
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  22.   ГОДИНА VI         ПАНЧЕВО,   10. децембар  2013. ГОДИНЕ Аконтација претплате 9.366,10   

Цена овог примерка         33,21

571.

На основу члана  7. став 2. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (“Службени 
гласник РС”, бр. 62/06,  47/11 и 93/12),   Градско веће 
града  Панчева  на седници одржаној 10. децембра 
2013 године,  разматрало је Предлог  Одлуке  о 
начину организовања  јавне расправе о Одлукама 
о изворним приходима, па је на основу чланова 46. 
и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/07),  и члана 59. и 99. став 3 
Статута  града Панчева („Сл.лист града Панчева“ 
број 08/08,  04/09,5/12 и 4/13), донело 

О Д Л У К У
о начину организовања  јавне расправе о 

одлукама о изворним приходима 

Члан 1.
Јавна расправа о одлукама о изворним 

приходима организоваће се  објављивањем нацрта 
одлука  на званичном сајту града Панчева и на 
огласним таблама  Градске управе града Панчева, 
месних заједница и месних канцеларија.

Члан 2.
Јавна расправа траје 7 (седам) дана  од дана 

објављивањa нацрта  одлука на званичном сајту 
града Панчева и на огласним таблама  Градске 
управе града Панчева, месних заједница и месних 
канцеларија.

Члан 3.
Примедбе са јавне расправе достављају се у про-

писаном року, на адресу Трг Краља Петра I 2-4,  
непосредно на писарници  Градске управе или 
електронским путем на адресу  rasprava@pancevo.
rs .

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у Службеном листу града 
Панчева .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ     
 БРОЈ:II-05-06-20/2013-39    
Панчево,  10. децембар 2013. године      
             

                           Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
  ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                        Павле Раданов, с.р. 
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Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној10.12.2013. године, разматрало је Предлог 
решења о образовању Савета за културу и јавно 
информисање града Панчева, те је на основу 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07) чланова 59. и 
99. став 3. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева“ бр. 08/08, 04/09, 05/12 и 04/13),  
донело следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Савета за културу и јавно 

информисање града Панчева

I
Образује се Савет за културу и јавно 

информисање града Панчева (у даљем тексту: 
Савет), као сaвeтодавно тело у циљу пружања сталне 
стручне  подршке Градском већу града Панчева у 
унапређењу културе и јавног информисања у граду 
Панчеву, у следећем саставу:  

1. НЕНАД ЖИВКОВИЋ, новинар,члан
2. Др АНА ВИЛЕНИЦА, историчарка уметно-

сти, чланица
3. ГОРДАНА ВЛАЈИЋ, дипломирана политико-

лошкиња,чланица
4. ДИМИТРИЈЕ ЈОВАНОВ, историчар уметно-

сти, члан
5. ВАЛЕНТИН МИК, новинар, члан
6. МАРИЈА САМАРЏИЋ, дипломирана фило-

лошкиња, чланица 
7. МАРИЈА ЛИГЕТИ БАЛИНТ, дипломирана 

пијанисткиња и чембалисткиња, чланица
8. МАЈА ЖИВКОВИЋ, дипломирана археоло-

шкиња,чланица
9. САША РАКЕЗИЋ, стрип аутор,члан 
10. ИВАН ИВАЧКОВИЋ, новинар, члан
11. ФИЛИП КРУМЕС, музичар, члан
12. СЛОБОДАН БУБЊЕВИЋ, новинар, члан
13. ИВАН АЛЕКСИЈЕВИЋ, мизичар, члан
14. НАТАША ШАРИЋ, модна дизајнерка, чла-

ница
15. ТАТЈАНА КРСТЕВСКИ, дипломирана сни-

матељка,чланица
За секретара Савета oдређује се Снежана 

Баралић Бошњак, запослена у Секретаријату за 
јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева.

II
Савет на Конститутивној седници, већином 

гласова од укупног броја чланова, бира координатора 
и заменика координатора Савета.



Седницама Савета присуствује члан Градског 
већа града Панчева за подручје културе и 
информисања.

III
Задаци Савета су:
-   учествује у изради нацрта аката у  области 

културе и јавног информисања;
-   прати јавно информисање на језицима 

националних мањина;
- даје сугестије у креирању културне политике 

и политике јавног информисања;
-  подстиче унапређење едукативних, стручних 

и инклузивних програма из области културе и 
јавног информисања;

-   ради на оснаживању и повезивању установа 
културе чији је оснивач град Панчево и независне 
културне сцене;

-   подстиче повезивање организатора градских 
манифестација са сличним из региона и света;

- подстиче развој међународне сарадње у 
области културе и јавног информисања;

- подстиче повезивање панчевачких установа 
културе, удружења и  појединаца, са сличнима из 
региона и Европе;

-  подстиче улагање у културу и нове моделе 
партнерства између јавног, приватног и цивилног 
сектора;

-  учествује у креирању годишњих планова 
и извештаја, у складу са Стратегијом културног 
развоја града Панчева 2010-2015;

-    подстиче увођење савремених модела 
културне политике;

-  подстиче оснаживање независне, омладинске 
и студентске уметничке продукције;

-     подстиче увођење дигитализације културних 
добара;

-  учествује у креирању програма за очување 
и реактивацију културно – индустријског, 
архитектонског и археолошког блага са територије 
града Панчева;

-    подстиче афирмисање дечије уметности и 
стваралаштва;

-    подстиче меценство и задужбинарство;
-  спроводи припремне активности за израду 

Стратегије културног развоја града Панчева 2016-
2026; 

- подстиче промовисање играних, докумен-
тарних, краткометражних и аматерских филмова 
панчевачких аутора;

-  подстиче континуирани откуп уметничких 
дела;

-  подстиче  све облике креативне индустрије;
-  подстиче истраживачки рад у области јавног 

информисања;
-  пружа подршку новим иницијативама и 

иновативним пројектима.  

IV
За обављање појединих задатака из тачке III 

овог решења, Савет  може ангажовати и друга лица 
са потребним знањем и искуством.

Савет  може формирати радне групе за поједине 
области рада. 

V
Лицима наведеним у тачки I овог Решења 

припада бруто накнада од 2.000,00 динара за сваку 
одржану седницу  Савета. 

VI
Савет доноси годишњи План рада у складу 

са приоритетима у области културе и јавног 

информисања и Стратегијом културног развоја 
града Панчева 2010-2015. године.

VII
Савет  подноси годишњи извештај о свом раду 

и постигнутим резултатима и проблемима у области 
културе и јавног информисања Градском већу града 
Панчева. 

VIII
Стручне, организационе и административно-

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

IХ
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-05-06-20/2013-39    
Панчево,  10. децембар 2013. године      
             

                           Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
  ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                        Павле Раданов, с.р. 

        
 

573.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној10. 12. 2013. године, разматрало је Предлог 
решења о образовању Радне групе за праћење стања 
на простору храстове шуме код Долова и предлагање 
превентивних мера заштите, 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 4/13), донело следеће:

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Радне групе за праћење стања 

на простору храстове шуме код Долова и 
предлагање превентивних мера заштите

I
Образује се Радна група  за праћење стања на 

простору храстове шуме код Долова и предлагање 
превентивних мера заштите (у даљем тексту Радна 
група), у следећем саставу:

1. Владимир Деља, члан Градског већа града 
Панчева за подручје заштите животне средине и 
одрживи развој, координатор

2. Милан Глумац, представник Секретаријата 
за заштиту животне средине Градске управе града 
Панчева, заменик координатора

3. Љиљана Дражилов, представник Секре-
таријата за заштиту животне средине Градске 
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управе града Панчева, члан
4. Маријана Ромчев, представник 

Секретаријата за заштиту животне средине Градске 
управе града Панчева, члан

5. Зоран Манасијевић, представник Удружења 
за заштиту птица, члан

6. Зоран Павловић, Покрајински ловно-
шумарски инспектор, члан

7. Југослав Брзован, представник Ловачког 
друштва Долово, члан

II
Задатак Радне групе је да:
-   прати стање на простору храстове шуме код 

Долова, у циљу заштите природе и спречавања сече 
шуме;

-   предлаже и спроводи превентивне мере 
заштите;

-   предузима активности едукације становни-
штва;

- сарађује са Месном заједницом Долово, ЈКП 
“Долови” из Долова и другим заинтересованим 
организацијама и установама, у циљу заштите и 
очувања простора храстове шуме;

-  обавештава надлежне органе о незаконитим 
радњама на простору храстове шуме код Долова;

-  доставља периодичне извештаје Градском 
већу града Панчева о стању и предузетим мерама 

III 
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  у складу са 
могућностима, пружају подршку у остварењу 
задатака Радне групе.

IV
Стручне и административно-техничке послове 

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

           
V

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-05-06-20/2013-39    
Панчево,  10. децембар 2013. године      
             

                           Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
  ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                        Павле Раданов, с.р.

                                                                                                  
          
754.

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                
02. децембра 2013. године, донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Правилник о измени 
и допунама  Правилника о систематизацији 

радних места у Народном музеју Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

измени и допунама Правилника о систематизацији 
радних места у Народном музеју Панчево, који је 
донела в.д. директора Народног музеја Панчево, 
дана 12. 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-06-020-4/2013-433    
Панчево,  02. децембар 2013. године      
             

                           Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
             Павле Раданов, с.р. 

                                                              
                                                                     

575.

На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник 
РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и члана 
30. Став 5. Статута Народног музеја Панчево, дана 
12. новембра 2013. године, в. д. директора Народног 
музеја Панчево донео је

ПРАВИЛНИК 
о измени и допунама Правилника о 

систематизацији радних места у Народном 
музеју Панчево

Члан 1.
У Правилнику о систематизацији радних места 

у Народном музеју Панчево од 20. марта 2001. 
године, 10. фебруара 2003. године, 13. јула 2005. 
године, 31. октобра 2007. године и 18. октобра 2013. 
године, у члану 5. после тачке 1. додаје се нова тачка 
2. која гласи: „заменик директора 1 извршилац“.

Тачке 2. до 19. постају тачке 3. до 20.

Члан 2.
У члану 6. тачка „1: ДИРЕКТОР“ мења се и 

гласи:
„1: ДИРЕКТОР
Један извршилац
Посевни услови за заснивање радног односа: 

предвиђени су Статутом Народног музеја Панчево
Опис права, обавеза и одговорности: предвиђене 

су законом и Статутом Народног музеја Панчево.“.
После тачке 1. додаје се нова тачка 2. која 

гласи:
„2: ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
Један извршилац
Посебни услови за заснивање радног односа: 

висока стручна спрема – Филозофски факултет 
(археологија, историја, историја уметности, 
етнологија), Факултет ликовних уметности, VII – 1 
степен стручности
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 3 године радног искуства на пословима у 
култури

Опис права обавеза и одговорности:
- у одсуству директора обавља послове 

предвиђене законом и Статутом Народног музеја 
Панчево који се односе на директора

- по налогу директора ради и друге послове 
од значаја за Музеј.“

Тачке 2. до 19. постају тачке 3. до 20.

Члан 3.
Овај Правилник, по добијању сагласности од 

  Страна    4 -- Број  22                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                10. децембар 2013. године

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

НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО
Дел. бр. 379
Панчево, 12. новембар 2013. одине      
        

                                     ВД ДИРЕКТОРА
                               Светлана Месицки, с.р.
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