
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  21.   ГОДИНА VI         ПАНЧЕВО,   27. новембар  2013. ГОДИНЕ Аконтација претплате 9.366,10   

Цена овог примерка       300,00

528.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) 
и члана 39. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева“ бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 27. 
новембра 2013. године, донела је 

Одлука 
о изменама и допунама

Пословника Скупштине града Панчева

Члан 1.
У Пословнику Скупштине града Панчева 

(«Службени лист града Панчева» број 11/08) у 
члану 10. став 1. речи: «надлежном окружном суду» 
замењују се речима: «Управном суду».

Члан 2.
У члану 11. став 1. мења се и гласи:
„Када одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату са исте изборне листе 
коме није био додељен мандат одборника.“

После става 1. додаје се нови став 2. који 
гласи:

„Када одборнику који је изабран са коалиционе 
изборне листе престане мандат пре истека времена 
на које је изабран, мандат се додељује првом 
следећем кандидату на изборној листи коме није 
био додељен мандат - припаднику исте политичке 
странке.“

Досадашњи ставови 2, 3 и 4 постају ставови 3, 
4 и 5.

Члан 3.
У члану 62. после става 5. додаје се став 6. који 

гласи:
«Позив за седницу Скупштине као и материјал 

из става 4. овог члана достављају се у штампаном 
или електронском облику, о чему одлучује 
председник Скупштине, уз претходне консултације 
са председницима одборничких група».

Члан 4.
Члан 70. став 1. мења се и гласи:
«Председник Скупштине, пре утврђивања 

дневног реда, усмено информише одборнике о 
радњама између две седнице које су од значаја за 
рад Скупштине.»

Члан 5.
После члана 135. додаје се ново поглавље ХI и 

чланови 135а, 135б, 135в, 135г. и 135д. који гласе:

„XI  ДАН ЗА ПИТАЊА

Члан 135а.
Председник Скупштине сазива Дан за питања, 

на предлог одборничке групе или најмање седам 
одборника без обзира на припадност одборничкој 
групи, не више од једном месечно.

Предлог одборничке групе или најмање 
седам одборника, за сазивање Дана за питања 
упућује се председнику Скупштине у писаном 
или електронском облику и мора да садржи једну 
прецизно формулисану тему.

Ако предлог не садржи све елементе из ст. 2 
овог члана, председник Скупштине затражиће од 
предлагача да уреди свој предлог, уз упозорење 
предлагачу да ће се уколико предлог не уреди 
сматрати да је одустао од предлога.

Ако предлагач не уреди предлог у року од 
три дана од пријема обавештења председник 
Скупштине, сматраће се да је одустао од предлога.

Предлагач може да понови предлог са истом 
темом, уз испуњење формалних услова наведених 
у ставу 2 овог члана.

Члан 135б.
Председник Скупштине доставља позив са 

прихваћеним предлозима из члана 135а. овог 
Пословника најкасније седам дана пре дана 
одређеног за одговарање на питања. 

Позив са прихваћеним предлозима доставља 
се свим одборницима,  Градоначелнику, члановима 
Градског већа, начелнику Градске управе града 
Панчева и представницима јавних и јавно 
комуналних предузећа и установа чији је оснивач 
град Панчево, у складу са предложеном темом.

Члан 135в.
Право да постављају питања имају сви 

одборници, и то: право да први постави питање 
има представник предлагача, затим председници, 
односно овлашћени представници одборничких 
група, почевши од представника бројчано 
најмање одборничке групе, па до бројчано највеће 
одборничке групе и одборници према пријавама, а 
до истека укупног времена за постављање питања и 
давање одговора.

Одборници подносе председнику Скупштине 
пријаве за постављање питања у писаном облику, 
до почетка одговарања на постављена питања, а 
усмено, у току трајања одговарања. 

Усмено постављање питања може трајати 
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најдуже три минута а одговор на питање највише 
пет минута. После одговора, одборник који је 
поставио питање може да постави још највише два 
потпитања у укупном трајању до два минута. 

Један одборник може да постави највише три 
питања. 

Члан 135г.
Дан за питања може трајати најдуже 180 

минута, а одржава се без обзира на број присутних 
одборника у сали за седнице. У Дану за питања, 
Скупштина не одлучује.

Члан 135д.
Одредбе овог Пословника сходно се примењују 

на сазивање и одржавање Дана за питања. У току 
трајања Дана за питања нису дозвољене реплике и 
указивање на повреду овог Пословника (чл. 77. и  
78. Пословника).“

Члан 6.
Одредбе из члана 3. ове Одлуке, које се односе 

на доставу материјала за седницу Скупштине у 
електронском облику, примењиваће се када се за то 
стекну технички услови. 

   
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

529.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07), члана 26. 
став 1. тачка 2.Закона о јавној својини („Сл.гласник 
РС“,бр. 72/11)члана 30. став 2. и члана 35. Закона 
о прекршајима („Сл.гласник РС“ 101/05, 116/08 и 
111/09) 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 
дана 27. новембра 2013.године, донела је

Одлука
о изменама и допуни одлуке

о привременом уступању неизграђеног
јавног грађевинског земљишта за привремено

постављање монтажних гаража

Члан 1. 
У Одлуци о привременом уступању неизграђеног 

јавног грађевинског земљишта за привремено 
постављање монтажних гаража („Сл.лист општине 

Панчево“, бр.02/05, 19/05 – др.одлука, 27/05 – 
др. одлука, 29/06, 14/07, 19/07 и „Сл.лист града 
Панчева“, бр. 16/08, 26/09, 25/10, 4/13 и 13/13), 

после члана 18. додаје се члан  18-а  који гласи:  

 „ 18a
Власник гараже поставља гаражу на гаражно 

место предвиђено Планом за привремено постављање 
монтажних гаража на јавним површинама („Сл.
лист општине Панчево“, бр. 14/06 и „Сл.лист града 
Панчева“, бр. 6/11) на основу закљученог Уговора 
са ЈП“Дирекција“ Панчево.“

Члан 2. 
Члан 28. мења се и гласи:
„Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши комунална инспекција и комунална полиција.
У вршењу инспекцијског надзора комунални 

инспектор овлашћен је да решењем нареди 
закупцу гаражног места, односно власнику гараже, 
уклањање гараже:

- када је гаража постављена без закљученог 
Уговора са ЈП“Дирекција“ Панчево.,

- када је гаража постављена или се користи 
супротно условима одређеним  Уговором            
закљученим са ЈП“Дирекција“ Панчево.

- када је гаража постављена на место које 
није одређено Планом за привремено постављање 
монтажних гаража на јавним површинама 

-када је гаража постављена или се користи 
супротно условима одређеним Планом за  
привремено постављање монтажних гаража на 
јавним површинама    

- када постављену гаражу користи неовлашћено 
лице,

- када је то неопходно због измене режима 
саобраћаја,

- када је то неопходно ради реализације радова 
на реконструкцији, одржавању или  постављању 
комуналних објеката, као и из других оправданих 
разлога.

Решењем инспектора наређује се уклањање 
гаража и у случају раскида уговора о закупу.

Уколико у року одређеном у решењу из става 
2. овог члана, закупац, односно власник гараже, не 
уклони гаражу са гаражног места, уклањање ће се 
извршити принудним путем о трошку закупца из 
средстава депозита, односно, о трошку власника 
бесправно постављене гараже уколико нема 
положена средства депозита.“

Члан 3. 
Члан 29. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 

до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице које је власник гараже ако:

1. је гаражу поставило без закљученог Уговора 
са ЈП“Дирекција“ Панчево, односно  ако је гаражу 
поставило на месту које није одређено Планом за 
привремено постављање монтажних гаража на 
јавним површинама (члан 18а.).

2. је гаражу поставило или користи гаражу 
супротно условима одређеним  Уговором               закљу-
ченим са ЈП“Дирекција“ Панчево (чл. 19.)

3.ако је гаражу поставило или је користи 
супротно условима одређеним Планом за 
привремено постављање монтажних гаража на 
јавним површинама  (чл. 3. став 3.) 

4. не уклони гаражу са јавне површине по 
истеку рока важности уговора о закупу дела јавне 
површине и не поступи по решењу надлежне 
инспекције ( чл. 28. ). 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
и одговорно лице у правном  лицу новчаном казном 
у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се предузетник који је власник гараже новчаном 
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казном у износу од 5.000,00 динара до 250.000,00 
динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице које је власник гараже новчаном 
казном у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 
динара.“

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

530.

На основу члана 36. Закона о превозу у 
друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ број 46/95, 
66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службани 
гласник РС» бр. 129/07), чланова 39. став 1. тачке 6. 
и 7. и  99. став 1. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
27.11.2013. године,  донела је 

Одлука
о измени одлуке о економски најнижој цени 
по којој се ауто-такси превоз путника мора 

обављати на подручју града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о економски најнижој цени по којој 

се ауто-такси превоз путника мора обављати на 
подручју града Панчева („Сл. лист града Панчева“ 
број 36/11), члан 2. мења се и гласи: 

„Цена ауто-такси превоза утврђује се за 
старт ауто-такси возила (у даљем тексту: Старт) у 
динарима  (дин.), вожњу по пређеном километру 
(у даљем тексту: вожња по километру) у динарима 
(дин/км) и чекање ауто-такси возила по сату чекања 
(у даљем тексту: чекање по сату) у динарима (дин/
сат) и то:

                                                      (у динарима)
ред. 
бр. назив тарифа 1 тарифа 2

1 старт 120,00 120,00
2 вожња по 

километру
45,00 65,00

3 чекање по сату 500,00 500,00
                                                                                                        
Тарифа 1. примењује се на територији 

насељеног места Панчево.
Тарифа 2. примењује се ван територије 

насељеног места Панчево.
У цене ауто-такси превоза урачунат је и превоз 

личног пртљага путника“. 

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

531.

На основу чланова 32. став 1. тачка 6. и 66. 
Закона о локалној самоуправи («Службани гласник 
РС» бр. 129/07) и чланова 39. став 1. тачка 7. и 
99. став 1. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
27.11.2013. године, донела је 

Одлука
о изменама одлуке о превозу за сопствене 

потребе лица и ствари у друмском саобраћају 
на територији града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о превозу за сопствене потребе лица 

и ствари у друмском саобраћају на територији града 
Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 22/09), члан 
10. мења се и гласи:

 „У возилу за време обављања превоза за СП, 
мора се налазити акт надлежног министарства о 
погодности возила.

Министарство решењем утврђује испуњеност 
услова за отпочињање и обављање превоза за СП.“

Члан 2.
У члану 11. став 1. мења се и гласи:
„Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 

врши Агенција за саобраћај“.
 

Члан 3.
У члану 16. тачка 8. мења се и гласи: 
„8. Ако се у возилу за време обављања превоза 

за СП не налази акт надлежног министарства о 
погодности возила (члан 10. став 1.).“ 

Члан 4.
Члан 20. брише се. 
 

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
      Филип Митровић, дипл, економиста, с.р.
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532.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007), члана 
41а. став 4. Закона о заштити природе (“Сл. гласник 
РС” бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010), и чланова 39. 
став 1. тачка 7. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008, 4/2009, 5/2012 
и 4/2013), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 27. новембар 2013. године  донела је

O Д Л У К У
о изменама одлуке о заштити споменика 

природе “Кестен Ћурчина у Панчеву”

Члан 1.
У Одлуци о заштити споменика природе 

“Кестен Ћурчина у Панчеву”(„Сл. лист града 
Панчева“ бр. 2/2007 и 13/2009),  у члану 1. речи 
“значајно природно добро” замењују се речима 
“заштићено подручје локалног значаја”.

Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
“Спомеником природе “Кестен Ћурчина у 

Панчеву” управља Јавно комунално предузеће 
“Зеленило” Панчево ( у даљем тексту: Управљач)”.

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
“Управљач у обављању послова управљања 

спомеником природе “Кестен Ћурчина у Панчеву” 
обезбеђује спровођење прописаних режима заштите 
и очувања заштићеног природног добра, доноси 
План управљања и Годишњи програм управљања”.

Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
“Управљање спомеником природе “Кестен 

Ћурчина у Панчеву” спроводи се према Плану 
управљања који садржи циљеве и приоритетне 
активности и задатке на спровођењу режима 
заштите из члана 3. ове одлуке, задатке у спровођењу 
научно-истраживачких активности, задатке на 
уређењу и опремању Споменика природе, средства 
потребна за реализацију Плана управљања као и 
начин обезбеђивања средстава.

План управљања се доноси за период од пет 
година, уз сагласност Градског већа града Панчева, 
по претходно прибављеном мишљењу надлежног 
Завода за заштиту природе, а остварује се годишњим 
програмом који садржи задатке и послове који се 
реализују у текућој години, динамику њиховог 
извршавања и висину потребних средстава.

Извештај о остваривању годишњег програма за 
претходну годину и годишњи програм управљања 
за наредну годину, управљач доставља Градском 
већу града Панчева најкасније до 15. децембра 
текуће године, а извештај о остваривању плана 
управљања најкасније 60 дана пре истека периода 
за који је план донет”.  

Члан 5.
 У члану 7. у ставовима 1. и 3. реч “старалац” 

замењује се речју “управљач”, као и у осталим 
члановима одлуке у одговарајућем падежу.

Члан 6.
Члан. 9 се брише. 

Члан 7.
У члану 10. реч “Програмом” замењује се 

речима “Планом управљања”.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Панчева“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

533.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007), члана 
41а. став 4. Закона о заштити природе (“Сл. гласник 
РС” бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010), и чланова 39. 
став 1. тачка 7. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008, 4/2009, 5/2012 
и 4/2013), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 27.11. 2013. године  донела је

           
O Д Л У К У

о изменама одлуке о заштити споменика 
природе “Два стабла белог јасена код Долова”

Члан 1.
У Одлуци о заштити споменика природе “Два 

стабла белог Jасена код Долова”(„Сл. лист општине 
Панчево“ бр. 14/99 и „Сл. лист града Панчева“ бр. 
13/09 и 24/11),  члан 6. мења се и гласи:

“Управљање Спомеником природе и његовом 
заштитном зоном поверава се Јавном комуналном 
предузећу “Долови” из Долова (у даљем тексту: 
Управљач).

Управљач је дужан да у потпуности спроводи 
прописани режим заштите и очувања Споменика 
природе, обележи Споменике природе на законом 
прописан начин, обезбеди прдузимање биолошко-
техничких мера заштите стабала под условима 
које утврђује надлежни Завод за заштиту природе, 
обезбеди уклањање подраста и чишћење жилишта, 
одмах обавести надлежни Завод за заштиту природе 
у случају насталих промена које заштићено стабло 
могу уништити или оштетити њихова битна  својства 
и спроводи друге мере прописане Програмом 
управљања Спомеником природе.”

Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
“Управљање спомеником природе и његовом 

заштитном зоном спроводи се према Плану 
управљања који доноси управљач за период од пет 
година уз сагласност Градског већа града Панчева, 
по претходно прибављеном мишљењу надлежног 
Завода за заштиту природе.
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План из претходног става, урбанистички 
планови, шумске, ловне, пољопривредне и друге 
основе које обухватају Споменик природе и његову 
заштитну зону морају бити усклађени међусобно, 
као и са Просторним планом Републике Србије.”

Члан 3.
Члан 8. мења се и гласи:
“План управљања Спомеником природе 

остварује се годишњим програмима управљања 
који садрже послове који се реализују у текућој 
години, динамику реализације и висину потребних 
средстава.

Извештај о остваривању годишњег програма 
управљања за претходну годину и годишњи програм 
управљања за наредну годину, управљач доставља 
Градском већу града Панчева најкасније до 15. 
децембра текуће године, а извештај о остваривању 
плана управљања најкасније 60 дана пре истека 
периода за који је план донет”.

Члан 4.
Члан. 9 се брише.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Панчева“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

534.

На основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о 
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени гласник РС“ број 99/09 и 
67/12-одлука УС), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), 
члана 8. Одлуке о одређивању и обележавању 
назива улица и тргова и одређивању кућних бројева 
и обележавању зграда бројевима („Службени лист 
града Панчева“ број 19/10 – пречишћен текст) и 
члана 10. и 39. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева“ бр.08/08, 04/09,05/12 и 4/13), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
27.11. 2013.године, донела је  

О Д Л У К У 
о промени  назива улице 

на подручјуМесне заједнице Качарево

I
На подручју Месне заједнице Качарево мења 

се назив улице ГРОБЉАНСКА   која постаје улица 
ЦАРА ЛАЗАРА.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

535.

На основу чланова 70. и 71. Закона о култури 
(``Службени гласник РС`` број 72/09), чланова 32. 
и 66. Закона о локалној самоуправи (``Службени 
гласник РС`` број 129/07) и чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева (``Службени лист града 
Панчева `` број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13 ), Скупштина 
града Панчева  на седници одржаној  27.11.2013. 
године, донела је

       
О Д Л У К А 

о измени Одлуке о уплати доприноса за 
пензијско, инвалидско и здравствено осигурање 

лицима која су стекла статус лица која 
самостално обављају уметничку или другу 

делатност у области културе

Члан 1.
У Одлуци о уплати доприноса за пензијско, 

инвалидско и здравствено осигурање лицима која 
су стекла статус лица која самостално обављају 
уметничку или другу делатност у области културе 
( ``Службени лист града Панчева``број 38/12 ), члан 
5. мења се и гласи:

 
`` Члан 5.

Градоначелник града Панчева у текућој години 
за наредну годину расписује јавни позив који се 
објављује у дневном или недељном листу који се 
дистрибуира на територији града Панчева, на који 
се пријављују лица којима ће град Панчево, у складу 
са одредбама ове одлуке, уплаћивати доприносе за 
осигурање за наредну годину.  

Секретаријат Градске управе града Панчева 
надлежан за послове културе решењем утврђује које 
лице испуњава услове из члана 3. ове одлуке.``.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ``Службеном листу града 
Панчева``.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл, економиста, с.р.
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536.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), чланa 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ број 88/11) и члана 39. тачка  9. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 27.11. 2013. године донела је

О Д Л У К А 
о   измени одлуке о усклађивању одлуке о 

оснивању Јавно комуналног предузећа “БНС” 
Банатско Ново Село

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању 

Јавно комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново 
Село („Службени лист града Панчева“ број 14/13) 
члан 13. мења се и гласи:

„Претежне  делатности Јавног предузећа, ради 
обављања послова од општег инетереса, су : 

- 36.00 Скупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде,

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан 

отпад,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није 

опасан,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и 

пијацама,
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања 

околине,
- 93.11 Делатност спортских објеката,
- 96.03 Погребне и сродне делатности,
- као и друге послове које му повери 

Скупштина града посебним одлукама.
Јавно предузеће може обављати и друге 

делатности утврђене Статутом, које немају карактер 
делатности од општег интереса, у складу са законом, 
уз сагласност оснивача.

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

537.
 
На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 

самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), члана 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“ број 88/11) и члана 39. тачка  9. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 27.11. 2013. године, донела је

О Д Л У К А 
о  измени одлуке о  усклађивању одлуке 
о оснивању Јавно комуналног предузећа 

“Долови” Долово

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању одлуке о оснивању 

Јавно комуналног предузећа “Долови” Долово 
(“Службени лист града Панчева” број 14/13) члан 
13. мења се и гласи:

„ Претежне  делатности Јавног предузећа, ради 
обављања послова од општег инетереса, су : 

- 36.00 Скупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде,

- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан 

отпад,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није 

опасан,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и 

пијацама,
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања 

околине,
- 93.11 Делатност спортских објеката,
- 96.03 Погребне и сродне делатности,
- као и друге послове које му повери 

Скупштина града посебним одлукама.
Јавно предузеће може обављати и друге 

делатности утврђене Статутом, које немају карактер 
делатности од општег интереса, у складу са законом, 
уз сагласност оснивача.

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

538.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 4. став 2.  Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), чланa 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ број 88/11) и члана 39. тачка  9. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 27.11. 2013. године донела је
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О Д Л У К А 
о  измени одлуке о  усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавно комуналног предузећа 

“Глогоњ” Глогоњ

Члан 1.
У Одлуци о  усклађивању одлуке о оснивању 

Јавно комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ 
(„Службени лист града Панчева“ број 14/13) члан 
13. мења се и гласи:

„Претежне  делатности Јавног предузећа, ради 
обављања послова од општег инетереса, су : 

- 36.00 Скупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде,

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан 

отпад,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није 

опасан,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и 

пијацама,
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања 

околине,
- 93.11 Делатност спортских објеката,
- 96.03 Погребне и сродне делатности,
- као и друге послове које му повери 

Скупштина града посебним одлукама.
Јавно предузеће може обављати и друге 

делатности утврђене Статутом, које немају карактер 
делатности од општег интереса, у складу са законом, 
уз сагласност оснивача.

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

539.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 4. став 2.  Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), члана 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ број 88/11) и члана 39. тачка  9. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 27.11. 2013. године донела је

О Д Л У К А
о   измени одлуке о усклађивању одлуке 
о оснивању Јавно Комуналног предузећа 

“Качарево” Качарево

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању 

Јавно комуналног предузећа “Качарево” Качарево 
(“Службени лист града Панчева” број 14/13) члан 
13. мења се и гласи:

„Претежне  делатности Јавног предузећа, ради 
обављања послова од општег инетереса, су : 

- 36.00 Скупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде,

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан 

отпад,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није 

опасан,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и 

пијацама,
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања 

околине,
- 93.11 Делатност спортских објеката,
- 96.03 Погребне и сродне делатности,
- као и друге послове које му повери 

Скупштина града посебним одлукама.
Јавно предузеће може обављати и друге 

делатности утврђене Статутом, које немају карактер 
делатности од општег интереса, у складу са законом, 
уз сагласност оснивача.

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

540.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 4. став 2.  Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), члана 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ број 88/11) и члана 39. тачка  9. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 27.11. 2013. године донела је

О Д Л У К А 
о  измени одлуке о  усклађивању одлуке 
о оснивању Јавно комуналног предузећа 

“Комбрест” Банатски Брестовац

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању одлуке о оснивању 

Јавно комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски 
Брестовац („Службени лист града Панчева“ број 
14/13) члан 13. мења се и гласи:

„Претежне  делатности Јавног предузећа, ради 
обављања послова од општег инетереса, су : 

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан 
отпад,
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- 38.21 Третман и одлагање отпада који није 
опасан,

- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 47.8  Трговина на мало на тезгама и 

пијацама,
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања 

околине,
- 93.11 Делатност спортских објеката,
- 96.03 Погребне и сродне делатности,
- као и друге послове које му повери 

Скупштина града посебним одлукама.
Јавно предузеће може обављати и друге 

делатности утврђене Статутом, које немају карактер 
делатности од општег интереса, у складу са законом, 
уз сагласност оснивача.

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

541.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), чланa 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ број 88/11) и члана 39. тачка  9. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 27.11. 2013. године донела је

О Д Л У К А 
о   измени одлуке о усклађивању одлуке 
о оснивању Јавно комуналног предузећа 

“Омољица” Омољица

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању 

Јавно комуналног предузећа “Омољица” Омољица 
(“Службени лист града Панчева” број 14/13) члан 
13. мења се и гласи:

„ Претежне  делатности Јавног предузећа, ради 
обављања послова од општег инетереса, су : 

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан 
отпад,

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није 
опасан,

- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 47.8  Трговина на мало на тезгама и 

пијацама,
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања 

околине,
- 93.11 Делатност спортских објеката,

- 96.03 Погребне и сродне делатности,
- као и друге послове које му повери 

Скупштина града посебним одлукама.
Јавно предузеће може обављати и друге 

делатности утврђене Статутом, које немају карактер 
делатности од општег интереса, у складу са законом, 
уз сагласност оснивача.

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

542.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), члана 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ број 88/11) и члана 39. тачка  9. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 27.11. 2013. године донела је

О Д Л У К А 
о измени одлуке о   усклађивању одлуке 
о оснивању Јавно комуналног предузећа 

“Старчевац” Старчево

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању 

Јавно комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево 
(„Службени лист града Панчева“ број 14/13) члан 
13 мења се и гласи:

„Претежне  делатности Јавног предузећа, ради 
обављања послова од општег инетереса, су : 

- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и 

пијацама,
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања 

околине,
- 93.11 Делатност спортских објеката,
- 96.03 Погребне и сродне делатности,
- као и друге послове које му повери 

Скупштина града посебним одлукама.
Јавно предузеће може обављати и друге 

делатности утврђене Статутом, које немају карактер 
делатности од општег интереса, у складу са законом, 
уз сагласност оснивача.“
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

543.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 4. став 2.  Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), члана 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ број 88/11) и члана 39. тачка 9. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 27.11. 2013. године 
донела је

О Д Л У К А 
о   измени одлуке усклађивању одлуке о 

оснивању Јавно комуналног предузећа “ВОД-
КОМ” Јабука

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању 

јавно комуналног предузећа „ВОД-КОМ“ Јабука 
(„Службени лист града Панчева“ број 14/13) став 
13. мења се и гласи:

„Претежне  делатности Јавног предузећа, ради 
обављања послова од општег инетереса, су : 

- 36.00 Скупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде,

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан 

отпад,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није 

опасан,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 47.8 Трговина на мало на тезгама и 

пијацама,
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања 

околине,
- 93.11 Делатност спортских објеката,
- 96.03 Погребне и сродне делатности,
- као и друге послове које му повери 

Скупштина града посебним одлукама.
Јавно предузеће може обављати и друге 

делатности утврђене Статутом, које немају карактер 
делатности од општег интереса, у складу са законом, 
уз сагласност оснивача.“

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

544.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 4.став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), чланa 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ број 88/11) и члана 39. тачка  9. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној  27.11. 2013. године 
донела је

О Д Л У К А 
о   измени одлуке о усклађивању Одлуке о  

организовању ДП „Младост“ Панчево у  Јавно 
комунално предузеће  за уређење и одржавање 

спортских терена  и објеката “Младост” 
Панчево

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о 

организаовању ДП „Младост“ Панчево у Јавно 
комунално предузеће за уређење и одржавање 
спортских терена и објеката „Младост“ Панчево 
(„Службени лист града Панчева“ број 2/13) члан 12. 
мења се и гласи:

„ Претежна  делатност Јавног предузећа, ради 
обављања послова од општег инетереса, је : 

- 81.30. услуге уређења и одржавања 
околине (уређење и одржавање спортских терена и 
објеката),

- као и други послови које му повери 
Скупштина града посебним одлукама.

Јавно преузеће може обављати  и друге 
делатности утврђене Статутом, које немају карактер 
делатности од општег интереса, у складу са законом, 
уз сагласност оснивача.“

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл, економиста, с.р.
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545.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12), 
чланова 39. и 99., став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева“ број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној  27.11.2013. године, донела је 

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

одбора Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена“ Панчево

број 4620/41-3 од 11.октобра 2013. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево, 
број 4620/41-3  од 11. октобра 2013. године.

II
Јавно комунално предузеће „Хигијена“ 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
„Службеном листу града Панчева“.

III 
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

На основу члана 43. и 79. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена” Панчево („Сл.
лист града Панчева” бр. 9/2013 од 17.07.2013.), 
Управни одбор Предузећа на редовној седници 
одржаној дана 11.10.2013. године, решавајући тачку 
3. усвојеног дневног реда -Разматрање захтева бр. 
4951 од 10.10.2013.године за умањење цена за 
одвожење и депоновање кућног отпада по Одлуци 
о поверавању делатности у насељеном месту 
Старчево, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усвајасе предлог бр. 4951 од 10.10.2013. 
године и одобрава умањење важеће цене за услугу 
сакупљања и одвожења кућног отпада у насељеном 
месту Старчеву за 47,24%, за грађанство, с тим 
што тако израчуната цена не може бити нижа од 
2,20 динара по м2 површине (без ПДВ-а) која се 
фактурише у складу са Одлуком о одржавању 
чистоће и управљања отпадом града Панчева.

За услугу одлагања и уклањања кућног отпада 
примењиваће се званичне цене усвојене од стране 
Скупштине Града.

За привреду, за услугу сакупљања, одвожења 
и депоновања из насељеног места Старчева 
примењјује се важећи ценовник за ту категорију 
корисника услуга који се примењује за насељено 

место Панчево.
Умањење из става 1. ове Одлуке примењиваће се 

од момента преузимања посла и важиће најкасније 
до 31.12.2014 године, а подложна је променама 
уколико дође до промене законске регулативе.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЂЕ
„ХИГИЈЕНА” - ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 4620/41-3
Панчево, 11 .октобар 2013.

Председник Управног одбора,
Наумовски Зоран, с.р.

546.

На основу чланова 32.и 66.Закона о локалној 
самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр.129/07) ,члана 
54.и 56.Закона о буџетском систему (“Сл.гласник 
РС”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13-исправка)  и чланова 39.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 27.11. 2013. године донела је

О Д Л У К А
о измени одлуке о проглашењу инвестиције-

Комасација к.о.Глогоњ- од капиталног значаја 
за град Панчево

I
У Одлуци о проглашењу инвестиције – 

Комасација к.о. Глогоњ – од капиталног значаја за 
град Панчево бр. II-04-06-41/2012 од 23.11.2012.
год.  и  бр.II-04-06-19/2013-6 од  31.10.2013.год.,  
тачка II. мења се и гласи:

„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 15.768.088,79 дин. са 
обрачунатим ПДВ-ом и порезом и доприносима

- у 2014.год. у износу од 31.653.196,25 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, бр. XVI-
268/2013, oд 20.11.2013. године која је саставни део 
ове Одлуке.’’

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл, економиста, с.р.
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На основу члана 28. Закона о култури 
(``Службени гласник РС`` 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 
11. Одлуке о оснивању Завода за заштиту споменика 
културе ( ``Службени лист града Панчева`` број 
16/11- пречишћен текст, 22/11и  38 /12 ),  Скупштина 
града Панчева , на седници одржаној дана 27.11. 
2013. године, донела је

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

Статута  Завода за заштиту споменика културе 
у Панчеву

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о изменама 

Статута Завода за заштиту споменика културе у 
Панчеву коју је донео Управни одбор Завода за 
заштиту споменика културе у Панчеву , на седници 
одржаној     17. октобра  2013. године. 

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл, 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 20. Одлуке о оснивању 
Завода за заштиту споменика културе („Службени 
лист града Панчева” број 16/11- пречишћен текст, 
22/11 и 38/12), Управни одбор Завода за заштиту 
споменика културе, на својој седници одржаној,дана 
17.10.2013. године, донео је

ОДЛУКУ 
о изменама Статута Завода за заштиту 

споменика културе у Панчеву

Члан 1.
У Статуту Завода за заштиту споменика културе 

у Панчеву („Службени лист града Панчева” број 
25/11), у члану 3. став 2. мења се и гааси:

Завод је установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета мађарске 
националне мањине.”.

Члан 2.
Члан 28. мења се и гласи: 
“Заводом руководи директор.
Директор се именује и разрешава у складу са 

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

другим 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 диреклгора.

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 конкурса изврши избор 
кандидата и предлог достави оснивачу.

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

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

Члан 3.
У члану 29. алинеја 2. мења се и гласи: 
- да има најмање три године радног искуства на 

пословима у култури или архитектури”.

Члан 4.
Члан 33. мења се и гласи: 
“Заводом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и шест 

чланова.
Председник и чланови Управног одбора 

именују се и разрешавају у складу са законом и 
другам прописима и актима.

Председник и чланови Управног одбора именују 
се у складу са законом и другим 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 Завода, односно већине запослених, од 
којих најмање половина из реда носилаца основне, 
односно програмске делатности..

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

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

Национални савет мађарске 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  Управног одбора
                                  Саша Хаџи Перић, с.р.
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На основу члана 28. Закона о култури 
(``Службени гласник РС`` 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 Дома 
културе ``Братство-Јединство`` Качарево  (``Службени 
лист града Панчева`` број 5/11,  20/11 и 38/12 ), 
Скупштина града Панчева , на седници одржаној 
дана    27.11.  2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут Дома културе 

``Братство-Јединство`` Качарево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Статут Дома 

културе ``Братство-Јединство``Качарево који је 
донео Управни одбор Дома културе ``Братство-
Јединство``Качарево, на седници одржаној    19. 
новембра  2013. године. 

I I
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

 

Ha основу члана 21. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник PC” број 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 44.3акона о култури („Службени гласник 
РСброј 72/09) и члана 18. Одлуке о промени 
оснивача Дома културе “Братство-Јединство 
“Качарево ( “Службени лист града Панчева^број 
5/11,20/11 и 38/12 ), Управни одбор Дома културе 
“Братство-Јединство ‘’Качарево, на својој седници 
одржаној дана   19. 11. 2013, године, донео је

                                 
                                  СТАТУТ 
 ДОМА КУЛТУРЕ ”БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО” 
                               КАЧАРЕВО 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим статутом уређују се питања од значаја за 

обављање делатност рад и пословање Дома културе 
Братство-Јединство “Качарево (у даљем тексту. 
Дом ) и то: назив оснивача, назив и седиште Дома, 
овлашћења у правном промету, делатност, средства 
Дома, органи, општи акти и друга питања.

Члан 2.
Дом је установа са својством правног лица, 

без организационих делова, са правима, обавезама 
и одговорностима утврђеним законом и овим 
статутом. 

Дом je установа од посебног значаја за очување, 
унапређење и развој културне посебности и очување 
националног идентитета македонске националне 
мањине.

Члан 3.
Дом је основан Решењем Народног одбора 

општине Панчево број 01-15241 од 19.07.1960.
године. .

Оснивач Дома је град Панчево (у даљем 
тексту:оснивач).

Члан 4.
Дом послује под фирмом: Дом културе ”Брат-

ство-Јединство”, Качарево. 
Седиште Дома је у Качареву, у улици Маршала 

Тита број 37.
Члан 5.

Рад Дома је јаван.  
Јавност рада обезбеђује се у складу са законом 

и овим статутом.
Члан 6.

Дом има сва овлашћења у правном промету.
У правном промету са трећим лицима Дом 

иступа у своје име и за свој рачун.

Члан 7.
Дом има печат и штамбиљ.
Печат Дома је округлог облика пречника 32 

мм, са текстом исписаним на српском језику, 
ћириличним писмом следеће садржине: Дом 
културе”Братство-Јединство”Качарево.

Штамбиљ Дома је правоугаоного блика вели-
чине 55 X 35 мм са текстом исписаним на српском 
језику, ћириличним писмом следеће садржине: 
Дом културе” Братство-Једннство”, Испод текста 
назначена је реч: “Број”и црта, испод ње реч”Датум” 
и црта, a испод црте назначенаје адреса: Качарево, 
Маршала Тита бр. 37.

II   ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 8.
Дом заступа и представља директор Дома (у 

даљем тексту: директор). 
Директор је овлашћен да у име Дома у границама 

својих овлашћења закључује уговоре и врши друге 
правне радње, као и да заступа Дом пред судовима 
и другим органима.

Члан 9.
У одсутности или спречености директора, Дом 

заступа лице које он овласти. 
Лице из претходног става, док врши функцију 

заступања има сва права, дужности и одговорности 
директора.

Члан 10.
Директор своја овлашћења у погледу заступања 

и представљања може путем писаног пуномоћја 
преносити на друга лица.

Директор је дужан да приликом давања 
пуномоћја одреди њихов садржај, обим и време 
трајања.
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III  ДЕЛАТНОСТ

Члан 11.
Делатност Дома се уписује у судки регистар. 

Дом обавља следеће делатности:

СЕКТОР Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
18.13. Услуге припреме за штампу
 
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И 

ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА

47.61 Трговина на мало књигама у специја-
лизованим продавницама

47.62 Трговина на мало новинама и 
канцеларијским материјалом у специјализованим 
продавницама

СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И 
ИСХРАНЕ

56.30 Услуге припремања и послуживања пића

СЕКТОР Ј ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИ-
КАЦИЈЕ -

58.19 Остала издавачка делатност
59.14 Делатност приказивања кинемато-

графских дела

СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.52  Уметничко образовање

СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И 
РЕКРЕАЦИЈА

90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности у 

оквиру извођачке уметности
90.03 Уметничко стваралаштво
90.04 Рад уметничких установа
91.01 Делатности библиотека и архива
93.29 Остале забавне и рекреативне 

делатности.

Члан 12.
Дом обавља делатност из члана 11. овог 

статута под условима и на начин утврђен законом 
и подзаконским актима, у складу са циљевима ради 
којих je основан.

Дом ie дужан да послове из своје надлежности 
обавља на начин којим се обезбеђује уредно и 
квалитетно, под једнаким условима, остваривање 
права грађана и задовољавање потреба корисника.

Члан 13.
Дом може да допуни, прошири или промени 

своју делатност ако су за то испуњени услови 
предвиђени законом.  

Одлуку из претходог става доноси Управни 
одбор Дома (у даљем тексту: Управни одбор), уз 
сагласност оснивача.

Члан 14.
У обављању своје делатности Дом сарађује са 

установама и организацијама из области културе, 
образовања, предузећима и привредним друштвима 
и друтим правним и физичким лицима.

IV ОДНОС ДОМА И ОСНИВАЧА

Члан 15.
Однос Дома и оснивача уређен је законом, 

оснивачким актом, овим статутом и другим општим 
актима.

Члан 16.
Скупштина града Панчева (у даљем 

тексту:Скупштина) даје сагласност на: 
1.   Статут ,
2. Статусне промене,
3. Промену делатности5фирме и седишта,
4. Годишњи прогам рада и финансијски план 

и
5. Друга општа акга Дома у складу са законом.

оснивачким актом и Статутом .
У вршењу оснивачких права Скупштина 

разматра годишњи извештај о раду и пословању 
Дома.

Члан 17.
Дом је дужан да:
1. обавља своју делатност у складу са 

законом,оснивачким актом, овим
статутом и другим општим актима,
2. подноси оснивачу годишњи извештај о 

раду и пословању  као и друге извештаје на захтев 
оснивача,

3. подноси оснивачу годишњи и програм рада и 
финансијски план, 

4. извршава и друге обавезе, у складу са законом 
и овим статутом.

Члан 18.
У случају трајних поремећаја у пословању 

установе, оснивач може предузети мере којима ће 
обезбедити услове за несметано обављање функције 
Дома.

V   ПЛАНИРАЊЕ

Члан 19.
Плановн и програми рада Дома допрносе се у 

складу са циљевима ради којих је Дом основан.

Члан 20.
Предлог плана, односно годишњег програма 

рада утврђује директор. 
План односно годишњи програм рада доноси 

Управни одбор.

Члан 21.
Планови, односно програми рада Дома могу 

се доносити за краћи или дужи период од једне 
године.

Планови, односно програми рада из претходног 
става доносе се на предлог оснивача, Управног 
одбора или директора .

Члан 22.
Управни одбор прати извршење програма рада 

и плана и предузима мере за њихово остваривање.
За извршење годишњег програма рада и плана 

одговоран je директор. 

VI   СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНО-
СТИ

Члан 23.
Средства за обављање делатности Дома 

обезбеђују се из буџета града Панчева, из прихода 
остварених обављањем делатности, од накнада 
за услуге продајом производа, од поклона легата, 
донација, спонзорстава и других извора у складу са 
законом.

Дом у обављању делатности користи средства 
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у јавној својини и њима управља под условима и на 
начин утврђен законом.

Средства која користи Дом и којима управља, 
јесу непокретне и покретне ствари, новчана 
средства, хартије од вредности и друга имовинска 
права.

Члан 24.
Средства Дома користе се према њиховој 

намени, у складу са законом.

Члан 25.
Пословни резултати и стање средства Дома 

утврђују се завршним рачуном сваке године.

VII ОРГАНИ ДОМА

Члан 26.
Органи Дома су: директор, Управни одбор и 

Надзорни одбор. 

ДИРЕКТОР

Члан 27.
Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина 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 македонске националне 
мањине.

Услови за избор кандидата за директора 
утврђују се Статутом.

Члан 28.
За директора може бити именовано лице које 

поред законом прописаних општих услова испуњава 
и следеће услове:

• да има високу стручну спрему из области 
друштвено- хуманистичких наука,

• да има најмање 3 године радног искуства,
• да поднесе програм рада Дома Управом 

одбору,
• да нема законских сметњи за његово 

именовање.

Члан 29.
Директор има следећа права и одговорности:
1. организује и руководи радом Дома,
2. доноси општи акт о организацији и 

систематизацији послова уз сагласност оснивача, 
као и друга општа акта у складу са законом и овим 
статутом,

3. извршава одлуке Управног одбора,
4. заступа Дом,
5. стара се о законитости и одговоран је за 

законитост рада Дома,
6. одговоран је за спровођење програма рада,
7. одоговоран је за материјално-финансијско 

пословање,
8. предлаже годишњи програм рада и 

пословаља,
9. предлаже годишњи извештај о раду и 

пословању,
10. одлучује о појединачиим правима,обавезама 

и одговорностима запослених у складу са законом, 
колективним уговором или другим општим актом, 

11. образује комисије и друга радна тела за 
обављање послова из надлежности Дома, 

12. врши и друге послове утврђене законом и 
Статутом.

Члан 30.
Директор има право и дужност да учествује у 

раду Управног одбора, без права одлучивања.

Члан 31.
Дужност директора престаје истеком мандата 

и разрешењем. 
Скупштина ће разрешити директора пре истека 

мандата:
1. на лични захтев,
2. ако обавља дужност супротно одредбама 

закона,
3. ако нестручним, неправилним и несавесним 

радом проузрокује већу штету Дому или тако 
занемарује или несавесно извршава своје обавезе 
да су настале или могу настати веће сметње у раду 
Дома,

4. ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора, односно ако је 
правоснажном судском одлуком осуђен за кривично 
дело које га чини недостојним за обављање 
дужности директора,

5. из других разлога утврђених законом .

Члан 32.
Скупштина може именовати вршиоца 

дужности директора,без претходно спроведеног 
јавног конкурса,у случају када директору престане 
дужност пре истека мандата,односно када јавни 
конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности има сва права и дужности 
директора.

Вршилац дужности може обављати ту функцију 
до именовања директора, а најдуже годину дана од 
дана његовог именовања.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 33.
Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири 

члана.
Председника и чланове Управног одбора 

именује и разрешава Скупштина, из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности.

Три члана Управног одбора именују се на 
предлог оснивача.

Један члан Управног одбора именује се из реда 
запослених, на предлог већине запослених.

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

Од укупно пет чланова Управног одбора два 
члана Управног одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола.

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

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

Члан 34.
Скупштина може, до именовања председника 

и чланова Управног одбора, да именује вршиоце 
дужности председника и чланова Управног одбора.

Скупштина може именовати вршиоца дужности 
председника и члана Управног одбора и у случају 
када председнику, односно члану управног одбора 
престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника,односно 
члана Управног одбора може ту функцију обављати 
најдуже једну годину.

Члан 35.
Управни одбор обавља следеће послове:
1. доноси Статут,
2. доноси друге опште акте предвиђене 

законом и Статутом,
3. утврђује пословну и развојну политику,
4. одлучује о пословању Дома,
5. доноси програме рада, на предлог 

директора,
6. доноси годишњи финансијски план ,
7. усваја годишњи обрачун ,
8. усваја годишњи извештај о раду и пословању,
9. даје предлог о статусним променама, у 

складу са законом,
10. даје предлог оснивачу о кандидату за 

директора,
11. закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а када је за 
директора именовано лице које је већ запослено у 
Дому на неодређено време, закључује анекс уговора 
о раду, у складу са Законом о раду, 

12.одлучује о коришћењу средстава, у складу 
са законом,

13. одлучује о промени делатности, назива и 
седишта,

14. одлучује о прибаваљању и давању на 
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке 
на непокрености чији је корисник Дом, у складу са 
законом,

15. доноси Пословник о свом раду,
16. одлучује и о другим питањима утврђеним 

законом шш Статутом.

Члан 36.
Управни одбор ради и одлучује на седницама.
Управни одбор пуноважно ради и одлучује ако 

седници присуствује више од половине укупног 
броја чланова.

Седнице Управног одбора сазива и њиховим 
радом руководи председник Управног одбора.

Управни одбор бира заменика председника 
Управног одбора из својих редова. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова 
од укупног броја чланова Управног одбора.

Пословником о раду Управног одбора ближе се 
уређује начин рада и одлучивања Управног одбора.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 37.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем 

Дома. 
Председника и чланове Надоорног одбора 

именује и разрешава Скупштина. 
Надзорни одбор има председника и два члана, 

од којих се један именује из реда запослених, на 

предлог већине запослених.
Један члан Надзорног одбора се именује из 

реда мање заступљеног пола.

Члан 38.
Председник и чланови Надзорног одбора 

именују се на период од четири године и могу бити 
именовани иајвише два пута.

За члана Надзорног одбора не може бити 
именовано лице које је члан Управног одбора.

Члан 39.
Скупштина може, до именовања председника 

и чланова Надзорног одбора да именује вршиоце 
дужности председника и чланова Надзорног 
одбора.

Скупштина може именовати вршиоца дужности 
председника и члана Надзорног одбора и у случају 
када председнику, односно члану Надзорног одбора 
престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника5односно 
члана Надзорног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину.

Члан 40.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1. врши надзор над законитошћу рада Управног 

одбора и директора,
2. прегледа завршни рачун и утврђује да ли је 

сачињен у складу са прописима,
3. утврђује да ли се пословне књиге и 

друга документа Дома воде уредно и у складу са 
прописима, а може их дати и на вештачење,

4. извештава о годишњим рачуноводственим 
исказима и извештајима о пословању који се 
подносе оснивачу,

5. врши и друге послове утврђене законом, 
оснивачким актом, овим статутом и другим општим 
актима.

Члан 41.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
Седнице Надзорног одбора сазива и руководи 

њиховим радом председник Надзорног одбора.
Надзорни одбор бира заменика председник 

Надзорног одбора из својих редова.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова 

од укупног броја чланова Надзорног одбора.
Пословником о раду Надзорног одбора ближе 

се уређује начин рада и одлучивања Надзорног 
одбора.

Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, 
Скупштини подноси извештај о свом раду.

VIII ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 42.
Положај запослених у Дому регулисан је 

важећим прописима о радним односима и другим 
законским и подзаконским актима.

IX ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 43.
Пословну тајну у Дому представљају оне 

исправе и подаци утврђени општим актом Дома, као 
и одлукама директора и Управног одбора чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу било противно 
пословању Дома и које би штетило интересима и 
пословном угледу Дома.
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Члан 44.
Општим актом из претходног члана овог статута 

ближе се одређује начин руковања исправама и 
подацима који се сматрају пословном тајном и друге 
околности од интереса за чување пословне тајне.

Општи акт из претходног става овог члана 
доноси Управни одбор.

Члан 45.
Пословну тајну дужни су да чувају сви 

запослени који на било који начин сазнају за исправу 
или податак који се сматра пословном тајном.

Дужност чувања пословне тајне траје и по 
престанку радног односа запосленог у Дому.

X УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 46.
Директор обезбеђује услове за рад и деловање 

Синдиката утврђене законом и колективним 
уговором.

XI ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ

Члан 47,
Јавност рада Дома остварује се:
 • доступношћу јавности свих одлука Управног 

и Надзорног одбора, изузев оних које представљају 
пословну тајну,

• разматрањем програма и планова рада и 
извештаја о раду и пословању,

• сарадњом са образовним, културним, 
стручним и научним установама и организацијама.

За остваривање јавности рада Дома одговорни 
су директор и Управни одбор.

XII  ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 48.
Дом је дужан да путем средстава јавног 

информисања и на други погодан начин редовно 
обавештава грађане и кориснике услуга о свом раду, 
пословању и програмима.

Члан 49.
Обавештавање запослених остварује се 

објављивањем информација, аката и одлука на 
огласној табли Дома, као и службеним саопштењима 
на радним састанцима.

XIII ОПШТИ АКТИ

Члан 50.
Статут је основни општи акт Дома.
Други општи акти Дома морају бити у 

сагласности са Статутом. 
Управни одбор доноси Статут већином гласова 

од укупног броја чланова, уз сагласност оснивача.

Члан 51.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по 

поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 52.
Други општи акти Дома су правилници, одлуке 

и пословници. 
Правилнике и одлуке доносе Управни одбор и 

директор, у складу са законом, оснивачким актом и 
овим статутом.

Члан 53.
Други општи акти Дома морају бити у 

сагласности са Статутом. 

Појединачни акти које доносе органи Дома 
морају бити у сагласности са Статутом и другим 
општим актима Дома.

Члан 54.
Други општи акти Дома мењају се на начин и 

по поступку који важи за њихово доношење.

Члан 55.
Тумачење Статута и других општих аката даје 

орган који их је донео.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.
Општи акти Дома ускладиће се са одредбама 

овог статута у року од три месеца од дана његовог 
ступања на снагу.

Члан 57.
Даном ступања на снагу овог статута 

престаје да важи Статут Дома културе “Братство-
Јединство^Качарево ( “Службени лист града 
Панчева” број 5/12).

Члан 58.
Овај статут, по добијању сагласности од стране 

Скупштине града Панчева, ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у «Службеном листу 
града Панчева».

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Митић Маја, с.р.

549.

На основу члана 28. Закона о култури 
(``Службени гласник РС`` 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 Дома културе 
``4. октобар``Банатски Брестовац ( ``Службени 
лист града Панчева`` број 5/11 и 20/11 ), Скупштина 
града Панчева , на седници одржаној дана     27.11.  
2013. године, донела је

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

и допуни Статута Дома културе ``4. 
октобар``Банатски Брестовац

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о изменама 

и допуни Статута Дома културе ``4. октобар 
``Банатски Брестовац коју је донео Управни одбор 
Дома културе ``4. октобар``Банатски Брестовац, на 
седници одржаној     18.новембра 2013. године. 

I I
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

  27. новембар 2013. године             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број  21   Страна   19   



На основу члана 21. 3акона о јавним слу-
жбама(„Службени гласник PC” број 42/91,71/94 
и 79/05),члана 44. Закона о култури(,,Службени 
гласник РСброј 72/09) и члана 18.0длуке о промени 
оснивача Дома културе ,,4.октобар;’Баиатски 
Брестовац („Службсни лист града Панчева” број 
5/11 л 20/11),Управни одбор Дома културе ,,4.
октобар” Банатски Брестовац, на својој седници 
одржаној дана 18.11.2013.године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА ДОМА 

КУЛТУРЕ „4. ОКТОБАР”
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ

Члан 1.
У преамбули Статута Дома културе „4. октобар” 

Банатски Брестовац („Службени лист града 
Панчева”,број 25/11), после броја „5/11” додају се 
реч и број „и 20/11”.

Члан 2.
Члан 27. Мења се и гласи:

„Члан 27.
Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује скупштина 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 уједним 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 конкурса изврши избор 
кандидата и предлог достави оснивачу.

Услови за избор кандидата за директора 
утарђују се Статутом.”

Члан 3.
У члану 28. алинеја 2. мења се и гласи:
„ - да има најмање три године радног 

искуства,”.
Члан 4.

Ова одлука по добијању сагласности од стране 
Скупштине града Панчева,ступа на снагу осмог 
дана од објављивања у „Службеном листу града 
Панчева.”

ДОМ КУЛТУРЕ
”4. ОКТОБАР” 
МАРШАЛА ТИТА БР.4 
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ 
БРОЈ:139/2013 
ДАТУМ: 18.11.2013.

Председник Управног одбора
Ивана Обрадовић, с.р.

550.

На основу члана 28. Закона о култури 
(``Службени гласник РС`` 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 Дома културе 
``29. новембар``Старчево  ( ``Службени лист града 
Панчева`` број 5/11 и 20/11 ), Скупштина града 
Панчева , на седници одржаној дана    27.11. 2013. 
године, донела је

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

Статута Дома културе ``29. новембар``Старчево 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о изменaма 

Статута Дома културе ``29. новембар``Старчево  
коју је донео Управни одбор Дома културе ``29. 
новембар``Старчево, на седници одржаној     20. 
новембра  2013. године. 

I I
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

 

На основу члана 21. Закон о јавним службама 
(“Службени гласник PC” број 42/91, 71/94 и 79/05 ), 
члама 44. Закона о култури (“Службени гласник PC” 
број 72/09), члана 18. Одлуке о промени оснивача 
Дома културе “29, новембар”Старчево ( “Службени 
лист града Панчева” број 5/11 и 20/11 ) и члана 
35. Статута Дома културе “29. новсмбар”Старчево 
( “Службени лист града Панчева” број 25/11 
и 2/13 ), Унравни одбор Дома културе “29. 
повембар”Старчево, на својој седници одржапој 
дана20. 11. 2013. године, донео је

ОДЛУКУ
о изменама статута Дома културе “29. 

новембар”Старчево

Члан 1.
У Статуту Дома  културе “29. новембар”Старче-

во ( “Службени лист града Панчева” број 25/11 н 
2/13 ), у члану 11.’ ‘СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА 
ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО:ПОПРАВКА 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА” 
и “СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И 
РЕКРЕАЦИЈА” мењају се и гласе:

“СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И 
ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА

47.61 Трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама

47.62 Трговина на мало новинама и 
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канцеларијским магеријалом у специјализованим 
продавницама

47.78   Остала трговина на мало новим прои-
зводима у специјализованим продавницама’’ 

“СЕКТОР Р УМЕТНОСт’; ЗАБАВА И 
РЕКРЕАЦИЈА

90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничкс делатности у 

оквиру извођачке уметности
90.03 Уметннчко стваралаштво
90.04 Рад умстничких установа
91.01 Делатности библиотека н архива
91.02 Дслатност музеја, галсрија и 

збирки
93.29 Остале забавне и рекреативне дслатности. “.

Члан 2.
Члаи 27. мења се и гласи:

“Члан 27.
Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скуштгтина.
Директора именује Скупштина на предлог 

Управног одбора.
Директор се нменује па 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 
илп недељним новинама.

Рок за подношење пријава па 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.

Услови за избор кандидата за директора 
утврђују се Статутом.”.

Члан 3.
У члану 28. алинеја 2. мења се и гласи: “ - да 

има најмање три године радног искуства.’’.
Члан 4.

Ова одлука,по добијању сагласности од стране 
Скупштине града Панчева, ступа на снагу осмог 
дана од објављивања у “ Службеном листу града 
Панчева”.

ДОМ КУЛТУРЕ
”29. НОВЕМБАР” 
ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ БР. 2 
CTAPЧEBО   
БРОЈ: 81/2013
ДАТУМ: 20.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Недељко Недић, с.р.

551.

На основу члана 28. Закона о култури 
(``Службени гласник РС`` 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 Дома културе ``25. 
мај ``Долово ( ``Службени лист града Панчева`` 
број 5/11, 20/11 и 4/13), Скупштина града Панчева 
, на седници одржаној дана  27.11.  2013. године, 
донела је

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

допуни Статута Дома културе ``25. мај ``Долово 

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о изменама 

и допуни Статута Дома културе ``25. мај ``Долово 
коју је донео Управни одбор Дома културе ``25. 
мај ``Долово, на седници одржаној     20. новембра 
2013. године. 

I I
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

На основу члана 21 Закона о јавним службама 
(“Службени гласник PC” број 42/91. 71/94 и 79/05 ), 
члана44. Закона о култури (“Службени гласник PC” 
број 72/09), члана 18. Одлуке о промени оснивача 
Дома културе ‘ 25. мај1 Долово ( “Службени лист 
града Панчева” 6poj 5/11, 20/11 и 4/13 ) и члана 35 
Статута Дома културс “25. ма|”Долово ( “Службени 
лист града Панчева” број 25/11 и 2/13 ), Управни 
одбор Домакултуре “25. мај”Долово, на својој 
седници одржаној дана 20. 11. 2013. године, донео 
је

Одлука
о изменама и допуни Статута Дома културе “ 

25. мај”Долово

Члан 1.
У Статуту Дома културе “25. мај”Долово { 

“Службени лист града Панчева” број 25/11 и 2/13 ), 
у члану 2. додаје се став 2. који гласи:

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

Члан 2.
У члану 11. “ СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА 

И РЕКРЕАЦИЈА’1 мења се и гласи:

“СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И 
РЕКРЕАЦИЈА

90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру 

извођачке уметиости
90.03 Уметничко стваралаштво
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90.04 Рад уметничких установа
91.01 Делатности библиотека и архива
91 02 Делатност музеја, галерија и збирки
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности. 

“.
Члан 3.

Члан 27. мења се и гласи:

“Члан 27.
Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина 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 paсписуje 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.

Национални савет румунске националне 
маљине даје мишљење у поступку именовања 
директора.

Услови за избор кандидата за директора 
утврђују се Cтатутом.”.

Члан 4.
У члану 28 алинеја 1. мења се и гласи:
“ - да има високу стручну спрему из области 

друштвено- хуманистичких наука или уметности, 
“.

Члан 5.
Члан 33. меља се и гласи:

“Члан 33.
Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има предссдника и четири 

члана.
Председника и члаиове Управног одбора 

именује и разрешава Скупштина, из рсда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делагаосги.

Три члапа Управног одбора именују се на 
предлог оснивача.

Један члан Управног одбора именуЈе се из реда 
запослених, на предлог већине заиослених.

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

Од укупно пет чланова Управног одбора два 
члана Управиог одбора именују се из реда мање 
заступљеног пола

Национални савет румунске нациоиалне 
мањине даје мишљсње 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 6.
Ова одлука,по добијању сагласности од стране 

Скупштине града Папчева, ступа на снагу осмог 
дапа од објављивања у ‘’ Службеном листу града 

Панчева’’. 

ДОМ КУЛТУРЕ”25. МАЈ” 
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 36 ДОЛОВО
БРОЈ: 51-10/13
ДАТУМ: 20.11.2013. 

Председник Управног одбора
                                   Марко Ивковић, с.р.

552.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи  («Службени гласник РС» број 129/07), 
члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/12), чланa 4. став 
3. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ број 88/11) и члана 39. тачка  9. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 27.11.  2013. године донела је

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о усклађивању Одлуке 
о  задржавању права и обавеза оснивача 

над Јавним предузећем “Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево које је 
настало спајањем ЈП “Урбанизам” Панчево, 

Друштвеног фонда грађевинског земљиштa и 
путева општине Панчево и ЈП “Стан” Панчево

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о задржавању  

права и обавеза оснивача над Јавним предузећем 
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево које је настало спајањем ЈП “Урбанизам” 
Панчево, Друштвеног фонда грађевинског 
земљишта и путева општине Панчево и ЈП “Стан” 
Панчево (“Службени лист града Панчева” број 
2/13), члан 12. мења се и гласи:

„Претежна  делатност Јавног предузећа, ради 
обаљања послова од општег инетереса, је : 

 71.11 архитектонска делатност 
- као и други послови које му повери 

Скупштина града посебним одлукама.
Јавно преузеће може обављати  друге делатности 

утврђене Статутом, које немају карактер делатности 
од општег интереса, у складу са законом, уз 
сагласност оснивача.“

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

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл, економиста, с.р.
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553.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) 
и члана 39. Статута града Панчева ( „Сл. лист града 
Панчева “ број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 27.11. 2013. 
године донела је 

Одлука 
о усвајању Европске повеље о родној 
равноправности на локалном  нивоу

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Европска повеља о 

родној равноправности као програмски основ за 
планирање у области родне равноправности на 
локалном нивоу, која ће имати функцију локалне 
стратегије у области родне равноправности. 

Члан 2.
Усвајањем Европске повеље о родној 

равноправности на локалном нивоу Град Панчево 
се  обавезује да ће следити принципе родне 
равноправности и да ће спроводити одредбе Повеље 
у локалној средини.

Члан 3.
Европска повеља о родној равноправности је 

оквир за израду Локалног акционог плана града 
Панчева за унапређивање положаја жена и родне  
равноправности у периоду од 2014-2016. године.  

Члан 4.
Локални акциони план града Панчева за 

унапређивање  положаја жена  и родне равноправности  
2014-2016. године, биће усклађен са стратешким 
правцима дефинисаним Националном стратегијом 
за побољшање положаја жена и унапређивање 
родне равноправности и самим тим са Акционим 
планом за њено спровођење у преиоду од 2010-
2015. године

Члан 5.
Средства за имплементацију Локалног 

акционог плана града Панчева за унапређивање  
положаја жена  и родне равноправности 2014-2016. 
године биће  предвиђенa  Одлукама о буџету Града 
Панчева за 2014., 2015. и 2016.  годину.

Члан 6.
Град Панчево је у обавези да обавести Савет 

Европских оштина и региона (Concil of Europen 
Municipalities and Regions) и Сталну конференцију 
градова и општина о усвајању Европске повеље о 
родној равноправности на локалном нивоу. 

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

554.

На основу члана 35. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 
- др. закон и 41/09), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), 
члана 39. и члана 99. став 1. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева“, бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13) и Програма комасације катастарске 
општине Глогоњ (град Панчево) („Службени лист 
града Панчева“, бр. 9/12 и 18/13), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној  дана  27.11. 2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
o изменама решења о образовању Комисије
за комасацију катастарске општине Глогоњ

 
I

У Решењу о образовању Комисије за комасацију 
катастарске општине Глогоњ („Службени лист града 
Панчева“, бр. 8/12, 32/12, 34/12 и 8/13) у тачки I, у 
ставу 1. подтачке 11, 12, 13, 14, 15. и 16. мењају се 
и гласе:

„11. Борислав Живановић, представник месне 
заједнице, члан

12. Султан Фератовић, представник месне 
заједнице, заменик члана

13. Зоран Арсић, представник месне заједнице, 
члан

14. Стојку Дорел, представник месне заједнице, 
заменик члана

15. Драган Стојановић, представник месне 
заједнице, члан

16. Коста Требјешанин, представник месне 
заједнице, заменик члана.“

II
У тачки II став 1. мења се и гласи:
„Задатак Комисије је да спроведе поступак 

комасације у складу са донетим Програмом 
комасације катастарске општине Глогоњ (град 
Панчево) („Службени лист града Панчева“, бр. 9/12 
и 18/13).” 

III
Тачка III мења се и гласи:
„Накнада за рад председника, заменика 

председника, чланова и њихових заменика, и 
секретара Комисије утврђује се у складу са 
Програмом комасације катастарске општине Глогоњ 
(град Панчево) („Службени лист града Панчева“, 
бр. 9/12 и 18/13) на начин како је утврђено у 
тачки 6.4. Предмер и предрачун осталих радова и 
активности на обнови премера грађевинског реона 
и комасације у катастарској општини Глогоњ, 
сходно оствареном учешћу у раду, а обрачунава се 
и исплаћује према евиденцији за месец за који се 
врши исплата накнаде. Обрачун накнада вршиће 
се по достављању писаног Извештаја председника 
Комисије односно у његовом одсуству заменика 
председника Комисије уз који ће бити достављен 
Записник о раду Комисије.

Накнада за рад чланова подкомисије за 
комасациону процену земљишта, подкомисије за 
процену вредности дугогодишњих засада и објеката 
и других стручних  тела ангажованих за предузимање 
појединих радњи у поступку комасације утврђује се у 
складу са изменом Програма комасације катастарске 
општине Глогоњ (град Панчево) („Службени лист 
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града Панчева“, 18/13) на начин како је утврђено 
у тачки 6.4. Предмер и предрачун осталих радова 
и активности на обнови премера грађевинског 
реона и комасације у катастарској општини Глогоњ, 
сходно оствареном учешћу у раду, а обрачунава се 
и исплаћује према евиденцији за месец за који се 
врши исплата накнаде. Обрачун накнада вршиће 
се по достављању писаног Извештаја председника 
Комисије односно у његовом одсуству заменика 
председника Комисије уз који ће бити достављен 
Записник о раду подкомисије за комасациону 
процену земљишта, подкомисије за процену 
вредности дугогодишњих засада и објеката, или 
других стручних тела за предузимање појединих 
радњи у поступку комасације.

Лица из става 1. и 2. ове тачке имају право на 
накнаду трошкова превоза од места боравка до 
места рада на пословима комасације и у вези тих 
послова, као и од места рада до места боравка у 
висини цене превоза у јавном саобраћају у случају 
када превоз није обезбеђен, што се обрачунава 
и исплаћује према евиденцији за месец за који се 
врши исплата накнаде трошкова превоза, а обрачун 
накнада трошкова превоза вршиће се по достављању 
писаног Извештаја председника Комисије односно 
у његовом одсуству заменика председника Комисије 
.“

IV
Тачка IV мења се и гласи:
„Стручне, организационе и административно-

техничке послове Комисије обављаће Секретаријат 
за скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са Секретаријатом 
за пољопривреду, село и рурални развој и 
Секретаријатом за финансије Градске управе града 
Панчева.”

V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу Града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

555.

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 8/08, 
4/09, 5/12 и 4/13) и на основу члана 5. Одлуке о 
располагању становима града Панчева, («Службени 
лист града Панчева» број 26/11 - пречишћен текст), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 27. 
новембра  2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника

Комисије за расподелу  градских станова

I
ДАНИЕЛА МАКСИМОВИЋ, разрешава се 

дужности председника Комисије за расподелу 
градских станова из реда запослених у ЈП «ГСА» 
Панчево, на лични захтев.

II
ЗДЕНКА ЈОКИЋ, именује се за председника 

Комисије за расподелу градских станова, из реда 
запослених у ЈП «ГСА» Панчево.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника, заменика 
председника, чланова и заменика чланова Комисије 
за расподелу градских станова број: II-04-06-
39/2012 од 19. октобра 2012. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

556.

На основу чланова 53. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”  бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 39. 
Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 27. новембра 
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешeњу и именовању чланова

Школског одбора Економско трговинске школе
«Паја Маргановић» Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Економско трговинске школе «Паја 
Маргановић» Панчево и то:

ТМУШИЋ ЗОРИЦА, представник Савета 
родитеља

НИКОЛИЋ ТОМИСЛАВ, представник 
јединице Локалне самоуправе.

   
II

Именују се за чланове Школског одбора 
Економско трговинске школе «Паја Маргановић» 
Панчево и то:

ВИЦАНОВИЋ МАНУЕЛА, представник 
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Савета родитеља
СТАНКОВИЋ МИЛАН, представник јединице 

Локалне самоуправе.

III
Лица из тачке II овог Решења именују се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града 
Панчева о именовању чланова Школског одбора 
Економско трговинске школе «Паја Маргановић» 
Панчево број II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. 
године  и број II-04-06-43/2011 од 01. децембра 
2011. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном  листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

557. 

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”  
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 27. новембра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
«Јован Јовановић Змај» Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Основне школе «Јован Јовановић Змај» 
Панчево  и то:

ЂУРИЋ ДЕЈАН, представник Савета 
родитеља

ЈОВИЧИЋ ОЛИВЕРА, представник јединице 
Локалне самоуправе.

 
II

Именују се за чланове Школског одбора 
Основне школе «Јован Јовановић Змај» Панчево  и 
то:

МРВОШ ДУШКА, представник Савета 
родитеља

КНЕЖЕВИЋ МИЊА, представник јединице 
Локалне самоуправе.

III
Лица из тачке II овог Решења именују се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града 
Панчева о именовању чланова Школског одбора  
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Панчево 
број II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године.

 IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном  листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

557.
 
На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”  
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 27. новембра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе

«Братство Јединство» Панчево
I

Разрешавају се дужности чланови Школског 
одбора Основне школе „Братство Јединство“ 
Панчево и то:

ОСТОЈИЋ СНЕЖАНА, представник 
Наставничког већа

СПИШЈАК МИХАЈИЛО, представник једини-
це Локалне самоуправе и

МИУЦА СТЕВАН,  представник јединице 
Локалне самоуправе
 II

Именују се за чланове Школског одбора 
Основне школе „Братство Јединство“ Панчево и 
то:

МЛАДЕНОВИЋ ЈАСМИНА, представник 
Наставничког већа

МАРИНКОВИЋ ЛИЛЈАНА, представник 
јединице Локалне самоуправе 

ЈОВАНОВИЋ ИВАНА, представник јединице 
Локалне самоуправе

III
Лица из тачке II овог Решења именују се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине града 
Панчева о именовању чланова Школског одбора  
Основне школе „Братство Јединство“ Панчево број 
II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. године.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном  листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл, економиста, с.р.
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На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”  
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 27. новембра 2013.  године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и  именовању чланова

Школског одбора Пољопривредне школе
 «Јосиф Панчић» Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

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

ПОТРЕБИЋ НАТАША
НЕРТИЦА ГОРАНА

II
За чланове Школског одбора Пољопривредне 

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

СТЕФАНОВИЋ СРЕТЕН
 ПЕТРОВИЋ БОРИСАВ

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова  Школског 
одбора Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» 
Панчево, број: II-04-06-31/2010 од 16. јула 2010. 
године и  Решењем Скупштине града Панчева о 
разрешењу и именовању чланова Школског одбора 
Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» Панчево, 
број: II-04-06-45/2012 од 28. децембра 2012. године, 
II-04-06-19/2013-4 од 17. јула 2013. године и 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
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

 

560.

На основу чланова 37. и  39. Закона о култури 
(“Службени  гласник РС” бр. 72/09), члана 39. 
Статута града Панчева (“Службени лист града  
Панчева” бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), члана 31. 
Статута Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 25/11), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 27. новембра 2013. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора 

Дома културе
„Кочо Рацин“ Јабука

I
ИВАНА ВЕЛИЧКОВСКИ, дипломирани 

политиколог за међународне односе, из Јабуке, 
разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука, на 
лични захтев.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

561.
 
На основу члана 37. Закона о култури 

(“Службени  гласник РС” бр. 72/09), члана 39. 
Статута града Панчева (“Службени лист града  
Панчева” бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), чланова 28. 
и  32. Статута Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 25/11), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 27. новембра 
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора 

Дома културе
„Кочо Рацин“ Јабука

I
СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ, професор 

разредне наставе, из Јабуке, именује  се за  вршиоца 
дужности директора Дома културе „Кочо Рацин“ 
Јабука, најдуже годину дана.

II
Лице из тачке I овог Решења ступа на дужност 

вршиоца дужности 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
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл, економиста, с.р.
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562.

На основу члана 3. и 4. Споразума о образовању 
Савета за социјално-економска питања у граду 
Панчеву потписаног дана 15. јануара 2010. године 
узмеђу Скупштине града Панчева и Савеза 
самосталних синдиката града Панчева и општина 
(«Сл. лист града Панчева» бр. 2/10) 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 одражаној 27. новембра 2013. 
године донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о измени решења о именовању  чланова  

Савета за социјално-економска питања у граду 
Панчеву

I
У Решењу о именовању чланова Савета за 

социјално-економска питања у граду Панчеву („Сл. 
лист града Панчева“ бр. 32/12) тачка I мења се и 
гласи:

„За чланове Савета за социјално-економска 
питања у граду Панчеву именују се:

САША ПАВЛОВ, заменик градоначелника 
града Панчева,

ТИГРАН КИШ, заменик председника 
Скупштине града Панчева,

ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, члан Градског већа, за 
подручје финансија   

ЈЕЛЕНА БАТИНИЋ, члан Градског већа за 
подручје привреде,  предузетништва и инвестиција

СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ, члан Градског већа за 
подручје рада, запошљавања и социјалне политике

II
Лица из тачке I овог решења именују се на  

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању чланова Савета за 
социјално-економска питања у граду Панчеву број: 
II-04-06-39/2012 од 19. октобра 2012. године.

III
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-19/2013- 7
Панчево,  27. новембар 2013. године 

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

563.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној дана 20.11. 2013. године, разматрало је 
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку 
о измени Плана постављања пијачних објеката на 
Робној пијаци „Аеродром“ у Панчеву коју је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Зеленило“ Панчево на седници одржаној 
25.10.2013. године број: 92-2448/1, па је на основу 

чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и чланова 59. 
и 99. став 3. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева“ број 08/08,  04/09, 05/12 и 04/13) 
и члана 7. став 2. Одлуке о пијацама („Службени 
лист града Панчева“ број 26/11 – пречишћен текст) 
донело следеће:

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

Плана постављања пијачних објеката на Робној 
пијаци „Аеродром“ у Панчеву коју је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Зеленило“ Панчево на седници одржаној 

25.10.2013. године број: 92-2448/1

I
Градско веће града Панчева даје сагласност 

на Одлуку о измени Плана постављања пијачних 
објеката на Робној пијаци „Аеродром“ у Панчеву, 
коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Зеленило“ Панчево на седници одржаној 
25.10.2013. године број: 92-2448/1.

II
Ово решење објавити заједно са Одлуком о 

измени Плана постављања пијачних објеката на 
Робној пијаци „Аеродром“ у Панчеву, у Службеном 
листу града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД ПАНЧЕВО    
ГРАДСКО ВЕЋЕ      
БРОЈ: II-05-06-20/2013-34
Панчево, 20.11. 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
                    ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА              

   Павле Раданов, с.р.

На основу члана 41. Статута Јавног комуналног 
предузећа “Зеленило” Панчево, Надзорни одбор 
Предузећа на 1. седници одржаној дана 25.10.2013.
године, једногласно је донео следећу:

Одлука
о измени Плана постављања пијачних објеката 

на Робној пијаци „Аеродром,, у Панчеву

Усваја се предложена измена Плана постављања 
пијачних објеката на Робној пијаци „Аеродром,, у 
Панчеву.

Скица Плана постављања пијачних објеката на 
Робној пијаци „Аеродром,, у Панчеву чини саставни 
део ове Одлуке.

Одлуку доставити Градоначелнику Града 
Панчева и Градском већу Града Панчева ради 
добијања сагласности.

Након добијања сагласности План постављања 
пијачних објеката на Робној пијаци „Аеродром,, у 
Панчеву истаћи на Огласним таблама Предузећа и 
Робној пијаци „Аеродром,, у Панчеву.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗЕЛЕНИЛО” П A Н Ч Е В О
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 92-2448/1
Панчево, 25.10.2013. године.

Председник Надзорног одбора
Тања Лукић Апт, с.р.
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564

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној  14. 11.2013. године, разматрало је 
Предлог решења о образовању Тима за израду 
Нацрта локалног акционог плана града Панчева за 
унапређење положаја жена и родне равноправности 
2014-2016. године, па је на основу чланова 46. и 66. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
РС” број 129/07) и чланова 59. и 99. став 3. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), донело следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Тима за израду Нацрта локалног 
акционог плана града Панчева за унапређење 
положаја жена и родне равноправности 2014-

2016. године

I
Образује се Тим за израду Нацрта локалног  

акционог плана града Панчева за унапређење 
положаја жена и родне равноправности 2014-2016. 
године(у даљем тексту: Тим), у следећем саставу:

1.Милица Тодоровић, дипл. политиколог-
мастер, координаторка Тима

2.Весна Николић, координаторка за ромска 
питања, чланица

3.Данијела Лаловић, новинарка, чланица
4.Ненад Малетин, дипл. менаџер, члан
5.Виолета Јовановић Пештанац, новинарка, 

чланица
6.Видана Думитру, мат.гимназије, члан
7.Славица Вабрик, економска техничарка, 

чланица
8.Јасна Вујичић, дипл.дефектолошкиња, 

чланица
9.Гордана Јосимов, проф. разредне наставе, 

чланица
10.Јасмина Младеновић, проф. разредне 

наставе, чланица
11. Сузана Бојковић, дипл.правница-мастер, 

чланица
12.Зоран Вирић, дипл. инжењер, члан
13.Љиљана Јеленковић, дипл економиста, 

чланица

II
Тим може по потреби да ангажује представнике/

це установа социјалне и здравствене заштите, 
установа културе, образовања, јавних предузећа, 
јавних комуналних предузећа и друге субјекте 
чији је оснивач град Панчево, удружења грађана 
и женске организације цивилног друштва, као 
и друга стручна лица за поједине области које су 
предвиђене активностима  Локалног  акционог 
плана града Панчева за унапређење положаја жена 
и родне равноправности 2014-2016. године.

III
Задаци Тима су: унапређење методологије рада, 

прикупљање и обрада података, формирање базе 
података по областима деловања, анализа положаја 
и потреба жена у граду Панчеву, дефинисање 
стратешких области и одређивање приоритета и 
активности, израда Нацрта локалног  акционог 
плана града Панчева за унапређење положаја 
жена и родне равноправности 2014-2016. године 
(са утврђеним циљевима, мерама, индикаторима, 
носиоцима активности и обимом финансијских 
средстава) и обезбеђење мониторинга и евалуације 

утврђених активности.
   

 IV
Састанке Тима сазива координаторка.
Тим доноси План рада на првом састанку. 

За пуноважан рад  потребно је да састанку Тима 
присуствује већина од укупног броја чланова..

Тим одлучује на састанцима већином гласова 
од укупног броја присутних чланова.

V
Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе Тима обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника и 
Градског већа у сарадњи са Секретаријатом за јавне 
службе и социјална питања Градске управе града 
Панчева, а по потреби и са другим организационим 
јединицама Градске управе града Панчева.

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објевиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД ПАНЧЕВО    
ГРАДСКО ВЕЋЕ      
БРОЈ: II-05-06-20/2013-31
Панчево, 14.11. 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Раданов, с.р.

565.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 25.11.2013. године, разматрало је Предлог 
решења о изменама и допуни Решења о образовању 
Комисије за енергетску ефикасност града Панчева, 
па је на основу чланова  46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007) и 
чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008, 4/2009, 5/2012 
и 4/2013)  донело следеће

                    
                       Р Е Ш Е Њ Е

о изменама и допуни Решења о 
образовању Комисије за енергетску ефикасност

града Панчева
I

 У  Решењу о образовању Комисије за 
енергетску ефикасност града Панчева (“Сл. лист 
града Панчева бр. 27/2009 и 37/2012), у тачки I став 
1. мења се и гласи:

“Образује се Комисија за енергетску ефикасност 
града Панчева (у даљем тексту: Комисија), као 
стално радно тело Градског већа града Панчева, у 
следећем саставу:

1. Владимир Деља, члан Градског већа задужен 
за подручје заштитe животне средине и одрживoг 
развоја, координатор;

2- Јелена Батинић, члан Градског већа 
задужена за подручје привреде, предузетништво и 
инвестиција, заменик координатора 

3. Биљана Миладиновић, дипл.инж.маш, 
запослена у Секретаријату за заштиту животне 
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средине, члан
4. Душка Мрвош, дипл.инж.арх, запослена 

у ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево, члан

5. Владимир Гаврановић, дипл.инж.маш, 
запослен у ЈКП “Грејање”, Панчево, члан

6. Зоран Божанић, дипл.инж.маш, запослен у 
ЈКП “Грејање”, Панчево, члан

7. Јасмина Симић, дипл.инж.ел, запослена у 
ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, члан

8. Љиљана Крчадинац, дипл.инж.тех, 
запослена у  Секретаријату за заштиту животне 
средине, члан

8. Јоргованка Голубовић, дипл.инж.ел, 
запослена у Секретаријату за урбанизам, грађевинске 
и стамбено-комуналне послове, члан’’. 

После става 1. додаје се нови став 2. који 
гласи:

‘’Члан Комисије Биљана Миладиновић 
истовремено обавља и послове секретара 
Комисије’’.

Досадашњи став 2. постаје став 3.

II
Тачка III мења се и гласи:
‘’Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављаће Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника и 
Градског већа и Секретаријат за заштиту животне 
средине Градске управе града Панчева.

 Обавезују се основне организационе 
јединице Градске управе града Панчева као и 
јавна и јавна комунална предузећа, организације 
и установе чији је оснивач Град Панчево, да на 
захтев Комисије достављају податке који се односе 
на потрошњу енергије, енергената, воде и друге 
податке у складу са својим надлежностима’’.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ‘’Службеном листу града Панчева’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД ПАНЧЕВО    
ГРАДСКО ВЕЋЕ      
БРОЈ: II-05-06-20/2013-35
Панчево, 25.11. 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

                                  Павле Раданов, с.р.                                                                

566.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној дана 15.11.2013. године, је разматрало 
Предлог решења о образовању Радне групе за 
припрему информације у вези са могућностима 
раскида уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у државној својини закљученог између 
Републике Србије – Министарства пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде и „СХБ“ 
д.о.о. из Београда , те је на основу чланова 46. и 66. 
Закона о локалној самоуправи ( ,,Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07) и чланова 59. и 99. став 3. Статута града 
Панчева ( ,,Сл. лист града Панчева“, бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), донело следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
 о образовању радне групе за припрему 
информације у вези са могућностима 

раскида уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у државној својини закљученог  
између Републике Србије – Министарства 

пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде и „СХБ“ д.о.о. из Београда

I
Градско веће града Панчева образује Радну групу 

за припрему информације у вези са могућностима 
раскида уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у државној својини закљученог између 
Републике Србије – Министарства пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде и „СХБ“ 
д.о.о. из Београда (у даљем тексту: Радна група) , у 
следећем саставу:

1. Божидар Брајер, помоћник градоначелника 
града Панчева за правна питања, координатор

2. Маја Свирчевић Прекић, члан Градског 
већа задужена за подручје пољопривреде, села и 
руралног развоја, заменик координатора

3. Олга Шарац, директор Агенције за имовину, 
члан

4. Слободан Којић, помоћник секретара у 
Секретаријату за пољопривреду, село и рурални 
развој, члан

5. Анђелија Цветић, секретар Секретаријата за 
привреду и економски развој, члан

6. Мартин Бајза, помоћник секретара у 
Секретаријату за привреду и економски развој, 
члан

7. Весна Влајковић, помоћник секретара 
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове, члан

II
Задатак Радне групе је да припреми информацију 

у вези са могућностима раскида уговора о 
закупу пољопривредног земљишта у државној 
својини закљученог између Републике Србије – 
Министарства пољопривреде, трговине, шумарства 
и водопривреде и „СХБ“ д.о.о. из Београда број 320-
11-2272/181-2011-14 од 29.05.2012. године, односно 
могућностима решевања овог питања на други 
начин, у складу са интересима града Панчева. 

Информацију из става 1. ове тачке припремити 
на основу Одлуке о расписивању јавног огласа 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у граду Панчеву број: II-06-
020-1/2011-601 од 11.08.2011. године, Уговора о 
закупу пољопривредног земљишта у државној 
својини закљученог између Републике Србије – 
Министарства пољопривреде, трговине, шумарства 
и водопривреде и „СХБ“ д.о.о.  из Београда број 
320-11-2272/181-2011-14 од 29.05.2012. године, 
Уверења о историјату промена на непокретностима 
издато од стране Републичког геодетског завода 
број: 95-144/2013 од 28.10.2013. године са 
пратећом документацијом и на основу друге правно 
релевантне документације. 

Информацију из става 1. ове тачке доставити 
Градском већу града Панчева до 29.11.2013. 
године.

III
Састанке Радне групе сазива координатор, а у 

случају његове спречености заменик координатора.
За пуноважан рад Радне групе потребно је 

да седници присуствује већина од укупног броја 
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чланова Радне групе.
Радна група доноси одлуке већином гласова 

присутних чланова.

IV
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Радне групе обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са Секретаријатом 
за привреду и економски развој, Агенцијом за 
имовину,  Секретаријатом за пољопривреду, село 
и рурални развој и Секретаријатом за урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове Град-
ске управе града Панчева.

Обавезују се основне организационе јединице 
Градске управе града Панчева да на захтев Радне 
групе пруже стручну и другу помоћ у поступку 
реализације задатака из тачке II овог решења. 

V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном листу града 
Панчева“.

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:II-05-06-20/2013-32
Панчево,15.11.  2013.

                                              
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                    ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
               Павле Раданов,с.р.

567.

Градоначелник града Панчева, дана 20.11. 2013. 
године, разматрао је Правилник о  унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и радних 
места  ЈКП „Хигијена“ Панчево од 01.11.2013.
године, па је на основу члана 54. став 1. тачка 4. и 
члана 99. став 2. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева“ број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
донеo

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о  унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и радних места  ЈКП 

„Хигијена“ Панчево од 01.11.2013.године
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и радних места  ЈКП „Хигијена“ Панчево 
од 01.11.2013.године.

II
Обавезује се Јавно комунално предузећe 

„Хигијена“ Панчево да, у складу са чланом 28. 
Одлуке о буџету града Панчева за 2013. годину 
(„Службени лист града Панчева“, број 38/12, 4/13, 
6/13 и 13/13) којим је предвиђено да корисник 
буџетских средстава не може, без претходне 
сагласности Градоначелника Града, засновати 
радни однос са новим лицима до краја 2013.године, 

уколико средства потребна за исплату плата тих 
лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава 
која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за 
плате том буџетском кориснику, а имајући у виду и 
Закључак Градског већа града Панчева, број: II-05
-06-2/2013-41 од 24.06.2013.године, пре заснивања 
радног односа са новим лицима, затражи претходну 
сагласност Градоначелника града Панчева.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-4/2013-387
Панчево, 20.11.2013.                           

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.
                                                                                

 

568.

Градоначелник града Панчева, дана 26.11. 2013. 
године, разматрао је Предлог Решења о образовању 
Радне групе за контролу измена постојећих и 
доношења нових планских аката , па је на основу 
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и чланова 54. 
и 99. став. 2. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева“ број 8/08, 4/09,05/12 и 4/13), 
донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању

 Радне групе за контролу измена постојећих и 
доношења нових планских аката

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за контролу измена 

постојећих и доношења нових планских аката (у 
даљем тексту: Радна група) у следећем саставу:

1. Славе Бојаџиевски, помоћник 
Градоначленика у области урбанизма, 
координатор;

2. Слађана Фератовић, шеф Кабинета 
градоначелника, члан;

3. Ненад Станојевић, вд директор Јавног 
предузећа «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева» Панчево, члан;

4. Јован Станковић, директор за техничке 
послове и послове урбанизма у Јавном предузећу 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево, члан;

5. Синиша Јанковић, секретар Секретара за 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове,члан.

II
Задатак Радне групе је да у току 

поступка прописаног Законом о планирању и 
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изградњи(«Службени гласник РС» број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС 
и 50/13-УС), врши контролу измене постојећих 
и доношење нових планских аката, у складу са 
позитивним законским прописима и планским 
актима.

Задатак кординатора радне групе је да о 
одржавању сваке седнице писмено обавести, 
Градоначелника града Панчева, Заменика 
градоначелника града Панчева, Председника 
Скупштине града Панчева, члана Градског већа 
града Панчева за подручје стамбено-комуналних 
послова и члана Градског већа града Панчева за 
подручје привреде, предузетништва и инвестиција.

III
Стручне и административно-техниче послове 

за потребе Радне групе обавља Секретаријат за 
скуппштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа и Секретаријат за урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске 
управе града Панчева.

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-4/2013-421
Панчево, 26.11.2013.                           

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.
                                                                                

 

569.

На основу члана 24. Закона о раду ( «Службени 
гласник РС» број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13 ) и 
чланова 54. и 99. став 2.  Статута града Панчева ( 
«Службени лист града Панчева»  број  8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13 ), Градоначелник града Панчева, дана 
15.11.  2013. године, донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Правилник о измени 

Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Заводу за 

заштиту споменика културе у Панчеву

I
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

измени Правилника о унутрашњој организацији и  
систематизацији радних места у Заводу за заштиту 
споменика културе у Панчеву, који је донела 
директорка Завода за заштиту споменика културе у 
Панчеву, дана    07. новембра 2013. године.

II
 Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-4/2013-379
Панчево, 15.11.2013.                           

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.
                                             

570.

На основу члана 24. Закона о раду (“Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), члана 
15. Одлуке о оснивању Завода за заштиту споменика 
културе (“Службени лист града Панчева” бр. 16/11-
пречишћен текст, 22/11 и 38/12) и члана 31. Статута 
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву 
(“Службени лист града Панчева” бр. 25/11), 
Директор Завода за заштиту споменика културе у 
Панчеву, дана 07.11. 2013. године, донео је   

 ПРАВИЛНИК 
о измени Правилникао унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места
 у Заводу за заштиту споменика културе  у 

Панчеву

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Заводу за заштиту 
споменика културе у Панчеву (“Службени лист града 
Панчева” бр. 3/09 и 17/13), у  члану 52. у одељку  
“ ТАБЕЛА РАДНИХ МЕСТА”, код радног места  
“12) САМОСТАЛНИ КЊИГОВОЂА”,  код ставке 
“број извршилаца:” број и реч “1 (један)”замењују 
се бројем и речју: “2 (два)”.

Члан 2.
Овај  Правилник, по добијању сагласности од 

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

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Број: 966
Панчево, 07.11. 2013. године                                                                               

                                            Д и р е к т о р к а
                     Душанка Антонијев-Стајић, с.р.
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