информације о локацији, односно решеља о 
локацијској дозволи.
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Члан 3.
У члану 7. ставови 3. и 4. мењају се и гласе:
„За објекте у поступку легализације, накнада 

се обрачунава на основу документације прописане 
законом и подзаконским актима.

Накнада се обрачунава у динарском износу 
по м2 нето површине објекта обрачунато по 
стандарду SRPS У.Ц2.100 који је утврђен Решењем 
о означавању стандарда и сродних докумената у 
Републици Србији („Сл.гласник PC” бр.27/2007- у 
даљем тексту SRPS.y.IJ2.100) - тачка 3.8, укључујући 
површине из тачке 3.8.1, 3.8.2. и 3.8.3.”

Члан 4.
У члану 21. став .1 мења се и гласи:
“Инвеститор на реконструкцији и доградњи 

постојећег објекта и код развргнућа имовинске 
заједнице, на парцели на којој не постоје услови 
за обезбеђење простора за паркирање возила у 
виду гаражних или паркинг места, је у обавези да 
у буџет града Панчева уплати накнаду за уређење 
паркинг простора или гаражних. места у износу од 
60.000,00 динара по паркинг месту, уколико такву 
могућност предвиђа плански документ. “

Члан 5.
После члана 21. назив главе VII и члан 22. 

мењају се и гласе: 
„ VII НАКНАДА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗА-
   ЦИЈЕ

Члан 22.
Обрачун накнаде у поступку легализације 

објеката који су изграђени, дограђени или 
реконструисани без грађевинске дозволе, вршиће 
се по поступку за легализацију објекта предвиђеног 
законом и подзаконским актима.”

Члан 6.
После члана 22. глава VIII “НАКНАДА У 

ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ 
ОБЈЕКАТА” и чланови 23., 24. и 25. бришу се.

Члан 7.
Члан 28. брише се.

Члан 8.
Члан 29. мења се и гласи:
„За накнаду која се исплаћује у ратама, утврђену 

и обрачунату по члану 27. ове Одлуке примењује 
се ревалоризација применом коефицијента раста 
потрошачких цена у Републици Србији по следећој 
методологији:

- до 12 месечних. рата примењиваће се 
коефицијент раста потрошачких цена у Републици 
Србији за сваки месец отплате, при чему ће 
се укупна разлика месечних ревалоризованих 
вредности и уговором утврђених. рата обрачунати 
по истеку отплате задње рате са обавезом плаћања 
у виду једнократног износа у року од 30 дана, преко 
12 месечних рата примењиваће се коефицијент 
раста потрошачких цена у Републици Србији за 
сваки месец отплате, при чему ће се укупна разлика 
месечних ревалоризованих вредности и уговором 
утврђених рата обрачунавати полугодишње, 
односно након шест месечних рата отплате, са 

обавезом плаћања у виду једнократног износа у 
року од 30 дана”.

Члан 9.
Члан 30. мења се и гласи:
„Инвеститор у случају исплате у ратама по 

члану 27. ове Одлуке, дужан је да ЈП”Дирекција” 
Панчево достави једно од средства обезбеђења за 
уредно извршење плаћања и то: заложно право 
хипотеке првог реда на објекту којим неопозиво 
признаје потраживање ЈП”Дирекција” Панчево по 
закљученом Уговору и допушта да ЈП”Дирекција” 
Панчево своје потраживање измири продајом 
заложене непокретности, с тим да процењена 
вредност заложене непокретности мора бити већа за 
најмање 20% од висине накнаде утврђене уговором, 
регистровану авалирану меницу,

банкарску гаранцију „ без приговора” 
и „наплативу на први позив” са клаузулом 
ревалоризације у гаранцији.”

Члан 10.
У члану 36. став 2. мења се и гласи:
“Изузетно, уколико је инвеститор закључио 

уговор плаћањем на рате, приликом закључивања 
анекса уговора о исплати преосталих рата у 
једнократном износу примењују се одредбе из 
члана 27. ове Одлуке.”

Члан 11.
После члана 36 додаје се члан 36 а, који гласи:
“Члан 36а
Одредбе члана 2. ове одлуке не примењују се 

на зоне које еу утврђене у Решењима о локацијској 
дозволи, издатих пре ступања на снагу ове 
одлуке.”

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

 

489.

Ha основу члана 6. Закона о становању 
(“Службени гласник PC” број 50/92,76/92, 84/92, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 
16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник PC” 
број129/07) 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 31.10. 2013. године, донела је
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О Д Л У К У 
о 

измени одлуке о кућном реду у стамбеним 
зградама

Члан 1.
У Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама 

(„Службени лист града Панчева” број 7/2011 и 
11/2011), члан 9. став 2. мења се и гласи:

„Станари су дужни да са прозора, тераса, 
балкона, лођа, равних кровова, хоризонталних и 
вертикалних олука и других елемената на крову и 
фасади зграде уклањају снег и лед, при чему морају 
водити рачуна да не оштете заједничке делове 
зграде, и да не угрожавају безбедност осталих 
станара и пролазника.”

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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

490.

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, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС), 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 31.10. 2013. 
године донела је

О Д Л У К У
о измени 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 и 8/13) у члану 2. алинеји 3., 
после тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи:

„4. Чилери.”
Члан 2.

Члан 5. став 1. мења се и гласи:
„На површинама јавне намене, у складу 

са условима утврђеним овом одлуком могу 
се привремено поставити споменици, спомен 
обележја, скулптурална дела, мобилијар спортског 
карактера (тренажер стене за спортско пењање, 
фитнес мобилијар, скејт паркови, шаховске табле и 
сл.) и чилери.”

Члан 3.
После члана 64. додају се нови одељак 4. и 

чланови 64 а., 64 б. и 64 ц. који
гласе:
„ 4. ЧИЛЕРИ

Члан 64 a
Чилери су уређаји који могу бити само за 

хлађење или могу бити у варијанти топлотних 
пумпи, а који се могу поставити на делу површине 
јавне намене, на делу зелених површина и слично 
(у даљем тескту: део површине јавне намене).

Чилери се постављају на делу површине јавне 
намене, на делу зелених површина и слично, на 
основу техничких услова ЈП „Дирекција” , на 
период који не може бити дужи од 5. година.

Одлуку о коришћењу за постављање чилера 
на делу површине јавне намене,доноси ЈП 
;,Дирекција”.

Површина дела површине јавне намене која се 
може дати на коришћење за постављање чилера не 
може бити већа од 20,00 т2.

Површина дела површине јавне намене на 
којој се постављају чилери мора бити ограђена и 
обезбеђена.

Члан 62 б
Правна лица и предузетници подносе 

надлежном секретаријату захтев за постављање 
чилера, уз који прилажу:

- препис листа непокретности као доказ о 
власништву пословног простора испред ког се 
постављају чилери

- 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

- техничку информацију коју издаје ЈП 
“Дирекција”

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

времена одређеног у одобрењу за постављање 
чилера на делу површине јавне намене

- Одлуку о коришћењу ЈП”Дирекција” у 2 
примерка

- сагласност Јавног комуналног предузећа 
„Зеленило” Панчево када се чилери постављају на 
зеленим површинама.

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

Члан 64 ц.
Корисник је дужан да плаћа локалну комуналну 

таксу на основу Решења надлежног Секретаријата 
за пореску администрацију.”

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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
       Филип Митровић, дипп.економиста, с.р.
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Ha основу члана 32. став 2. 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 
PC” 129/07) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева. на седници 
одржаној дана 31.10. 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о доношењу измена програма комасације 

катастарске општине Глогоњ (град Панчево)
Члан 1.

Доноси се Измена Програма комасације 
катастарске општине Глогоњ (град Панчево) (у 
даљем тексту: Измена Програма).

Члан 2.
Измена Програма комасације катастарске 
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општине Глогоњ (град Панчево) од 17. јуна 2013. 
године, израђена од стране Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду -Института за геодезију 
и геоинформатику, је саставни део ове Одлуке и 
објавиће се у Службеном листу града Панчева.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у Службеном листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕ-ТА У БЕОГРАДУ 
ИНСТИТУТ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ГЕОИНФОРМАТИКУ
 

ИЗМЕНА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГЛОГОЊ

 (ГРАД ПАНЧЕВО)

Панчево, јуна, 2013.године
 
1. У вези са захтевом Града Панчева од 30. маја 2013.године, утврђена је измена Програма 

комасације катастарске општине Глогоњ, Град Панчево, израђеног од стране Грађевинског факултета 
у Београду, Института за геодезију, сагласно уговору закљученом између Града Панчево, бр 2-4 
бр 11-06-020-1/2010-540 од. 03.11.2010. године и Грађевинског факултета Универзитета у Београду, 
број 63090/3-10 од 03.11. 2010. године.

2. Измена Програма комасације катастарске општине Глогоњ, Град Панчево односи се на на тачку 
6.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОСТАЛИХ РАДОВА И АКТИВНОСТИ НА ОБНОВИ ПРЕМЕРА 
ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА И КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ГЛОГОЊ, и тачку 
6.5. УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА ОБНОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ 
РЕОНА И КОМАСАЦИЈИ, које сада гласе.

6.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОСТАЛИХ РАДОВА И АКТИВНОСТИ НА ОБНОВИ ПРЕМЕРА 
ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА И КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ГЛОГОЊ

Осим геодетско-техничких радова на обнови премера и комасације остали радови и активности 
за које град Панчево мора планирати средства су и следећи:

Ред. 
бр. Активности, радови дани, месеци, комада Јединична 

цена (дин)
Трошкови 

(дин) (евра)
1 Формирање и рад Комасационе 

комисије (седам чланов) и 
Поткомисија
Председник комисије 30 месеци 50.000/месец 1.500.000,00
Секретар комисије 30 месеци 25.000/месец 750.000,00



Члан комисије -дипл.инж.
пољопривреде

60 радних дана за послове 
на усвајању пројекта 

мреже пољских путева, 
пољозаштитних појасева, 

канала

5.000/дан 300.000,00

Члан комисије -дипл.инж.
шумарства

60 радних дана за разматрање 
и усвајање пољозаштитних 

појасева

5.000/дан 300.000,00

Члан хомисије -дипл.инж.геодезије 60 радних дана за послове 
на усвајању пројекта 

мреже пољских путева, 
пољозаштитних појасеза, 

канала

5.000.00 300.000.00

Члан комисије -дипл.инж. 
архитектуре

60 радних дана за послове 
на усвајању пројекта обнове 
премера грађевинског реона

5.000,00 300.000,00

Чланови комисије - три 
представника учесника комасације

I 3 пуга по 230 ј радних дана 
за разматрање и усвајање 

пројеката

3.000/дан 2 070.000,00

Чланови поткомисије за 
утврђивање фактичког стања и 
расподелу комасационе масе - 3 
члана

3 пута по 230 радних дана 3.000/дан 2.070.000,00

Чланови поткомисије за 
утврђивање вишегодишњих засада 
- 3 члана

3 пута по 45 радних дана 3 000/дан 405 000,00

Чланови поткомисије за 
комасациону процену земљитла - 4 
члана

4 пута по 75 радних дана 3.000/дан 900.000,00

2 Обезбеђење пословних просторија 
за рад Комасационе комисије и 
лријем странака (са грејањем) 
са канцеларијским намештајем, 
телефоном

30 месеци 15.000,00/
месец Тел

3 . 0 0 0 , 0 0 /
месец

540.000,00

3 Рачунари и штампач 100.000,00 
рачунар 

50.000,00 
штампач

150.000,00

A Канцеларијски материјал паушално 150.000,00    
5 Позивање странака 21 месец 20.000,00/мес        420.000,00
6 Надзор над извођењем геодетско 

- техничких радова на обнови 
премера и комасацији

30 месеци 5% од
предрачунске 

вредности 
радова

2.750.000,00

7 Обезбеђење камених белега
За омеђавање парцела у 
грађевинском реоиу 10x10x50 цм 
без арматуре

2.000 175 дин/5ел 350.000,00

За омеђавање парцела у 
комасационом подручју 10x10x50 
цм без арматуре

2.500 175 дин/бел 437.500,00

За омеђавање граница катастарске 
општине грађевинског реона у 
комасационом подручју 20x20x70 
цм без арматуре

220 595 дин/бел 130.900,00

Укупно: Комисија, белеге, телефони. рачунар. 
штампач, ... по измењеном, програму

13.823.400,00
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Укупно Комисија, белеге, телефони, рачунар. 
штампач, ..постаром програму

8.287.900,00

Разлика између старог и измењеног Програма 5.535.500,00
Укупно по старом програму (дин) 62.984.500,00

УКУПНА ПРЕДРАЧУНАСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА ОБНОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА 
И КОМАСАЦИЈИ

Укупно по измењеном програму (дин) 68.520.000,00
вредност 1 евра

Укупно по измењеним програму 640.374,00

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
Управник Института за геодезију у геоинформатику
Проф. др Бранислав Бајат

ДЕКАН
Проф. др Душан Најдановић

492.

Ha основу чланова 32.и бб.Закона о локалној 
самоуправи (“Сл.гласник PC”, бр. 129/07) ,члана 
54.и 56.3акона о буџетском систему (“Сл.гласник 
PC”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13-исправка) и чланова З9.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 31.10.     2013. године донела је

О Д Л У К У
о изменама одлуке о проглашењу инвестиције-
комасација К.О.Глогоњ- од капиталног значаја 

за град Панчево

Тачка I. Одлуке о проглашењу инвестиције 
- комасација КО Глогоњ од капиталног значаја за 
град Панчево (Сл. лист града Панчева 34/2012), 
мења се и гласи:

“I
Скупштина града Панчева одређује да је 

инвестиција - Комасација к.о. Глогоњ која ће се 
реализовати у периоду од 2013. године до 2016. 
године - од капиталног значаја за град Панчево.”

Тачка II., мења се и гласи:
“II

Вредност инвестиције - Комасација к.о.Глогоњ, 
у укупној површини од 4.292 ха грађевинског и 
пољопривредног земљишта износи 87.467.888,69 
дин. Динамика ангажовања средстава је по годинама 
следећа:

- у 2013.год. у износу од 15.856.400,00 дин. 
са обрачунатим ПДВ-ом и порезом и доприносима

- у 2014.год. у износу од 31.564.885,04 дин. 
са обрачунатим ПДВ-ом и порезом и доприносима

- у 2015.год. у износу од 38.722.400,00 дин. 
са обрачунатим ПДВ-ом и порезом и доприносима

- у 2016.год. у износу од 1.324.203,65 дин. са 
обрачунатим ПДВ-ом и порезом и доприносима

Предмер и предрачун радова са табеларним 
приказом динамике трошења средстава по годинама 
на спровођењу комасације и премера грађевинског 
реона к.о. Глогоњ дат је у табели Секретаријата 
за пољопривреду, село и рурални развој, 6p.XVI-
223/2013, од 29.10.2013. године која је саставни део 
ове Одлуке.”

III
Остале тачке Одлуке остају непромењене.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 

Панчево,   31.10.2013. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
       Филип Митровић, дипп.економиста, с.р.
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493.

Ha основу члана 28. Закона о култури 
(“Службени гласник PC” број 72/09), чланова 39. и 
99. став 1. Статута града Панчева ( “Службени лист 
града Панчева”’ број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ) и члана 
9. Одлуке о промени оснивача Историјског архива 
у Панчеву ( “Службени лист града Панчева” број 
5/11, 22/11 и 38/12), Скупштина града Панчева , на 
седници одржаној дана    31.10.        2013. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
о 

давању сагласности на одлуку о изменама 
Статута Историјског архива у Панчеву

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама 

Статута Историјског архива у Панчеву коју је донео 
Управни одбор Историјског архива у Панчеву , на 
седници одржаној 03. октобра 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 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

 
Ha основу члана 21. Закона о јавним службама 

(„Службени гласник PC” број 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 44. Закона о култури („Службени гласник PC” 
број 72/09) и члана 18. Одлуке о промени оснивача 
Историјског архива у Панчеву („Службени лист 
града Панчева” број 5/11, 22/11 и 38/12), Управни 
одбор Историјског архива у Панчеву, на својој 
седници одржаној дана 3. Октобра 2013. године, 
донео је

О Д Л У К У 
о 

изменама Статута Историјског архива у 
Панчеву

Члан 1.
У Статуту Историјског архива у Панчеву 

(„Службени лист града Панчева” број 2/13), члан 
29. мења се и гласи: “Архивом руководи директор.

Дирекгор се именује и разрешава у складу са 
законом и другим прописима и актима.

Дирекгор се именује у складу са законом и 
друтим прописима и акгима, на предлог Управног 
одбора.

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

Јавни конкурс расписује и спроводи Управни 

одбор.
Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека 

мандата дирекгора.
Јавни конкурс се објаљвљује у једним дневним 

или недељним новинама.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не 

може бити краћи од 15 дана.
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана 

од дана завршетка јавног конкуроз изврши избор 
кандидата и предлог достави оснивачу.

Национални савет мађарске националне мањине 
и Национални савет румунске националне мањине 
дају мишљење у поступку именовања дирекгора.

Услови за избор кандидата за дирекгора 
утврђују се овим статутом.”.

Члан 2.
У члану 30. алинеја 2. мења се и гласи:
“ - да има најмање три године радног искуства 

на пословима у култури,

Члан 3.
Ова одлука, по добијању сагласности од 

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

ПРЕДСЕДНИК УО
Јармила Чендићева, с.р.

494.
 
Ha основу члана 28. Закона о култури 

(“Службени гласник PC” број 72/09), чланова 39. и 
99. став 1. Статута града Панчева ( “Службени лист 
града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ) и члана 
9. Одлуке о промени оснивача Градске библиотеке 
Панчево (“Службени лист града Панчева” број 5/11, 
22/11 и 4/13), Скупштина града Панчева , на седници 
одржаној дана    31.10. 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о 

давању сагласности на одлуку о изменама и 
допуни Статута Градске библиотеке Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама 

и допуни Статута Градске библиотеке Панчево 
коју је донео Управни одбор Градске библиотеке 
Панчево , на седници одржаној   16. октобра 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 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
       Филип Митровић, дипп.економиста, с.р.
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Ha основу члана 21. Закона о јавним службама 
(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 44. Закона о култури (,“Службени гласник РС” 
6роја729о9) и члана 18. Одлуке о промени оснивача 
Градске библиотеке Панчево („Службени лист града 
Панчева” број 5/11, 22/11 и 4/13), Управни одбор 
Градске библиотеке Панчево, на својој седници 
одржаној дана 16.10. 2013. године, донео је

ОДЛУКУ
о изменама и допуни Статута Градске 

библиотеке Панчево

Члан 1.
У Статуту Градске библиотеке Панчево 

(„Службени лист града Панчева” број 25/11), у 
члану 4. додаје се нови став 4. који гласи:

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

Став 4. постаје став 5.

Члан 2.
Члан 30. мења се и гласи: “Библиотеком 

руководи директор.
Директор се именује и разрешава у складу са 

законом и друтим прописима и актима.
Директор се именује у складу са законом и 

друтим прописима и актима, на предлог Управног 
одбора.

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

Јавни конкурс расписује и спроводи Управни 
одбор.

Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека 
мандата директора.

Јавни конкурс се објављује у једним дневним 
или недељним новинама.

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

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

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

Услови за избор кандидата за директора 
утврђују се овим статутом.

Члан 3.
У члану 31. алинеје 1. и 2. мењају се и гласе: 

‘’ - да има високо образовање, - да има најмање три 
године радног искуства на пословима у култури, ‘’.

Члан 4.
Члан 36. мења се и гласи: “Библиотеком управља 

Управни одбор. Управни одбор има председника и 
шест чланова.

Председник и чланови Управног одбора 
именују се и разрешавају у складу са законом и 
другим прописима и актама.

Председник и чланови Управног одбора именују 
се у складу са законом и друтим прописима и 
актима, из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.

Четири члана Управног одбора именују се на 
предлог оснивача.

Два члана Управног одбора именују се из реда 
запослених, на предлог репрезентативног синдиката 

Библиотеке, односно већине запослених, од којих 
најмање половина из реда носилаца основне, 
односно програмске делатности.

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

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

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

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

Члан 5.
Ова одлука, по добијању сагласности од 

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

 
 ПРЕДСЕДНИК УО

Гордана Стокић Симончић, с.р.

495..

Ha основу члана 34. и 35. Закона о култури 
(„Сл. гласник PC” бр. 72/2009) и члана 39. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), a у складу са чланом 
12. Одлуке о преузимању оснивачких права над 
Омладинским културним центром «ОКЦ-е» 
Панчево са потпуном одговорношћу («Службени 
лист града Панчева» број 16/11 - пречишћен текст и 
бр. 4/2013), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 31.октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 

дужности директора Дома омладине Панчево

I
НЕНАДУ МАЛЕТИНУ, дипл. менаџеру, из 

Панчева, утврђује се престанак мандата вршиоца 
дужности директора Дома омладине 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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
       Филип Митровић, дипп.економиста, с.р.
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496.

Ha основу члана 34. и 35. Закона о култури 
(„Сл. гласник PC” бр. 72/2009) и члана 39. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), a у складу са чланом 
12. Одлуке о преузимању оснивачких права над 
Омладинским културним центром «ОКЦ-е» 
Панчево са потпуном одговорношћу («Службени 
лист града Панчева» број 16/11 - пречишћен текст и 
бр. 4/2013), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 31. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о 

именовању директора Дома омладине Панчево

I
НЕНАД МАЛЕТИН, дипл. менаџер из Панчева, 

именује се за директора Дома омладине Панчево, 
на период од четири године.

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

497.

Ha основу члана 66. став 3. Закона о јавним 
предузећима ( “Сл. Гласник PC “ бр. 119/12) и члана 
98. став 1. Пословника Скупштине града Панчева 
( “Службени лист града Панчева” број 11/08), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 31. 
октобра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о 

утврђивању престанка мандата председника, 
заменика председника и чланова Управног 

одбора Јавног радиодифузног предузећа 
регионална радиотелевизијска станица 

“Радиотелевизија Панчево” Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председнику, 

заменику председника и члановима Управног 
одбора Јавног радиодифузног предузећа регионална 
радиотелевизијска станица “Радиотелевизија 
Панчево” Панчево, именованих Решењем 
Скупштине града Панчева број I-01-06-59/2008 од 

3. октобра 2008. године, и Решењем број II-04-06-
19/2013-4 од 17. јула 2013. године и то:

ЈАСНИ МИЛИЋЕВ, председнику,
МИЛОСАВИ ПАВЛОВИЋ, заменику предсе-

дника,
СРЂАНУ ДРОБЊАКУ, члану,
ДАМИРУ ДИМОВСКОМ, члану,
МИРОСЛАВУ МИЛАКОВУ, члану,
СЕАДУ БОГУЋАНИНУ, члану,
ИВАНКИ ЖЕЉСКИ СОЛОМУНОВИЋ.члану.

II
Ово решење ће се објавити у” Службеном листу 

града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

498.

Ha основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» 
бр. 119/12), члана 22. Уговора о орга.чизовању 
Јавног Радиодифузног предузећа «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево као Регионалне радиотелевизијске 
станице «Радиотелевизија Панчево» Панчево 
(«Сл. лист општине Панчево» 11/2003 и 16/2003, 
„Сл. лист града Панчева” бр. 18/10 и 5/13 и 
„Општински сл. гласник општине Опово” бр. 3/09 
и 2/10), члана 37. Статута Јавног Радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево („Сл. лист 
града Панчева” бр. 16/13) и члана 39. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 8/08, 
4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 31. октобра 2013. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о 

именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног радиодифузног предузећа 
регионална радиотелевизијска станица 

“Радиотелевизија Панчево” Панчево

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

Јавног Радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево, именују се:

ТИНА МИЛАНОВИЋ, председник, 
представник јединице локалне самоуправе; 

МИЛОРАД ВУКОБРАТОВИЋ, члан, 
представник јединице локалне самоуправе; 

ТАТЈАНА ЈЕЛЕСИЋ, члан, из реда 
запослених.
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II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово  решење  ступа  на снагу даном  доношења  и  

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

499.

Ha основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 31. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о 

разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла» 

Панчево

I
ЈОВАН СЕКУЛОВСКИ, представник Савета 

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

II
ЈЕЛКА ЂОРЂЕВИЋ, представник Савета 

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

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
чланова Школског одбора Електротехничке школе 
«Никола Тесла» Панчево број: II-04-06-31/2010 
од 16. јула 2010. године, Решењем број: II-04-06-
45/2012 од 28.децембра 2012. године и Решењем 
број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

500.

Ha основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник PC” 
бр. 72/09, 52/11 и 53/13 ) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 31. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о 

разрешењу и именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Гоце Делчев» Јабука

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Основне школе “Гоце Делчев” Јабука, 
представници Савета родитеља :

ВЕРА СТАНОЕВСКИ и 
ВЛАДИМИР СТАНОЕВСКИ

II
За чланове Школског одбора Основне школе 

“Гоце Делчев” Јабука, као представници Савета 
родитеља именују се:

СРЕТЕН СТЕФАНОВИЋ и 
ВАЊА ЈОВАНОВИЋ

III
Лица из тачке II овог Решења именују се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Гоце Делчев» Јабука број 
II-04-06-4/2010 од 16. јула 2010. године и Решењем о 
разрешењу и именовању чланова Школског одбора 
Основне школе «Гоце Делчев» Јабука број II-04-06-
40/2010 од 09. децембра 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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

501.

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), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној    
31.10. 2013. године, донела је
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РЕШ ЕЊЕ
о 

измени решења о оснивању Комисије 
за спровоћење 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, 34/12, и 8/13 ) тачка II мења 
се и гласи:

„Комисију чине председник и осам чланова, и 
то:

1. Живковић Предраг, дипл.
економиста,председник

2. Марин Зоран, запослен у Секретаријату 
за пољопривреду, село и рурални развој Градске 
управе града Панчева, члан

3. Рајачић Зоран, прехрамбени техничар,члан
4. Тешић Иван, маш.техничар,члан
5. Пантовић Милош, правни техничар,члан
6. Арсић Бранка, пољопривредни 

произвођач,члан
7. Бранислава Богдановић, апсолвент 

пољопривредног факултета,члан
8. Сантрач Владимир, запослен у Секретарија-

ту за пољопривреду, село и рурални развој Градске 
управе града Панчева,члан

9. Стево Љубичић, запослен у Секретаријату 
за пољопривреду, село и рурални развој Градске 
управе града Панчева,члан”

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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

502.

Ha основу члана 12. и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» 
бр. 119/12), члана 31. и 32. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
«Долови» Долово („Службени лист града Панчева” 
број 14/13) и члана 39. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 31. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о 

именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа «Долови» 

Долово

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа «Долови» Долово 
именују се:

ВЛАДИМИР ВЕМИЋ, председник, представник 
јединице локалне самоуправе; 

СНЕЖАНА БРЗОВАН, члан, представник 
јединице локалне самоуправе; 

СТЕВА МИЛОСАВЉЕВИЋ, члан из реда 
запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

503.

Ha основу члана 12. и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» 
бр. 119/12), члана 31. и 32. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
«Глогоњ» Глогоњ („Службени лист града Панчева” 
број 14/13) и члана 39. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 31. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о 

именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» 

Глогоњ
I

За председника и чланове Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ 
именују се:

ДРАГАН ЈАЊИЋ, председник, представник 
јединице локалне самоуправе; 

САЊА СТОЈКУ, члан, представник јединице 
локалне самоуправе; 

ИВАНА ТОДОРОВИЋ, члан из реда 
запослених.

I
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
       Филип Митровић, дипп.економиста, с.р.
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504.

Ha основу члана 12. и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» 
бр. 119/12), члана 31. и 32. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
«Качарево» Качарево („Службени лист града 
Панчева” број 14/13) и члана 39. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 31. октобра 2013. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о 

именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа 

«Качарево» Качарево

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа «Качарево» Качарево 
именују се:

РАДОСАВ ЈЕВЂОВИЋ, председник, 
представник јединице локалне самоуправе;

МИОДРАГ КАРИЋ, члан, представник јединице 
локалне самоуправе; БРАНКО БОГДАНОВИЋ, 
члан из реда запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

505.

Ha основу члана 12. и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» 
бр. 119/12), члана 31. и 32. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
«Комбрест» Банатски Брестовац („Службени лист 
града Панчева” број 14/13) и члана 39. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 31. октобра 2013. године донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о 

именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа 

«Комбрест» Банатски Брестовац

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа «Комбрест» Банатски 
Брестовац именују се:

СЛОБОДАН МРЂЕН, председник, представник 
јединице локалне самоуправе; 

ИВАНА ЧУКИЋ, члан, представник јединице 
локалне самоуправе; 

НЕНАД МИНИЋ, члан из реда запослених.

II

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

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

506.

Ha основу члана 12. и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» 
бр. 119/12), члана 31. и 32. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
«Омољица» Омољица („Службени лист града 
Панчева” број 14/13) и члана 39. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 31. октобра 2013. године, донела 
је

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

одбора Јавног комуналног предузећа 
«Омољица» Омољица

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа «Омољица» Омољица 
именују се:

ДРАГАНА ОСТОЈИН, председник, представник 
јединице локалне самоуправе; 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ, члан, представник 
јединице локалне самоуправе; 

СЛОБОДАН ТОПАЛОВИЋ, члан из реда 
запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.
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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 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

507.

Ha основу члана 12. и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» 
бр. 119/12), члана 31. и 32. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
«Старчевац» Старчево („Службени лист града 
Панчева” број 14/13) и члана 39. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 31. октобра 2013. године , донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о 

именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа 

«Старчевац» Старчево

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа «Старчевац» Старчево 
именују се:

МИША СОКОЛОВИЋ, председник, 
представник јединице локалне самоуправе; 

ЈАСМИНА МАРКОВИЋ, члан, представник 
јединице локалне самоуправе; 

ВИТОМИР ФИЛИПОВИЋ, члан из реда 
запослених.

II

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

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

508.

Ha основу члана 12. и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» 
бр. 119/12), члана 31. и 32. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
«ВОД-КОМ» Јабука („Службени лист града 
Панчева” број 14/13) и члана 39. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 31. октобра 2013. године , донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа «Вод-Ком» 

Јабука

I
За председника и чланове Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа «ВОД-КОМ» Јабука 
именују се:

МИЛЕНА СПАСИЋ, председник, представник 
јединице локалне самоуправе; 

МИРОСЛАВ РАНКОВИЋ, члан, представник 
јединице локалне самоуправе; 

ДРАГАН АПОСТОЛСКИ, члан из реда 
запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

509.

Ha основу члана 12. и члана 13. став 2. Закона 
о јавним предузећима («Службени гласник РС» 
бр. 119/12), члана 31. и 32. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
«БНС» Банатско Ново Село („Службени лист града 
Панчева” број 14/13) и члана 39. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 31. октобра 2013. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о 

именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа «БНС» 

Банатско Ново Село

I
За председника и чланове Надзорног одбора 
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Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново 
Село именују се:

МИЛАН НОВАКОВИЋ, председник, 
представник јединице локалне самоуправе; 

ЛАЗАР БЕКА ВИОАРА, члан, представник 
јединице локалне самоуправе; 

МИЛАН ЖИВКОВИЋ, члан из реда 
запослених.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-19/2013-6 
Панчево,   31.10.2013. 

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

510.
 
Агенција за саобраћај Градске управе града 

Панчева на основу члана 8. Одлуке о јавном градском 
превозу путника на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 16/11 и 5/12) 
и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласникРС” 
број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Стајалиште Котеж I одређује се за почетно, 
односно крајње стајалиште за возила на линији 
број 2 Аеродром - Тесла - Долово. Возила ће се 
од почетног стајалишта кретати улицом Браће 
Јовановића, Стевана Шупљикца и даље старом 
трасом и користиће сва успутна стајалишта.

Решење ступа на снагу 01. новембра 2013. 
године и објавиће се у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-2/2013-7 
Панчево, 29.10.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

дипл. инж. саобраћаја 

511.

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 
- пречишчен текст, 2/11 - исправка, 4/11, 32/12, 2/13 
и 8/13), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се обележавање пешачког прелаза 
у улици Цвијићевој у зони раскрснице са улицом 
Вељка Влаховића у насељеном месту Панчево.

Одређује се изградња приступних стаза које 
су неопходне за повезивање пешачког прелаза 
сапостојећим пешачким стазама.

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

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 

-   уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације;

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I диспозитива овог решења постављањем

- односно обележавањем саобраћајне сигнали-
зације;

- изгради приступне стазе;
- да постављену вертикалну сигнализацију 

унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за говршење овог решења је 30.12.2013. 

године.
Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-2/2013-7 
Панчево, 29.10.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

дипл. инж. саобраћаја 

512.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева (у даљем тексту: Агенција), на основу 
чланова 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени лист PC” број 41/09, 53/10 
и 101/11), чланова 8. став 1. и 15. став 2. Одлуке 
о јавном градском линијском превозу путника 
(„Службени лист града Панчева” број 16/11 и 5/12) 
и чланова 113, 192. и 196. ЗУТТ-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник PC” 
број 30/10), доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

Одређују се аутобуска стајалишта јавног 
градског линијског превоза путника на коловозу у 
улици Ивановачки пут у насељеном месту Иваново 
у зони кућног броја 84 за смер А (Панчево -Иваново) 
и прекопута кућног броја 78 за смер Б (Иваново - 
Панчево).

Налаже се ЈП „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево да изврши техничку регулацију 
саобраћаја из става I диспозитива овог решења 
постављањем саобраћајне сигнализације.

Налаже се Јавном комуналном предузећу за 
превоз путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево 
стајалишта означи стајалишном ознаком на 
прописан начин.

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

Рок за извршење овог решења је 30 дана од 
дана његовог доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-2/2013-7 
Панчево, 29.10.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

дипл. инж. саобраћаја 

513.
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, 2/13 
и 8/13), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се забрана заустављања и паркирања 
возила на делу улице Жарка Зрењанина од улице 
Војислава Бате Михаиловића до улице Дунавске 
у смеру ка улици Дунавској у насељеном месту 
Панчево.

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

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 саобраћај ни прој екат постављања 
саобраћај не сигнализациј е;

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 28.12.2013. 

године.
Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-2/2013-7 
Панчево, 29.10.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

дипл. инж. саобраћаја 

514.

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 
- пречишчен текст, 2/11 - исправка, 4/11, 32/12, 2/13 
и 8/13), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се обележавање хоризонталном 
сигнализацијом забрана паркирања моторних 
возила испред улаза у магацински простор продајног 
објекта у улици Моравска број 1 у насељеном месту 
Панчево.

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

1. уради саобраћај ни прој екат постављања 
саобраћај не сигнализациј е односно техничку 
информацију;

2. изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I диспозитива овог решења обележавањем 
хоризонталне сигнализације.

Рок за извршење овог решењаје 28.12.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-2/2013-7 
Панчево, 29.10.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

дипл. инж. саобраћаја 
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515.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева (у даљем тексту: Агенција), на основу 
чланова 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени лист PC” број 41/09, 53/10 
и 101/11), члана 35. Одлуке о уређењу саобраћаја на 
територији града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 4/13 и 8/13) и чланова 113, 192. и 
196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 
и „Службени гласник PC” број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
о 

одрећивању паркинг простора за возила особа 
са инвалидитетом

I. Одређује се обележавање једног паркинг 
места намењеног за паркирање путничких моторних 
возила особа са инвалидитетом, на јавном паркингу 
који се налази у улици Краља Милана Обреновића 
између кућних бројева 3 и 5 у насељеном месту 
Панчево.

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

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I. диспозитива овог решења обележавањем 
хоризонталне   сигнализације   и   постављањем   
прописане   вертикалне   саобраћајне сигнализације 
у складу са правилником о постављању саобраћајне 
сигнализације; 

-   да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 28.12.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
градаПанчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-2/2013-7 
Панчево, 29.10.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

дипл. инж. саобраћаја 

516.

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 
- пречишчен текст, 2/11 - исправка, 4/11, 32/12, 2/13 
и 8/13), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање комуналне опреме 
(стубића) у улици Спољностарчевачкој код 
кућног броја 39 у насељеном месту Панчево, 

у циљу спречавања кретања моторних возила 
бициклистичком стазом.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева”, Панчево да 
изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става 1. диспозитива овог решења постављањем 
комуналне опреме (стубића) у складу са техничком 
информацијом на коју ће сагласност дати ова 
Агенција.

Рок за извршење овог решења је 28.12.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-2/2013-7 
Панчево, 29.10.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

дипл. инж. саобраћаја 

517.

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 35. 
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 4/13 
и 8/13) члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 19/10 
- пречишћен текст, 2/11 - исправка, 4/11,32/12, 2/13 
и 8/13), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Плато за паркирање моторних возила, који 
је оивичен улицама: Браће Јовановића, Мученичка 
и Светозара Милетића, изузима се из треће зоне и 
одређује се за посебно паркиралиште друге зоне.

II. Налаже се ЈКП „Хигијена” Панчево 
да у складу са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији („Службени лист PC”, број 
26/10) изврши обележавање поменутог паркинг 
простора из става I овог решења, одговарајућом 
хоризонталном и вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом посебних јавних паркиралишта за 
путничке аутомобиле.

Рок за извршење овог решења ј е 11.11.2013. го-
дине.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-2/2013-7 
Панчево, 29.10.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

дипл. инж. саобраћаја 

  Страна    40 -- Број  18                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                31. октобар 2013. године



470. Одлукa о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора јавних и јавно комуналних п
редузећа......................................................................1

471. Скупштина града Панчева  оглашава јавни кон-
курс за именовање директора Јавног преду-зећа 
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Пан-
чево.............................................................................2

472. Скупштина града Панчева оглашава ЈАВНИ 
КОНКУРС за именовање директора Јавног 
предузећа “Градска стамбена агенција” Панчево...3

473. Скупштина града Панчева оглашава јавни  кон- 
курс за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа “Водовод и канализација” Панчево........3

474. Скупштина града Панчева оглашава јавни кон-
курс за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа “Хигијена” Панчево.................................4

475. Скупштина града Панчева оглашава јавни кон- 
курс за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа “Грејање” Панчево...................................4

476. Скупштина града Панчева оглашава јавни кон- 
курс за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа “Зеленило” Панчево................................5

477. Скупштина града Панчева оглашава јавни кон-
курс за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа за уређење и одржавање спортских 
терена и објеката „Младост” Панчево.....................6

478. Скупштина града Панчева оглашава јавни кон-
курс за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-
Панчево” Панчево.....................................................6

479. Одлукa о спровођењу Јавног конкурса за 
именовање директора Јавног радиодифузног 
предузећа регионална радиотелевизијска станица “ 
Радиотелевизија Панчево” Панчево........................7

480. Скупштина града Панчева оглашава јавни кон-
курс за именовање директора Јавног радиодифузног 
предузећа регионална радиотелевизијска станица “ 
Радиотелевизија Панчево” Панчево........................8

481. Одлукa о постављању балон-хала спортске 
намене на територији града Панчева.......................9

482. Одлукa о обезбеђивању јавног осветљења....13

483. Одлукa о одређивању и обележавању назива 
улица и тргова и одређивању кућних бројева и 
обележавању зграда бројевима...............................14

484. Одлукa о измени и допупи одлуке о урећењу 

саобраћаја на територији града Панчева...............18

485. Одлукa о измени Одлуке о заштитнику 
грађана града Панчево............................................18

486. Одлукa о образовању Савета за здравље града 
Панчева.....................................................................18

487. Одлукa о поступању са принудно уклоњеним 
возилима, стварима и другим предметима............19

488. Одлукa  о изменама и допуни одлуке о 
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта..........................................21

489. Одлукa о измени одлуке о кућном реду у 
стамбеним зградама.................................................23

490. Одлукa о измени и допунама одлуке о 
постављању мањих монтажних, покретних и других 
објеката привременог карактера на површинама 
јавне намене.............................................................24

491. Одлукa о доношењу измена програма 
комасације катастарске општине Глогоњ (град 
Панчево)измена програма комасације катастарске 
општине Глогоњ (град Панчево)............................25

492. Одлукa о изменама одлуке о проглашењу 
инвестиције-комасација К.О.Глогоњ- од капиталног 
значаја за град Панчево...........................................27

493. Решење о давању сагласности на одлуку о 
изменама Статута Историјског архива у Панчеву.31

Одлукa о изменама Статута Историјског архива у Пан-
чеву...........................................................................31

494. Решење о давању сагласности на одлуку о 
изменама и допуни Статута Градске библиотеке Пан-
чево............................................................................31

Одлукa  о изменама и допуни Статута Градске 
библиотеке Панчево................................................31

495.Решење о утврђивању престанка мандата 
вршиоца дужности директора Дома омладине Пан-
чево............................................................................32

496. Решење о именовању директора Дома омладине 
Панчево.....................................................................33

497. Решење о утврђивању престанка мандата 
председника, заменика председника и чланова 
Управног одбора Јавног радиодифузног предузећа 
регионална радиотелевизијска станица  “Радиотеле- 
визија Панчево” Панчево.......................................33

498.Решење о именовању председника и чланова 

  31. октобар 2013. године             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број  18   Страна   41   

                    

С А Д Р Ж А Ј     
Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 



  Страна    42 -- Број  18                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                31. октобар 2013. године

Надзорног одбора Јавног радиодифузног предузећа 
регионална радиотелевизијска станица  “Радиотеле- 
визија Панчево” Панчево........................................33

499. Решење,о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Електротехничке школе «Никола 
Тесла» Панчево........................................................34

500. Решење о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Основне школе «Гоце Делчев» Јабу-
ка................................................................................34

501. Решење о измени решења о оснивању Комисије 
за спровоћење поступка давања у закуп пољопри-
вредног земљишта у државној својини..............34

502. Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Долови» Долово.....................................................35

503.Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Глогоњ» Глогоњ.....................................................35

504. Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Качарево» Качарево...............................................36

505. Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Решење о  именовању предсе- 
дника и чланова Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа «Комбрест» Банатски Брес-
товац..........................................................................36

506. Решење о именовању председника и члано-ва 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Омољица» Омољица.............................................36

507. Решење о  именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Старчевац» Старчево ............................................37

508. Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Вод-Ком» Јабука....................................................36

509. Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
«БНС» Банатско Ново Село....................................37

510. Решење Агенције за саобраћај ......................38

511.Решење Агенције за саобраћај.........................38

512. Решење Агенције за саобраћај........................38

513. Решење Агенције за саобраћај........................39

514. Решење Агенције за саобраћај........................40

515. Решење о одрећивању паркинг простора за 
возила особа са инвалидитетом..............................40

516. Решење Агенције за саобраћај........................40

517. Решење Агенције за саобраћај........................40



  31. октобар 2013. године             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број  18   Страна   43   



  Страна    44 -- Број  18                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                31. октобар 2013. године

И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник  САЊА ПОПОВИЋ   телефони: 351-530 и 308-843/343                                    
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево


