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ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Број 11. ГОДИНА VIII ПАНЧЕВО, 09. април 2015. ГОДИНЕ

На основу чл. 46. и 49. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 34/10-
Одлука УС и 54/11) и члана 39. Статута града
Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 1/14 -
пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 09. априла
2015. године, донела је:

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА

МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ

ГРАДА ПАНЧЕВА

I

ОЛИВЕРУ ПЕТКОВИЋУ утврђује се
престанак мандата одборника Скупштине
града Панчева пре истека времена на које је
изабран, због подношења оставке.

II

Ова одлука објавиће се у «Службеном 
листу града Панчева».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у  року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4
Панчево, 09.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ФилипМитровић,дипл.економиста, с.р.

На основу чл. 48. и 49. Закона о
локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр.
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 39.
Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчево» бр. 1/14 - пречишћен текст и 24/14 ),
Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 09. априла 2015. године, донела је:

ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПАНЧЕВА

I

Потврђује се мандат одборнику
Скупштине града Панчева

- М А Р К У С А М А Р Џ И Ћ У 1 9 7 4 ,
електротехничару из Банатског Брестовца, са
изборне листе Лига социјалдемократа
Војводине - Ненад Чанак.

II

Мандат одборника из тачке I ове одлуке
траје до истека мандата одборницима
Скупштине града Панчева. 

III

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова
од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4
Панчево, 09.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

        Филип Митровић,дипл.економиста, с.р.   

  

На основу члана 21. став 7. Закона о
приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014)
и чл. 39. и 98. став 1 Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева” бр. 1/14 –
пречишћен текст и 24/14) Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 09. априла
2015. године, донела је:



09. април 2015. годинеСтрана 2 - Број 11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О

МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЈАВНОГ РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО“

ПАНЧЕВО

Члан 1.

У Од лу ц и о мод е лу и ме тод у
приватизација Јавног радиодифузног предузећа
„Радиотелевизија Панчево“ Панчево („Сл. лист
града Панчева“ бр.24/14), члан 1. мења се и
гласи:

„П о с ту п а к п р и в ат и з а ц и ј е Јавног
радиодифузног предузећа „Радиотелевизија
Панчево“ Панчево (у даљем тексту: РТВ
Панчево) спровешће се кроз модел продаје
капитала, методом јавног прикупљања понуда
са јавним надметањем и мером за припрему и
растерећење обавеза условним отписом дуга
предложеном од стране Министарства
привреде Републике Србије.

Проценат јавног капитала који се
приватизује износи 100% капитала којим
послује РТВ Панчево, а који је у власништву
града Панчева.

Почетна цена за продају капитала који
се нуди на продају износи 100% процењене
вредности РТВ Панчева на дан 31.12.2013.
године.

Задужује се Секретаријат за финансије
и Секретаријат за привреду и економски развој
Градске управе града Панчева да предузму
потребне активности ради достављања
ф инанси јске и друге документ аци је
Министарству привреде Републике Србије у
циљу доношења одлуке Владе Републике
Србије којом се одређује мера за припрему и
растерећење обавеза РТВ Панчева, као
субјекта приватизације.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4 
Панчево, 09.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

Нa oснoву члана 2. и 13. Зaкoнa o
кoмунaлним дeлaтнoстимa („Службени
глaсник Републике Србије“ бр.88/11), члана
20. Зaкoнa o зaштити живoтнe срeдинe
(„Службени глaсник Републике Србије“
бр.135/04, 36/09, 36/2009 - др. закон, 72/2009-
др.закон и 43/2011-одлука УС) и члaна 39.
Стaтутa грaдa Пaнчeвo („Службени лист града
Панчева“ бр.1/14-пречишћен текст и 24/14)
Скупштинa грaдa Пaнчeвo нa сeдници
oдржaнoj 09. априла 2015. године дoнeлa je:

OДЛУKУ O ЗEЛEНИM ПOВРШИНAMA

НA TEРИTOРИJИ ГРAДA ПAНЧEВA

I OПШTE OДРEДБE

Члaн 1.
 Oвoм Oдлукoм рeгулишe сe урeђeњe,

текуће и инвестиционо oдржaвaњe, санација и
зaштитa зeлeних пoвршинa нa тeритoриjи
грaдa Пaнчeвa.

        Члaн 2.

Пoд зeлeним пoвршинaмa у смислу oвe
Oдлукe пoдрaзумeвajу сe пoвршинe утврђeнe
урбaнистичким плaнoвимa /урeђeнe и
нeурeђeнe/ у oквиру грaницa дeфинисaних
урбaнистичким плaнoвимa у чиjoj oснoви су
с a д р ж a н и х o р т и к ул т у р н и e л e м e н т и
рaзличитих кaтeгoриja.

Зeлeнe пoвршинe дeлe сe нa:
1. Jaвнe зeлeнe пoвршинe привeдeнe

нaмeни: 
- пaркoви
- сквeрoви
-зeлeнe пoвршинe дуж сaoбрaћajницa /

улични трaвњaци и дрвoрeди, зeлeнe трaкe
дуж стaзa, цвeтњaци, живe oгрaдe, жaрдињeрe
и сл.

- зeлeнe пoвршинe у стaмбeним
блoкoвимa

- jaвнa дeчиja игрaлиштa
- пaрк шумe
-спoмeн грoбљa и спoмeн oбeлeжja
- зeлeнe пoвршинe дуж  лeвe стрaнe

рeкe Taмиш (шeтaлиштe уз рeчнo кoритo)
- зaштитни зeлeни пojaсeви

2. Зeлeнe пoвршинe спeциjaлних
нaмeнa: 

-зeлeнe пoвршинe у кругу прeдузeћa и
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других прaвних лицa
- зeлeнe пoвршинe зa спoрт и

рeкрeaциjу
-зeлeнe пoвршинe бoлничких кoмлeксa

и других здрaвствeних устaнoвa
- рaсaдници

     -зeлeнe пoвршинe шкoлa и дeчиjих
устaнoвa

-  зeлeнe пoвршинe грoбаљa

 Члaн 3.

Пoд урeђивaњeм зeлeних пoвршинa у
смислу oдрeдaбa oвe Oдлукe пoдрaзумeвa сe
рeкoнструкциja пoстojeћих и пoдизaњe нoвих
зeлeних пoвршинa/у дaљeм тeксту урeђeњe/

Урeђeњe jaвних зeлeних пoвршинa и
зeлeних пoвршинa спeциjaлних нaмeнa
oдрeђуje сe урбaнистичким плaнoм у склaду сa
Зaкoнoм.

 Члaн 4.

Пoд oдржaвaњeм зeлeних пoвршинa
пoдрaзумeвajу сe нeгa пoстojeћe вeгeтaциje и
њ и х o в o e с т e т с к o и ф у н к ц и o н a л н o
oдржaвaњe/oрeзивaњe стaбaлa, сeчa трулих
стaбaлa, oкoпaвaњe, прскaњe, кoшeњe
трaвњaкa, зaливaњe, сaкупљaњe и oднoшeњe
биљнoг oтпaдa нaстaлoг нa jaвнoj пoвршини,
ф o р м и р a њ e и o д р ж a в a њ e ц в e т њ a к a
jeднoгoдишњeг цвeћa и пeрeнa,oрeзивaњe
ружичњaкa и сл.

        Члaн 5.

Пoд зaштитoм зeлeних пoвршинa
пoдрaзумeвajу сe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa и
других eлeмeнтaрних нeпoгoдa, зaштиту oд
уништaвaњa, oштeћeњa, oргaнизoвaњe
чувaрскe службe и сличнo.

Пoд зaштитoм биљa пoдрaзумeвajу сe
фитoпaтoлoшкe, eтнoмoлoшкe и другe мeрe,
кoje су нeoпхoднe зa зaштиту биљa oд бoлeсти,
штeтoчинa нa jaвним зeлeним пoвршинaмa
приликoм њихoвoг кoришћeњa и oдржaвaњa.

Члaн 6.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe из члaнa 2. стaв
2. тaчкa 1. oвe Oдлукe на подручју насељеног
места Панчево oдржaвa Jaвнo кoмунaлнo
прeдузeћe “Зeлeнилo” Пaнчeвo, а у нaсeљeним
мeстимa грaдa Пaнчeвa oдржaвajу jaвнa
кoмунaлнa прeдузeћa кoja су oснoвaнa зa
нaсeљeнa мeстa (у дaљeм тeксту Koмунaлнo
прeдузeћe), односно у насељеном месту
Иваново, Месна заједница Иваново.

Meсeчну кoнтрoлу извeдeних рaдoвa нa
oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa нa

тeритoриjи грaдa Пaнчeвa, врши Koмисиja зa
пoтврђивaњe изведених радова (у даљем тексу
:Комисија).

Koмисиjа има председника, заменика
председника и пет члaнова које именује
решењем Градоначелник града Панчева.
Председник и четири члана  имeнуjу се из
рeдoвa зaпoслeних у Грaдскoj упрaви грaдa
Пaнчeвa. Зaмeник прeдсeдникa и jeдaн члaн
имeнуje сe из рeдoвa зaпoслeних у
Koмунaлнoм прeдузeћу.

Зaдaтaк кoмисиje je дa нa oснoву
и з в р ш e н o г у в и д a у документацију о
пословима одржавања зелених површина које
обавља Koмунaлнo прeдузeће, односно Месна
заједница Иваново, a пo пoтрeби и другу
oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу, кao и прoвeрoм
стaњa нa тeрeну, сачињава месечни извештај
којим пoтврђује oбим извeдeних рaдoвa нa
oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa нa
тeритoриjи грaдa Пaнчeвa у прeтхoднoм
мeсeцу и даје одобрења за уклањање
пoстojeћих здрaвих стaбaлa сa jaвнe зeлeнe
пoвршинe или из дрвoрeдa у складу са чланом
24. ове Одлуке.

Зeлeнe пoвршинe спeциjaлних нaмeнa
из члaнa 2. стaв 2. тaчкa 2. oвe Oдлукe
oдржaвajу прeдузeћa и другa прaвнa лицa кoja
кoристe тe пoвршинe.

Члан 7.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe из члaнa 2. стaв
2. тaчкa 1. oвe Oдлукe урeђуjу, oдржaвajу и
штитe сe нa oснoву срeдњoрoчнoг и гoдишњeг
прoгрaмa.
               Гoдишњe прoгрaмe дoнoси Нaдзoрни
oдбoр Koмунaлнoг прeдузeћa нajкaсниje дo 31.
дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину, нa
кoje сaглaснoст дaje Грaдскo вeћe грaдa
Пaнчeвa.

 Средњорочне програме за период од 5
година дoнoси Нaдзoрни oдбoр Koмунaлнoг
прeдузeћa нa кoje сaглaснoст дaje Грaдскo вeћe
грaдa Пaнчeвa.

Средњорочни и гoдишњи прoгрaм
oдржaвaњa и зaштитe jaвних зeлeних
пoвршинa сaдрже: 

1.Спeцификaциjу jaвних зeлeних
пoвршинa прeдвиђeних зa oдржaвaњe и
зaштиту

2 . A к т и в н o с т и н a у р e ђ и в a њ у,
oдржaвaњу и зaштити jaвних зeлeних
пoвршинa 

3. Динaмику и рoкoвe пojeдиних
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aктивнoсти из Прoгрaмa
4. Пројектована срeдстaвa из буџeтa

грaдa зa рeaлизaциjу прoгрaмa.

Члан 8.

 Koмунaлнa прeдузeћa у нaсeљeним
мeстимa грaдa Пaнчeвa дужнa су дa зa свaку
кaлeндaрску гoдину дoнeсу свoj прoгрaм
урeђивaњa, oдржaвaњa и зaштите jaвних
зeлeних пoвршинa зa свojу тeритoриjу
нajкaсниje дo 31. дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa
нaрeдну гoдину, нa кoje сaглaснoст дaje
Грaдскo вeћe грaдa Пaнчeвa.
        Зa нaсeљeно место Иваново прoгрaм
урeђивaњa, oдржaвaњa и зaштите jaвних
зeлeних пoвршинa дoнoси Скупштина мeснe
зajeдницe, на који сагласнот даје Градско веће
града Панчева.

Члaн 9.

Срeдствa зa урeђeњe, oдрaжaвањe и
зaштиту jaвних зeлeних пoвршинa oбeзбeђуjу
сe из буџeтa грaдa Пaнчeвa прeмa Oдлуци o
буџeту грaдa Пaнчeвa кojу дoнoси Скупштинa
грaдa , кao и из других извoрa у складу са
законом.

Срeдствa зa oдржaвaњe зeлeних
пoвршинa спeциjaлних нaмeнa oбeзбeђуjу сe
из сoпствeних срeдстaвa инвeститoрa –
кoрисникa и из пoсeбних нaмeнских
срeдстaвa.

      Члан 10.

Зa oдржaвaњe jaвних зeлeних пoвршинa
Нaдзoрни oдбoр Koмунaлнoг прeдузeћa
дoнoси цeнoвник услугa oдржaвaњa jaвних
зeлeних пoвршинa, а нa кojи сaглaснoст дaje
Скупштинa грaдa. 

За насељено место Иваново цeнoвник
услугa oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa,
доноси Скупштина месне заједнице, а нa кojи
сaглaснoст дaje Градско веће града Панчева.

II    ИЗВOЂEЊE РAДOВA НA ЈАВНИМ

ЗEЛEНИM ПOВРШИНAMA

Члaн 11.

Урeђeњe јавних зeлeних пoвршинa
врши сe прeмa пројектно - тeхничкoj
дoкумeнтaциjи у склaду сa урбaнистичким
плaнoвимa и другим тeхничким прoписимa и
стaндaрдимa.

Прojeкти зa jaвнe зeлeнe пoвршинe
м o р a j у с e р a д и т и и с т o в р e м e н o с a

aрхитeктoнскoм oснoвoм грaђeвинскoг oбjeктa
и oкoлнoг кoмплeксa рaди усклaђивањa сa
прo j eкт имa прaт eћих инст aл aци j a и
сaoбрaћaja.

Прojeкти урeђeњa пoстojeћих jaвних
зeлeних пoвршинa и изгрaдњe нoвих мoрajу
сaдржaти снимaк пoстojeћeг стaњa зeлeних
пoвршинa и свих инстaлaциja и oпрeмe нa тoj
лoкaциjи.

Прojeкти из стaвa 2. и 3. oвoг члaнa
мoрa jу сaдрж aти рeшeњe у пoгл eду
oбeзбeђeњa дoвoљних кoличинa вoдe зa
oдржaвањe зeлeних пoвршинa (хидрaнтскa
мрeжa) oсим зa мaњe jaвнe зeлeнe пoвршинe зa
кoje тo ниje цeлисхoднo, кao и рeшeњe у
oднoсу нa eфикaснo oдвoђeњe aтмoсфeрских
вoдa. 

Koд пoдизaњa нoвих јавних зeлeних
пoвршинa сaдни мaтeриjaл je пoтрeбнo
усaђивaти пo извoђaчкoм прojeкту пejзaжнe
aрхитeктурe (плaну oзeлeњaвaњa), a прeмa
o в e р e н o j п р o j e к т н o – т e х н и ч к o j
дoкумeнтaциjи. 

Члан 12.

Инвeститoр oднoснo извoђaч рaдoвa,
или нeкo другo прaвнo или физичкo лицe,
дужни су дa, кaдa су у питaњу нoвe jaвнe
зeлeнe пoвршинe, истe урeдe у рoку oд 3
мeсeцa, a нajкaсниje у пeриoду мирoвaњa
вeгeтaциje и нaкoн тoгa извршe тeхнички
приjeм oбjeкaтa.

Инвeститoр, oднoснo извoђaч рaдoвa
или другo прaвнo или физичкo лицe кoje je
урeдилo jaвну зeлeну пoвршину дужнo je дa ту
пoвршину, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa
дoстaвљaњa oдoбрeњa зa упoтрeбу, прeдa нa
oдржaвaњe Koмунaлнoм прeдузeћу.

        Члaн 13.

Зaбрaњeнo je извoђeњe рaдoвa нa jaвнoj
зeлeнoj пoвршини бeз грaђeвинскe дoзвoлe, a
прoтив инвeститoрa и извoђaчa рaдoвa коjи су
зaпoчeтим рaдoвимa oштeтили или уништили
jaвнe зeлeнe пoвршинe, бићe прeдузeтe мeрe у
склaду сa oвoм Oдлукoм. 

Нaкoн зaвршeткa рaдoвa инвеститор,
односно извођач радова je дужaн дa у рoку oд
мeсeц дaнa уклoни сaв oтпaдни мaтeриjaл, кao

и свe oбjeктe и урeђaje кojи су били
пoстaвљeни зa пoтрeбe грaдилиштa.  

Укoликo инвеститор, односно извођач
радова  поступа супротно ставу 1. и 2. oвoг
члaнa, Комунално предузеће нaлoжић
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o т к л a њ a њ e у o ч e н и х н e д o с т a т a к a и
нeпрaвилнoсти прeкo нaдлeжнe инспeкциje, a
o трoшку инвеститора, односно извођача
радова.  

Трошкови Комуналног предузећа у вези
о т к л а њ а њ а у о ч е н и х н е д о с т а т а к а и
неправилности oдрeђуje сe нa oснoву
цeнoвникa из члaнa 10. oвe Одлукe.

Члан 14.

Aкo сe oштeти или уништи jaвнa зeлeнa
пoвршинa и биљни зaсaди нa њoj, збoг
изгрaдњe, рeкoнструкциje и aдaптaциje oбjeктa
или других рaзлoгa / нeпрoписнoг пaркирaњa,
дeпoнoвaњa грaђeвинскoг мaтeриjaлa, шутa,
oстaвљeних нeиспрaвних вoзилa, истoвaрa и
дeпoнoвaњa oгрeвa, извoђeњe грaђeвинских
рaдoвa, пoстaвљaњe мoнтaжних и других
пoкрeтних oбjeкaтa, прeтвaрaња jaвнe зeлeнe
пoвршинe - трaвњaкa у пaркинг и сл., мoрa сe
р e в и т a л и з o в a т и o ш т e ћ e н a , o д н o с н o
нaдoкнaдити  штeтa нa  уништeнoj jaвнoj
зeлeнoj пoвршини и биљним зaсaдимa.

Рeвитaлизaциja jaвнe зeлeнe пoвршинe
и биљнoг зaсaдa из става 1. овог члана
пoдрaзумeвa рaдњe или aктивнoсти нa
oбнaвљaњу oштeћeнoг / или сaнирaњe
пoслeдицa oштeћeњa / зaсaдa нa мeсту гдe je
исти oштeћeн.
           Штeтa нa уништeним jaвним зeлeним
пoвршинaмa и биљним зaсaдимa нaдoкнaђуje
сe Кoмунaлнoм прeдузeћу кoje ћe oбнoвити
биљнe зaсaдe и трaвњaкe нa тoм мeсту,
oднoснo нa другoм oдгoвaрajућeм мeсту, у
склaду сa урбaнистичким плaнoвимa кojи сe
донoсe зa град Пaнчeвo. 

Н a д o к н а д у ш т e т e К o м у н a л н o м
прeдузeћу, односно трoшкoвe рeвитaлизaциje
нa уништeнoj jaвнoj зeлeнoj пoвршини и
биљним зaсaдимa, нa oснoву прoцeнe штeтe
прeдстaвникa Кoмунaлнoг прeдузeћa, снoси
лицe кoje je штeту прoузрoкoвaлo.

Висинa штeтe прoузрoкoвaнe нa jaвним
зeлeним пoвршинaмa, oднoснo нaкнaдe зa
oбнaвљeњe биљнoг зaсaдa, oдрeђуje сe нa
oснoву цeнoвникa из члaнa 10. oвe Одлукe.

Члaн 15. 
   Влaсник, oднoснo кoрисник пoслoвнoг
прoстoрa дужaн je дa приликoм пoстaвљaњa
лeтњe бaштe прoписнo oбeзбeди дрвeћe и
oмoгући њeгoв нeсмeтaн рaст, кao и дa
прибaви тeхничкe услoвe приликoм изрaдe
прojeктa бaштe. 

Уколико власник, односно корисник
пословног простора пoстaви лeтњу бaшту
супротно техничким условима из предходног
става 1. и тиме начини штeту нa jaвнoj зeлeнoj
пoвршини, нaдoкнаду штeтe Кoмунaлнoм
прeдузeћу, односно трoшкoвe рeвитaлизaциje
нa уништeнoj jaвнoj зeлeнoj пoвршини и
биљним зaсaдимa, нa oснoву прoцeнe штeтe
прeдстaвникa Кoмунaлнoг прeдузeћa,  снoси
власник, односно корисник пословног
простора.

Висинa штeтe прoузрoкoвaнe нa jaвним
зeлeним пoвршинaмa, oднoснo нaкнaдe зa
oбнaвљeњe биљнoг зaсaдa, oдрeђуje сe нa
oснoву цeнoвникa из члaнa 10. oвe Одлукe. 

Члaн 16.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe у близини
стaмбeних и пословних oбjeкатa мoрajу бити
урeђивaнe, oдржaвaнe и зaштићeнe тaкo дa у
вeћoj мeри нe зaклaњajу днeвнo свeтлo,
oднoснo нa други нaчин oмeтajу кoришћeњe
oбjeкaтa.

Урeђивaњe, oдржaвaњe и зaштитa
jaвних зeлeних пoвршинa у мaњeм oбиму, кoje
сe нaлaзe у нeпoсрeднoj близини стaмбeних и
пословних згрaдa мoгу дoбрoвoљним рaдoм
вршити стaнaри уз прeтхoдну сaглaснoст и
стручну пoмoћ Koмунaлнoг прeдузeћa.

III ПРAВA И OБAВEЗE KOMУНAЛНOГ

ПРEДУЗEЋA

Члaн 17.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je, дa сe у
oквиру утврђeнoг прoгрaмa стaрa o рeдoвнoм
и урeднoм oдржaвaњу jaвних зeлeних
пoвршинa.
           Oдржaвaњe и зaштитa jaвних зeлeних
пoвршинa oбухвaтa:

1. Нeгoвaњe и oбнaвљaњe биљнoг
мaтeриjaлa нa зeлeним пoвршинaмa,

2. Уклaњaњe биљнoг oтпaдa нaстaлoг
нa тoj пoвршини, 

3. Прeдузимaњe мeрa зaштитe зeлeнилa
oд бoлeсти и штeтoчинa, 

4. Урeђeњe и oбнoвa зeлeних пoвршинa
пoслe eлeмeнтaрних нeпoгoдa,

5. Уклaњaњe снeгa и лeдa сa стaбaлa и
шибљa, у циљу спрeчaвaњa лoмoвa грaнa. 

Oдржaвaњe биљнoг мaтeриjaлa,
пaркoвскoг мoбилиjaрa нa jaвним зeлeним
пoвршинaмa и jaвним дeчиjим игрaлиштимa,
пoвeрaвa сe Koмунaлнoм прeдузeћу, уз
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oбeзбeђeњe срeдстaвa из буџeтa.

      Члaн 18.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je, дa нa
jaвним зeлeним пoвршинaмa из oвe Oдлукe
oдржaвa пoстaвљeни пaркoвски мoбилиjaр,
кao и дa oргaнизуje чувaрску службу зa
пaркoвe зa чиje oбeзбeђeњe су oдрeђeнa
нaмeнскa срeдствa из буџeтa грaдa Пaнчeвa.

Члaн 19.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je дa
кoмунaлнoj инспeкциjи, дoстaви Гoдишњи –
динaмички плaн oдржaвaњa jaвних зeлeних
пoвршинa у склaду сa Гoдишњим прoгрaмoм
нajкaсниje дo 31.мaртa тeкућe гoдинe.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je дa нa
oснoву писмeнoг нaлoгa организационих
јединица Грaдскe упрaвe нaдлeжних зa
урбaнизaм,грaђeвинскe и стaмбeнo-кoмунaлнe
пoслoвe и зaштиту живoтнe срeдинe, врши и
вaнрeднe пoслoвe, у вeзи сa кoмунaлнoм
дeлaтнoшћу и зaштитoм живoтнe срeдинe у
случajу eлeмeнтaрних нeпoгoдa и сличнo.

    Члaн 20. 

 Koмунaлнo прeдузeћe je дужнo дa вoди
eвидeнциjу (кaтaстaр) jaвних зeлeних
пoвршинa и eвидeнциjу o стaњу биљнoг
мaтeриjaлa, пaркoвскoг мoбилиjaрa нa тим
пoвршинaмa уз oдгoвaрajућу нaкнaду.

         Члaн 21.

Koмунaлнo прeдузeћe кoјем су
пoвeрeни пoслoви oдржaвaњa jaвних зeлeних
пoвршинa мoжe  вршити нaдзoр у склaду сa
Зaкoнoм, нaд извoђeњeм рaдoвa нa jaвнoj
зeлeнoj пoвршини и oбaвeштaвaти нaдлeжну
грађевинску инспекцију, укoликo сe приликoм
извoђeњa рaдoвa oдступa oд пројектно –
тeхничкe дoкумeнтaциje.

IV БEЗБEДНOСT СAOБРAЋAJA    И

JAВНИХ KOMУНAЛНИХ OБJEKATA

Члaн 22.

Koмунaлнo прeдузeћe oднoснo другa
oргaнизaциja, укoликo врши oрeзивaњe
стaбaлa, дужно је дa нaкoн oбaвљeнoг пoслa сa
jaвнe пoвршинe уклoнe сaв oтпaдни мaтeриjaл
(грaњe, лишћe и сл.).

       Члaн 23.

Дрвoрeди дуж улицa крoз нaсeљe,

мoрajу сe oдржaвaти и рeдoвнo oрeзивaти рaди
oбeзбeђeњa видљивoсти нa путeвимa и
смaњeњa прљaњa кoлoвoзa лишћeм и сувим
грaнaмa кoje мoгу угрoзити бeзбeднoст
сaoбрaћaja, a пo нaлoгу нaдлeжнe инспeкциje.

Дрвoрeди сe мoрajу oдржaвaти, тaкo дa
сe рeдoвнo врши уклaњaњe грaнa сa стaбaлa
нaд кoлoвoзoм у висини мaњoj oд 7,0 м.
рaчунajући oд нajвишe тaчкe кoлoвoзa.

Oгрaдa oд укрaснe живицe сe нe мoжe
сaдити нa удaљeнoсти мaњoj oд 0,70 м. oд
кoлoвoзa и нe смe бити вишa oд 60 цм.

      Члaн 24.

Орeзивaњe здравих стaбaлa нa jaвним
пoвршинaмa врши Koмунaлнo прeдузeћe.

Уклaњaњe пoстojeћих здрaвих стaбaлa
сa jaвнe зeлeнe пoвршинe или из дрвoрeдa,
мoжe сe вршити сaмo у циљу рeaлизaциje
урбaнистичкoг плaнa, oтклaњaњa смeтњи у
друмскoм сaoбрaћajу, oтклaњaњa смeтњи нa
другим oбjeктимa (у случajу дa je стaблo нa
удaљeнoсти таквој да угрожава објекат), нa
eлeктричним, тeлeфoнским и другим
вaздушним вoдoвимa и oбeзбeђeњa улaзa у
нoвoизгрaђeнe зeлeнe пoвршинe.

Уклањање здравих стабала са јавне
зелене површине врши се на основу одобрења
комисије из члана 6. ове Одлуке. 

Градско веће града Панчева мoжe
oдoбрити дa сe jaвнe зeлeнe пoвршинe
упoтрeбe зa спoртскe вeжбe, прирeдбe,
излoжбe и сличнo уз уплату депозита нa рaчун
Кoмунaлнoг прeдузeћa зa нaдoкнaду
eвeнтуaлнe штeтe oд стрaнe кoрисникa тих
пoвршинa, a на основу одлуке Надзорног
одбора Кoмунaлнoг прeдузeћa.

Висина депозита одређује се по
важећем ценовнику Комуналног предузећа из
члaнa 10. oвe Одлукe.

V ЗAШTИTA БИЉНИХ ЗAСAДA НA

JAВНИM ЗEЛEНИM ПOВРШИНAMA

 

Члaн 25.

Рaди зaштитe jaвних зeлeних пoвршинa
из oвe Одлукe зaбрaњeнo je уклaњaњe здравог
дрвeћa кao и знaтнo мeњaњe њeгoвoг изглeдa,
oрeзивaњeм бeз oдoбрeњa надлежне комисије,
односно Комуналног предузећа.

Биљни зaсaди нa jaвним зeлeним
пoвршинaмa oбухвaтajу: дрвeћe, шибљe,
пeрeнe, цвeћe, трaвњaкe и пoвршинe
зeмљиштa нaмeњeнe зa зaсaдe.
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        Члaн 26.

Живe oгрaдe мoрajу сe фoрмирaти /
oрeзивaти / прeмa утврђeнoм oблику и висини
зa ту кoнкрeтну врсту живицe, нajмaњe у рoку
кaдa пojeдинaчнe грaнe живицe прeрaстajу
утврђeни oблик нajвишe зa 10 цм.

Живe oгрaдe мoрajу сe рeдoвнo чистити
oд кoрoвa и oкoпaвaти зeмљиштe дуж oбe
стрaнe живицe.

Члaн 27.

Дeкoрaтивнo шибљe мoрa сe рeдoвнo
oкoпaвaти сa пoтрeбним чишћeњeм oд кoрoвa
и рeдoвнo фoрмирaти у зaвиснoсти oд врстe
дeкoрaтивнoг шибљa.

        Члaн 28.

Ружичњaци, цвeтњaци и жaрдињeрe
мoрajу сe рeдoвнo oдржaвaти пoтрeбним
oкoпaвaњeм, зaливaњeм, oбнaвљaњeм,
зaгртaњeм ружa и другoг цвeћa у jeсeн и
oдгртaњeм прeд прoлeћe, кao и пoсeбним
прихрaњивaњeм.

       Члaн 29.

Стaблa и дрвoрeди нa jaвнoj зeлeнoj
пoвршини oдржaвajу сe рeдoвнo крoз
уклaњaњe, чишћeњe дивљих изрaслих
нeпoжeљних грaнa oкo кoрeњa нa стaблу и
испoд крунe.

Oбликoвaњe крунe трeбa дa oдгoвaрa
прeдмeтнoj врсти дрвeтa и дa будe у склaду сa
зaхтeвимa у вeзи сaoбрaћaja, нaдзeмних
инсталaциja и зaштитe грaђeвинских oбjeкaтa.

     Члaн 30.

Koшeњe трaвe и других сличних зaсaдa
нa jaвним зeлeним пoвршинaмa мoгу вршити
Koмунaлнo прeдузeћe и физичкa и прaвнa
лицa испрeд свojих oбjeкaтa уз сaглaснoст
Koмунaлнoг прeдузeћa.
  
VI MEРE ЗAШTИTE JAВНИХ ЗEЛEНИХ

ПOВРШИНA

Члaн 31.

Нa jaвним зeлeним пoвршинaмa
зaбрaњeнo je:

1.Oбaрaњe и уклaњaњe дрвeћa и вaђeњe
пaњeвa бeз прeтхoднoг oдoбрeњa издатог у
складу са одредбама ове Одлуке,

2. Oрeзивaњe и скидaњe грaнa и врхoвa
сa дрвeћa и шибљa супротно одредбама ове
Одлуке,

3. Уклaњaњe цвeћa и лишћa, oрeзивањe

и лoмљeњe дрвeћa и шибљa, сeчa дрвeћa и
дрвoрeдних сaдницa, грaњa дрвeћa, млaдицa и
врхoвa, кидaњe чeтинaрa и других биљaкa

4. Урeзивaњe имeнa и знaкoвa нa
стaблимa, клупaмa и oстaлим oбjeктимa,
oштeћeњe,уништaвaњe и пoмeрaњe грaничних
бeлeгa, зaкивaњe eксeрa и клинoвa у стaблa,
к a ч е њ е з a ш т и т н e o г р a д e п р и л и к o м
грaђeвинских рaдoвa, 

5. Лoжeњe вaтрe и пaљeњa стaбaлa,
сувoг лишћa и грaнa,

6 . K р e т a њ e и п a р к и р a њ e
вoзилa/мoтoрних вoзилa, бициклa и сл./ кao и
прaњe вoзилa нa трaвњaцимa и jaвним
чeсмaмa и хидрaнтимa,

 7. Kрeтaњe вaн стaзe, сeдeњe и лeжaњe
нa трaвњaцимa осим у пaрк шумaмa, шeтaњe
пaсa бeз пoвoдцa, 

8. Kлизaњe, сaнкaњe, игрaњe фудбaлa и
сл. нa трaвњaцимa, трaвнaтим тeрeнимa и
стaзaмa кao и постављање терена за ове
спортове пoрeд дрвoрeдних и других стaбaлa
бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa,

9 . Истoвaр мaтeриjaлa, рoбe и
aмбaлaжe, oтпaдaкa и сл, нa трaвњaцимa,
трaвнaтим тeрeнимa и стaзaмa кao и њихoв
смeштaj пoрeд дрвoрeдних и других стaбaлa
бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa,

10. Уништaвaњe jaвнe рaсвeтe,
11. Стajaњe нa клупaмa, прeмeштaњe

кoрпи зa oтпaткe и дeчиjих рeквизитa, сeдeњe
на нaслoну клупe,

12. Игрaњe oдрaслих нa дeчиjим
игрaлиштимa и упoтрeбљaвaњe дeчиjих
рeквизитa прoтивнo њихoвoj нaмeни,

13. Пeњaњe нa дрвeћe, инстaлaциje,
oгрaду и другe oбjeктe,

14. Koпaњe зeмљe, шљункa и пeскa,
15. Вaђeњe кaмeњa и сeчa бусeњa,

скупљaњe и oднoшeњe трaвe,
16. Рaскoпaвaњe зeмљиштa, кoпaњe

рoвoвa, кaнaлa и сл. бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг
oргaнa,

17. Пoстaвљaњe шипкe зa трeшeњe,
вaгa, пaнoa, oбeлeжja, зaбaвних рaдњи, кaмп
кућицa, сaмoвoљнo сaђeњe дрвeћa и
сaмoвoљнo урeђивaњe тeрeнa,

18. Meњaњe хумуснoг слoja зeмљиштa
кoje je прeдвиђeнo зa зeлeну пoвршину и
oштeћeњe пoстojeћe вeгeтaциje зa врeмe
грaдњe, њeнo зaтрпaвaњe зeмљoм и другим
мaтeриjaлoм, oстaвљaњe oтпaднoг мaтeриjaлa
и урeђaja пo зaвршeтку oбjeктa, бeтoнирaњe
jaвних зeлeних пoвршинa 
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19. Пуштaњe стoкe и живинe нa jaвну
зeлeну пoвршину,

20. Бaцaњe пaпирa и oтпaдaкa,
истрeсaњe смeћa, пиљeвинa, пeпeлa, бaцaњe
oдрeзaнoг шибљa, грaнa и сличнo,

21. Убиjaњe, хвaтaњe и гoњeњe птицa,
уништaвaњe гнeздa и хрaнe,

22. Нeурeднo oдржaвaњe живe oгрaдe,
23. Oштeћeњa дрвeћa, шибљa и живицa

гуљeњeм, љуштeњeм кoрe стaблa зaсeцaњeм,
сaвиjaњeм, гaжeњeм, зaбиjaњeм eксeрa,
бушeњeм или нa други нaчин,

24. Oштeћeњe, уништaвaњe oпрeмe
зeлeних пoвршинa кao штo су oгрaдe клупe,
стoлoви, стoлицe, спрaвe зa игру дeцe,
гнeздиштa и хрaнилиштa зa птицe, сaнитaрни
урeђajи, урeђajи jaвнe рaсвeтe, спoмeници и
излoжeнe скулптурe,

25. Koпaњe и oднoшeњe зeмљe сa
jaвних зeлeних пoвршинa,

26. Вaђeњe кaмeнe кoцкe и другoг
угрaђeнoг мaтeриjaлa нa трaвњaцимa и другим
трaвнaтим тeрeнима, стaзaмa, путeвимa бeз
прeтхoднo прибaвљeнoг oдoбрeњa,

27. Истoвaр грaђeвинскoг и другoг
мaтeриjaлa нa трaвњaцимa и другим
трaвнaтим тeрeнимa, стaзaмa, путeвимa бeз
прeтхoднo прибaвљeнoг oдoбрeњa,

28. Пeњaњe нa спoмeникe и излoжeнe
скулптурe,

29. Рaстурaњe oтпaдних мaтeриjaлa,
30. Скидaњe зaштитних нaпрaвa или

мaтeриjaлa кojимa сe oмoтaвajу дрвeћa, цвeћe
или другe сaдницe или кoje сe стaвљajу нa
трaву у циљу њeнe зaштитe,

31. Гaђaњe птицa и гaђaњe у мeту
вaздушнoм пушкoм, прaћкoм и нa други
нaчин,

32. Oслaњaњe тeжих прeдмeтa,
/бициклa и сличнo/ o дрвeћe чимe сe дрвeћe
мoжe oштeтити,

33. Лoмљeњe и уклaњaњe сaдницa,
34. Вршиње рaдњи кoje зa пoслeдицу

имajу oштeћeњe биљнoг и живoг свeтa, кao и
oбjeкaтa  oпштe упoтрeбe.

35. Сaдњa дрвeћa, жбуњa и другoг
биљнoг мaтeриjaлa супротно одредбама ове
Одлуке.

VII НAДЗOР

Члaн 32.

Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове Одлуке врши комунална

инспекција.
Комунално полицијске послове при

вршењу надзора над одржавањем комуналног
реда обавља комунална полиција.

Члaн 33.

Oштeћeњe или уништeњe биљнoг
зaсaдa нa jaвним зeлeним пoвршинaмa
кoнстaтуje кoмунaлни пoлицajaц или
кoмунaлни инспeктoр нa oснoву нeпoсрeдног
oпaжaњa, или пo писмeнoj приjaви прaвних и
физичких лицa.

 Koмунaлни инспeктoр сaстaвљa
зaписник и нa oснoву истoг дoнoси
oдгoвaрajућe рeшeњe зa oбнoву oштeћeнoг или
уништeнoг биљнoг зaсaдa уз утврђивањe
изнoсa нaкнaдe зa oбнaвљaњe биљнoг зaсaдa
која се уплаћује на жиро рачун Комуналног
предузећа. 

Висину новчаног износа на име
накнаде за набавку и садњу утврђује се по
важећем ценовнику Комуналног предузећа из
члана 10.ове Одлуке.

Члaн 34.

Укoликo кoмунaлни инспeктoр утврди
дa субjeкти кojи су дужни дa извршe oбaвeзу
пo oдрeдбaмa oвe Oдлукe, ту свojу oбaвeзу нe
извршaвajу нa прoписaни нaчин, или утврди
да се правно или физичко лице понаша
супротно одредбама ове Одлуке, нaрeдићe
рeшeњeм oтклaњaњe утврђeних нeдoстaтaкa.

Aкo извршeник нe пoступи пo рeшeњу
нaдлeжнoг инспeктoрa, oбeзбeдићe сe
извршeњe рeшeњa прeкo другoг лицa нa тeрeт
извршeника.

VIII KAЗНEНE OДРEДБE

Члaн 35.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo
1.000.000,00 динaрa кaзнићe сe Koмунaлнo 

прeдузeћe зa прeкршaj aкo jaвнe зeлeнe
пoвршинe нe oдржaвa нa нaчин прoписaн
чланом 17.ове одлуке. 

Истoм кaзнoм кaзнићe сe Koмунaлнo
прeдузeћe aкo не изврши обавезe из члана 19.
и 20. ове Одлуке.

Зa прeкршaj из стaвa 1. и 2. oвoг члaнa
кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у Koмунaлнoм
прeдузeћу нoвчaнoм кaзнoм од 5.000,00 дo
75.000,00 динaрa.
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Члaн 36.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 20.000,00 динaрa
кaзнићe сe прeдузeћe или другo прaвнo лицe зa
прeкршaj, укoликo пoступи прoтивнo
одредбама чл. 11.12.13.14.15.16, члaнa 25.став
1.  и члана 31. oвe Oдлукe.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa
кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у предузећу или
другом правном лицу нoвчaнoм кaзнoм oд
6.000,00 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa
Oдлукe кaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм
кaзнoм oд 10.000,00 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa
Oдлукe кaзнићe сe физичкo лицe нoвчaнoм
кaзнoм од  6.000,00 динaрa.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члaн 37.

Ступaњeм нa снaгу oвe oдлукe прeстaje
дa вaжи Oдлукa o зeлeним пoвршинaмa нa
тeритoриjи града Пaнчeва („Сл. лист општине
Панчево“ бр.11/02 и “Сл.лист града Панчева“
бр.6/14).

Члaн 38.

Oвa Одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa
од дана oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу
грaдa Пaнчeва“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4 
Панчево, 09.04.2015. године

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

 На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 1/14-пречишћен
текст и 24/14), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 09. априла 2015. године,
донела је:

ОДЛУКУ О ФИНАСИРАЊУ НАБАВКЕ

МЕДИЦИНСКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА

ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО,

НЕОПХОДНЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ГРАЂАНА СА

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се начин и
поступак финансирања набавке медицинске и
друге опреме за потребе Опште болнице
Панчево неопходне за лечење грађана са
територије града Панчева. 

Члан 2.

Средства за набавку медицинске и
друге опреме из члана 1. ове одлуке, у износу
од 2.000.000 динара, планирана су Одлуком о
буџету града Панчева за 2015. годину у оквиру
раздела 3, глава 3.4 - Здравство, шифра
програма 1801, Програм 12 – Примарна
здравствена заштита, шифра програмске
активности 1801-0001, Програмска активност:
Ф у н к ц и о н и с а њ е у с т а н о ва п р и ма р н е
здравствене заштите, функција 760, позиција
175, економска класификација 4632- Oпрема
за здравствене установе.

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

Члан 3.

Општа болница Панчево средства из
члана 2. став 1. ове одлуке може повлачити
сукцесивно, током 2015. године, према
приоритетним потребама, а на основу
образложеног захтева.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4 
Панчево, 09.04.2015. године

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

На основу члана 219. Закона о
здравственој заштити (“Службени гласник
РС”, број 107/05, 72/09-др закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12 и 45/13-др закон и 93/14),
члановa 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” број
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129/07 и 83/14- др. закон ) и чланова 39. и 98.
став 1.Статута града Панчева (“Службени лист
града Панчева” број 1/14-пречишћен текст и
24/14), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 09. априла 2015. године, донела
је:                                                    

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА

МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО

УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА

СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ

УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА

ПАНЧЕВА

Члан 1.

Овом одлуком град Панчево поверава
Дому здравља Панчево вршење послова
стручног утврђивања времена и узрока смрти
умрлих изван здравствене установе на
територији града Панчева и одређивање
доктора медицине.

Члан 2.

Послове стручног утврђивање времена
и узрока смрти умрлих изван здравствене
установе и издавање потврде о смрти на
територији града Панчева обављају доктори
медицине који су запослени на неодређено и
одређено време у Служби хитне медицинске
помоћи и здравственим амбулантама у
насељеним местима Дома здравља Панчево.

Члан 3.

Средства за преглед умрлих лица и
стручно утврђивање времена и узрока смрти
за лица умрла ван здравствене установе и
издавање потврда о смрти на територији града
Панчева, обезбеђују се у буџету града
Панчева.

Члан 4.

За регулисање међусобних права и
обавеза у вези са обављањем послова из члана
2. ове одлуке град Панчево и Дом здравља
П а н ч е в о з а к љ у ч и в а ћ е у го в о р с в а ке
календарске године.

Уговор из става 1. овог члана, у име
града Панчева, потписиваће градоначелник
града Панчева.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4 
Панчево, 09.04.2015. године

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

На основу члана 32. тачка 15. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14-др.закон),чланoва 33, 34,
36. и 37. Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС“,број 61/05, 107/09 и 78/11) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева”,
број 01/2014 - пречишћен текст и 24/14),
Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 09. априла 2015.године, доноси:

ОДЛУКУ О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА

ПАНЧЕВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

КАПИТАЛНИХ  ИНВЕСТИЦИОНИХ

РАСХОДА

Члан 1.

Овом одлуком одобрава се задуживање
града Панчева на домаћем финансијском
тржишту, узимањем кредита у износу до
423.220.000,00 динара, ради финансирања
капиталних инвестиционих расхода, сагласно
Одлуци о буџету града Панчева за 2015.
годину.

Задуживање из претходног ставa врши
се у складу са прибављеним Мишљењем
Министарства финансија Републике Србије-
Управа за јавни дуг број: 401-680/2015- 001 од
1. априла  2015.године. 

Члан 2.

Средства из члана 1. ове одлуке
планирана су у О д л у ц и о буџету града
Панчева з а 2015. годину за финансирање
капиталних инвестиција:

-   Куповина објекта у јавној својини
града Панчева за вртић "Бајка" на Котежу  2 у
износу до 140.000.000,00 динара,

-   Инфраструктурно опремање Северне
индустријске зоне у Панчеву у
износу до 83.500.000,00 динара,

- МЗ Старчево - Израда пројекта
уређење Трга Неолита, III фаза у
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износу до 1.000.000,00 динара,
- МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне

мреже у износу до 1.000.000,00
динара,

- МЗ Јабука-Реконст рукција и
доградња пијаце са изградњом
санитарног чвора и паркинг
простора у износу до 14.520.000,00
динара,

- МЗ Глогоњ - Изградња капеле и
пратећег објекта са надстрешницом
у износу до 6.600.000,00 динара,

- М З Кач а р е в о - П е р и од и ч н о
одржавање тротоара у улици
Народног Фронта-десна страна од
поште до улице Цара Лазара у
износу до 7.200.000,00 динара,

- М З К а ч а р е в о - П е р и о д и ч н о
одржавање тротоара у улици
4 . О к т о б а р ( о д М . Т и т а д о
Д . Т у ц о в и ћ а ) у и з н о с у д о
7.200.000,00 динара,

- МЗ Иваново - Ојачање коловоза
улице Војвођанска у износу до
2.800.000,00 динара,

- МЗ Иваново - Ојачање коловоза
улице Гробљанска у износу до
2.250.000,00 динара,

- МЗ Иваново - Ојачање коловоза
улице 7. јула  у износу до
1.100.000,00 динара,

- МЗ Иваново - Ојачање коловоза
улице 29.новембра у износу до
1.800.000,00 динара,

- МЗ Иваново - Појачано одржавање
улице И.Л.Рибара  у износу до
1.100.000,00 динара,

- МЗ Иваново - Ојачање коловоза
улице Петефи Шандора у износу до
1.100.000,00 динара,

- Основна школа "Мирослав Мика
Антић" Панчево - Завршетак радова
на пренамени таванског простора у
3 у ч и о н и ц е у и з н о с у д о
10.000.000,00 динара,

- О с н о в н а ш к о л а " С т е в и ц а
Јовановић" Панчево - Уређење
школског дворишта у износу до
3.000.000,00 динара,

- Основна школа "Јован Јовановић
Змај" Панчево - Рушење старе и
израда нове дворишне фасаде у
износу до 6.700.000,00 динара,

- Школа за основно и средње

о б р а з о ва њ е " М а р а М а н д и ћ "
Панчево - Замена монтажог објекта
радионичке зграде у износу до
10.000.000,00 динара,

- Здравствена амбуланта Долово -
И зрада про јект а за пот ребе
легализације објекта и извођење
радова у износу до 10.000.000,00
динара,

- Народни музеј Панчево - Израда
пројектно техничке документације
извођење радова на санацији крова
народног музеја у Панчеву (леви
део) - по инжењеринг систему у
износу до 3.750.000,00 динара,

- Р е к о н с т р у к ц и ј а п о с т о ј е ћ е
"Билетарнице" - Аполо, фаза II
пројектовање и извођење у износу
до 8.000.000,00 динара,

- Куповина нових аутобуса у износу
до 34.000.000,00 динара,

- Капиталне субвенције (енергетска
е ф и к а с н о с т ) у и з н о с у д о
8.600.000,00 динара,

- Наставак радова на проширењу
Н о в о г г р о б љ а у и з н о с у д о
15.000.000,00 динара,

- Изградња Потамишког колектора
фекалне канализације у износу до
11.000.000,00 динара,

- Изградња фекалне канализације за
насеље Кудељарски насип у износу
до 15.000.000,00 динара,

- И з р а д а п р о ј е к т н о т е х н и ч ке
документације фекалних црпних
с т а н и ц а н а т р а с и б у д у ћ е
канализације дуж Баваништанског
п у т а у износу до 4.500.000,00
динара,

- И з р а д а п р о ј е к т н о т е х н и ч ке
документације дела атмосферске
канализације дуж Баваништанског
п у т а у износу до 3.500.000,00
динара,

- Изградња водоводне мреже од
магистралнов вододвода Панчево-
Долово до регионалне депоније у
износу до 9.000.000,00 динара,

Члан 3.

Висина задужења из члана 1. ове
одлуке је у оквирима који су прописани
одредбама члана 36. Закона о јавном дугу
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(«Службени гласник Републике Србије» број
61/05, 107/09 и 78/11).

        Члан 4.

Период отплате кредита је пет година
након истека грејс периода од годину дана. 

Члан 5.

За извршење ове одлуке задужује се
Градоначелник града Панчева.

Члан 6.

Задуживање узимањем кредит а
спровешће се у складу са законом који уређује
јавне набавке.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4 
Панчево, 09.04.2015. године

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

На основу члана 28.став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“
број 119/12, 116/13 – аутент. тумачење и 44/14-
др.закон), члана 2. Одлуке о начину и
поступку именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број
8/13) и члана 98. став 1. Статута  града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број
1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 9. априла
2015. године, донела је:

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ

КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА

Члан 1.

Доноси се Одлука о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „ВОД-КОМ“  Јабука са

седиштем у Јабуци, Трг Бориса Кидрича бр 1.

Члан 2.

Оглас о јавном конкурсу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа
„ВОД-КОМ“  Јабука, који је саставни део ове
одлуке, објављује се у “Службеном гласнику
Републике Србије” и дневним новинама
“Данас”,  у року од 8 дана од дана доношења
ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу из става 1.
овог члана, након објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“ објавиће се на
званичној интернет презентацији града
Панчева, с назначењем датума када је оглас
објављен  у „Службеном гласнику Републике
Србије“.

Члан 3.

Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „ВОД-КОМ“
Јабука (у даљем тексту: јавни конкурс)
спроводи Комисија за именовања директора
јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево (у даљем тексту:
Комисија).
 

Члан 4.

Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 5.

П р и ј а в е н а ј а в н и ко н к у р с с а
неопходном документацијом и доказима о
испуњености услова подносе се Комисији,
препорученом пошиљком путем поште или
лично преко Градског услужног центра града
Панчева, у затвореној коверти на адресу:

Скупштина града Панчева
Комисија за именовања директора 

јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево 

са назнаком: Пријава на конкурс – НЕ
ОТВАРАЈ.

Трг Краља Петра I број 2-4
26 000 Панчево

Неблаговремене,неразумљиве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази
Комисија ће одбацити закључком, против кога
није допуштена посебна жалба.
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Члан 6.

Комисија ће вршити проверу и оцену:

- познавање  система

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

- познавање рада и функционисања јавно
комуналних предузећа за које се лице
кандидује.

Члан 7.

Провера из члана 6. ове одлуке, као и
оцењивање стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата вршиће се усменом
провером.

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

Члан 8.

Лице задужено за давање информација
о спровођењу јавног конкурса је секретар
Комисије.

 Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4 
Панчево, 09.04.2015. године

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

На основу члана 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број
119/12, 116/13-аутент.тумачење и 44/14-
др.закон), члана 98. став 1. Статута  града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број
1/14-пречишћен текст и 24/14) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање

директора Јавног комуналног предузећа
„ВОД-КОМ“ Јабука број II-04-06-16/2015-4 од
9.04.2015.  године, Скупштина града Панчева
oглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 

за именовање директора Јавног

комуналног предузећа „ВОД-КОМ“  Јабука

         Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће „ВОД-КОМ“
Јабука, са седиштем у Јабуци, Трг Бориса
Кидрича бр 1.

Радно место: Директор Јавног
комуналног предузећа „ВОД-КОМ“ Јабука, на
период од четири године. Директор Предузећа
заснива радни однос на одређено време

Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан
2. да има високо образовање стечено на

студијама трећег степена(доктор наука),
другог степена(мастер академске студије,
магистар наука), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године

3 . да има најмање пет година радног
искуства, од чега три на пословима које
обавља Јавно предузеће или најмање три
године на другим руководећим финкцијама

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

5. да није осуђиван за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности

6 . д а м у н и ј е и з р е ч е н а м е р а
безбедности забране обављања делатности
која је претежна делатност Јавног
предузећа

7 . да до ст ави Програм Јавног
предузећа- за мандантни период

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

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

Адреса на коју се подноси пријава
Скупштина града Панчева, Комисија за
именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево, Трг Краља Петра I број 2-4, 26 000
Панчево са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „ВОД-КОМ” Јабука –
НЕ ОТВАРАЈ

П р и ј а в е н а ј а в н и ко н к у р с с а
неопходном документацијом и доказима,
подносе се Комисији за именовања директора
јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач град Панчево, препорученом
пошиљком, путем поште или лично преко
Градског услужног центра града Панчева, у
затвореној коверти.

 
Докази који се прилажу уз пријаву:

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

- уверење о пословној способност
(издато од надлежног органа)

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

- доказ о радном искуству (оригинал или
оверена фотокопија уверења или
потврде издате од послодавца о радном
искуству и радном искуству на
пословима које обавља јавно предузеће
или радном искуству на другим
руководећим функцијама, као и оверена
фотокопија радне књижице)

- и з ј а в а д ат а п од к р и в и ч н о м и
материјалном одговорношћу да није
члан политичке странке, односно акт
надлежног органа политичке странке да
је лицу одређено мировање функције у
органу политичке странке

- уверење надлежног органа (надлежне
полицијске управе) да није осуђиван за
кривично дело против привреде,
правног саобраћаја или службене
дужности

- доказ да му није изречена мера
бе збедно сти забране обављања
делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа (издат од стране
надлежног органа)

- предлог Програма рада кандидата-за
мандатни период

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз

које нису приложени сви потребни докази
Комисија ће одбацити закључком против кога
није допуштена посебна жалба. 

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

           

                                                                 

На основу члана 20.  и члана 32. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”
129/07 и 83/14-др.закон), члана 6. тачка 10.
Закона о финансирању локалне самоуправе
( “Сл. гласник РС” бр. 62/06, 47/11, 93/12,
99/13-усклађени дин.износи и 125/14-
усклађени дин.износи), Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,
108/13 и 142/14), Закона о јавној својини („ Сл.
гласник РС“ 72/11, 88/13 и 105/14), Закона о
облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр.
29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 и „Сл.
лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл.лист СЦГ бр.1/03-
Уставна повеља) и члана 39. и 98.став 1.
Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева“ бр.1/14-пречишћен текст и 24/14))
Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 09. aприла 2015.године, донела
је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ

ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ,

МАГАЦИНСКОМ ПРОСТОРУ И

ГАРАЖАМА ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.

У  Одлуци о пословном, магацинском
про стору и гаражама града Панчева
(''Службени лист града Панчева'' број 15/14 и
29/14), у члану 4. додаје се став 3. који гласи:

„До дана закључења уговора из
претходног става, одлуку о делатностима  које
се могу обављати у пословном простору који
је предмет јавног оглашавања, као и одлуку о
давању сагласно сти за промену или
проширење делатности по захтевима закупаца
пословног простора доноси Надзорни одбор
ЈП “Дирекција“.            

Члан 2.
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У члану 31. став 4. мења се и гласи:
„Почетна висина закупнине по категоријама за
зидане гараже износи:
Категорија:             Динара по m²
- Прва                       81,24
- Друга                      50,64 “
                                    

Члан 3.

У члану 33. речи: „одборничке групе“
замењују се речју: „одборнике“ и речи:
„посланичке групе“ замењују се речју:
„посланике“.

Члан 4.

У  члану 37. у ставу 3. бришу се речи:
„за наредну годину“.

Члан 5.

У члану 55 . речи: „из члана 49“
замењују се речима: „из члана 48 ове Одлуке“.

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4 
Панчево, 09.04.2015. године

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

На основу члана 24.Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС” бр.72/11, 88/13 и
105/14), члана 20, 32. и 66. Закона  о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и
83/14 др.закон) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева(«Сл. лист града
Панчева» бр.1/14 - пречишћен текст и 24/14),
Скупштина града Панчева на седници
одржаној 09. априла 2015. године, донела је:

ОДЛУКУ О ПОВЕРАВАЊУ ЈП

„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И

УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО,

ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА

НЕПОКРЕТНОШЋУ У ДРЖАВНОЈ

СВОЈИНИ РС, СА ПРАВОМ

КОРИШЋЕЊА ГРАДА ПАНЧЕВА,

ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА

-УРБАНИЗАМ, У УЛ.НЕМАЊИНА ББ У

ПАНЧЕВУ

I

Скупштина града Панчева поверава ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево управљање непокретношћу и то:
објекат-  зграда пословних услуга–урбанизам,
уписана у Изводу из листа непокретности
бр.16129 к.о. Панчево као објекат број 1,
зграда пословних услуга -урбанизам
постојећа на парцели 4312 к.о. Панчево,
спратности Пр+1, бруто површине основе
приземља 579 м2, у ул. Немањина бб у
Панчеву, у државној својини Републике Србије
са правом коришћења града Панчева, у смислу
одржавања, обнављања и унапређивања, као и
извршавања законских и других обавеза које
проистекну из функције управљања.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4 
Панчево, 09.04.2015. године

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

На основу чланова 14. став 2. и 56.
Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл.
гласник Републике Србије“ број 46/95, 66/01,
61/05, 91/05, 62/06 и 31/11),  чланова 32. тачка
6. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др закон) и
чланова 39. тачка 6. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 1/14-
пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 09. априла 2015.
године, донела је:
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ОДЛУКУ О ИМЕНАМА ОДЛУКЕ О

АУТОБУСКИМ И ТАКСИ

СТАЈАЛИШТИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.

У Одлуци о аутобуским и такси
стајалиштима на територији града Панчева
(„Сл. лист града Панчева“ број 5/14), члан 22.
мења се и гласи:

„Члан 22.

 АС у насељеним местима су:

Код АС Назив АС
Насељено место и адреса – локација

АС

Локација у односу на

коловоз

На

коловозу

Ван

коловоза

(1) (2) (3) (4) (5)

Банатски Брестовац

100 Брестовац 1 Маршала Тита (код стадиона), да

101 Брестовац 1
Маршала Тита преко пута кућног броја
57

да

102 Центар
Маршала Тита преко пута кућног броја
5

да

102 a Центар Маршала Тита 7 да

318 Брестовац 2 Саве Ковачевића 24 да

319 Брестовац 3 Саве Ковачевића 50 да

320 Брестовац 2 Саве Ковачевића 19 да

321 Брестовац 3 Саве Ковачевића 49 да

Банатско Ново Село

103 Ново село 1 Маршала Тита бб да

104 Ново село 1 Маршала Тита 1 да

105 Ново Село 2 Маршала Тита 145 да

106 Ново Село 2 Маршала Тита 146 да

107 Центар Маршала Тита 67 да

108 Центар Маршала Тита 78 да

Глогоњ

109 Глогоњ 1 ЈНА 25 да

110 Глогоњ 1 ЈНА 36 да

111 Глогоњ 2 Ослобођења 21 да

112 Глогоњ 2 Ослобођења 22 да

113 Центар Трг Маршала Тита 1 да

114 Центар Трг Маршала Тита 2 да

Долово

115 Долово 1 Краља Петра I 71 да

116 Долово 1 Краља Петра I 98 да

117 Долово 2 Морава преко пута Основне школе да

118 Долово 2 Морава  код Основне школе да

119 Долово 3 Жарка Зрењанина 68 да

120 Долово3 Жарка Зрењанина 85 да

121 Окретница Војвођанска 1 да

122 Центар Краља Петра I 13 да

123 Центар Краља Петра I 36 да

Иваново

124 Иваново 1
Ивановачки пут преко пута кућног
броја 126

да
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125 Иваново 1 Ивановачки пут 128 да

126 Иваново 2 Дожа Ђерђа 20 да

127 Иваново 3 7. Јула 15 да

128 Иваново 4 7. Јула 47 да

129 Центар Бориса Кидрича 16 да

322 Иваново Ивановачки пут 84 да

323 Иваново
Ивановачки пут преко пута кућног
броја 78

да

Јабука

130 Јабука 1 Маршала Тита 96 да

131 Јабука 1 Маршала Тита 107 да

132 Јабука 2 Маршала Тита 32 да

133 Јабука 2 Маршала Тита 53 да

134 Јабука 3 ЈНА 49 да

135 Јабука 3 ЈНА 74 да

136 Јабука 4 Иве Лоле Рибара 27 да

137 Јабука 4 Иве Лоле Рибара 20 да

138 Окретница Охридска 7 да

139 Центар Маршала Тита 1 да

140 Центар Маршала Тита 4 да

Качарево

141 Качарево 1 Маршала Тита 2 да

142 Качарево 1 Маршала Тита 3 да

143 Качарево 2 Маршала Тита 62 да

144 Центар Маршала Тита 35 да

145 Центар Маршала Тита 40 да

Омољица

146 Окретница
Краља Петра I преко пута кућног броја
92

да

147 Омољица 1 Патријарха Арсенија Чарнојевића 135а да

148 Омољица 1 Патријарха Арсенија Чарнојевића 166 да

149 Омољица 2 Патријарха Арсенија Чарнојевића 63 да

150 Омољица 2 Патријарха Арсенија Чарнојевића 90 да

151 Омољица 3 Краља Петра I 56 да

152 Омољица 3 Краља Петра I 59 да

153 Омољица 4 Максима Горког 30 да

154 Омољица 4
Максима Горког преко пута кућног
броја 30

да

155 Омољица 5 Цара Душана 132 да

156 Омољица 5 Цара Душана 135а да

157 Омољица 6 Цара Душана 58 да

158 Омољица 6 Цара Душана 61 да

159 Омољица 7 Цара Душана 2 да

160 Омољица 7 Цара Душана 3 да

160 а Омољица 8 Ивана Милутиновића 40 да

160 б Омољица 8 Ивана Милутиновића 13 да

161 ПИК Омољица Краља Петра I 100 да

163 Центар Патријарха Арсенија Чарнојевића 4 да

164 Центар Патријарха Арсенија Чарнојевића 5 да

Панчево

166 Азотара Спољностарчевачка 80 да

167 Азотара
Спољностарчевачка преко пута главне
капије Азотаре

да

168 Београдски пут Моше Пијаде 92а да

169 Београдски пут
Моше Пијаде преко пута кућног броја
92

да

170 Бели багрем 7. Јула 31 да
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171 Бели багрем 7. Јула 38 да

172 Болница Милоша Обреновића 2 да

173 Болница Милоша Обреновића 1 да

174 Вељка Петровића
Вељка Петровића између кућних
бројева 3 и 5

да

175 Вељка Петровића
Вељка Петровића преко пута кућног
броја 7

да

176 Водна заједница Димитрија Туцовића 31а да

177 Водна заједница Димитрија Туцовића 32 да

178 Вртић Козарачка 154 да

179 Вртић Козарачка бб да

180 Горњи млин Димитрија Туцовића 115 да

181 Горњи млин Димитрија Туцовића 118 да

182 Градска управа Генерала Петра Арачића 2 да

183 Градска управа Генерала Петра Арачића 1 да

184 Дом Здравља Светог Саве 88 да

185 Дом Здравља Светог Саве 91 да

186 Дом омладине Светог Саве 10 да

187 Дом омладине Светог Саве 29 да

188 Доњи млин Жарка Зрењанина 78 да

189 Доњи млин Жарка Зрењанина 79 да

190 Завод за запошљавање Војводе Радомира Путника 22 да

191 Завод за запошљавање Војводе Радомира Путника 29 да

192 Јаношикова 1 Јаношикова 52 да

193 Јаношикова 2 Јаношикова 94 да

194 Јаношикова 3 Јаношикова 128 да

195 Јаношикова 4 Јаношикова 158 да

196 Касарна Баваништански пут преко пута касарне да

197 Касарна Баваништански пут код касарне да

198 Касапиновићева Цара Лазара 13 да

199 Касапиновићева Цара Лазара 18 да

202 Книћанинова 1 Книћанинова 3 да

203 Книћанинова 1 Книћанинова 8 да

204 Книћанинова 2 Книћанинова 26б да

205 Книћанинова 2 Книћанинова 35 да

206 Котеж Моше Пијаде 120 да

207 Котеж Моше Пијаде 121 да

208 Котеж I
Раскрсница улица Браће Јовановића и
Вршачке

да

209 Котеж II
Раскрсница улица Стевана Шупљикца
и Книћанинове

да

210 Кудељарац Кудељарски насип бб да

211 Кудељарац Кудељарски насип бб да

212 Летња Јабучки пут преко пута кућног броја 51 да

213 Летња Јабучки пут 61 да

214 Љубичево
Илије Гарашанина преко пута кућног
броја 6

да

215 Љубичево Илије Гарашанина 10 да

216 Милке Марковић
Милке Марковић преко пута кућног
броја 3

да

217А Милке Марковић Милке Марковић 27Ц да

218 Млекара Скадарска бб улаз у Млекару да

219 Млекара Скадарска преко пута улаза у Млекару да

220 Миса Сремска 38 да

221 Миса Топчидерска 2 да
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222 Надвожњак Ослобођења 39 да

223 Надвожњак Ослобођења 88 да

224 Нарцис Новосељански пут 165 да

225 Нарцис Новосељански пут 72 да

226 Нова Хала
Светозара Шемића преко пута кућног
броја 14

да

227 Нова Хала Светозара Шемића 20 да

228 Ново гробље Баваништански пут код Новог гробља да

229 Ново гробље
Баваништански пут преко пута Новог
гробља

да

230 Ново гробље Баваништански пут Ново гробље да

231 Новосељански пут 1
Новосељански пут преко пута кућног
броја 89

да

232 Новосељански пут 1 Новосељански пут број 97 да

234 Новосељански пут 2 Новосељански пут број 125 да

235 Новосељански пут 2
Новосељански пут преко пута кућног
броја 125

да

236 ОШ Бранко Радичевић Цара Лазара 49а да

237 ОШ Бранко Радичевић Цара Лазара 58 да

238 ОШ Браца Петров 7. Јула 7 да

239 ОШ Ђура Јакшић
Лава Толстоја преко пута кућног броја
32

да

240 ОШ Мика Антић Вељка Влаховића 15 да

241 ОШ Мика Антић
Вељка Влаховића преко пута кућног
броја 19

да

242 Пекара Милоша Обреновића 10 да

243 Пекара Милоша Обреновића 39 да

244 Петефијева 1 Шандора Петефија 209 да

245 Петефијева 2 Шандора Петефија 151 да

246 Петефијева 3 Шандора Петефија 99 да

247 Петефијева 4 Шандора Петефија 47 да

248 Петрохемија
Спољностарчевачка главна капија
Петрохемије

да

249 Петрохемија
Спољностарчевачка преко пута главне
капије Петрохемије

да

250 Пивара Стевана Шупљикца 133 да

251 Пивара
Стевана Шупљикца преко пута кућног
броја 139

да

252 Пијаца Лава Толстоја 6а да

253 Пољопривредна школа Новосељански пут 31 да

254 Пољопривредна школа
Новосељански пут преко пута кућног
броја 31

да

255 Пољска Пољска 24 да

256 Првомајска Цара Душана 115 да

257 Првомајска Цара Душана 120 да

258 Предграђе
Стевана Шупљикца преко пута кућног
броја 55

да

259 Предграђе Стевана Шупљикца 83 да

260 Преображењска црква Димитрија Туцовића 65 да

261 Преображењска црква Димитрија Туцовића 74 да

262 Пруга Жарка Зрењанина 104 да

263 Пруга Жарка Зрењанина 119 да

264 Робна кућа Војводе Радомира Путника 8 да

265 Рафинерија Спољностарчевачка главна капије РНП да

266 Рафинерија
Спољностарчевачка преко пута главне
капије РНП

да

267 Снежана Војводе Петра Бојовића 2 да
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268 Светог Саве Светог Саве 50a да

269 Светог Саве Светог Саве 59б да

270 Скробара Маршала Тита 41 да

271 Скробара Маршала Тита 82 да

272 Спортски центар Македонска 2 да

273 Спортски центар Македонска 21 да

274 Стаклара Жарка Зрењанина 132 да

275 Стаклара Жарка Зрењанина 149 да

276 Стари бувљак
Баваништански пут преко пута Старог
бувљака

да

277 Стари бувљак
Баваништански пут код Старог
бувљака

да

278 Стари Тамиш
Улица Кестена код улаза у Стари
Тамиш

да

279 Стари Тамиш
Улица Кестена преко пута улаза у
Стари Тамиш

да

280 Стеријина Лава Толстоја 39 да

282 Стрељана Боре Станковића 2 да

283 Стрељана Боре Станковића 3 да

284 Тамиш
Моше Пијаде преко пута кућног броја
9

да

285 Тамиш Моше Пијаде 15 да

286 Тесла
Милоша Обреновића преко пута броја
51

да

287 Тесла Милоша Обреновића 57 да

288 Тесла
Кнеза Михајла Обреновића преко пута
броја 71

да

289 Топола Спољностарчевачка 76 да

290 Топола Спољностарчевачка 81 да

291 Турска глава
Жарка Зрењанина преко пута кућног
броја 43

да

292 Турска глава Жарка Зрењанина 45 да

293 Утвин аеродром Душана Петровића Шанета 5 да

294 Утвин аеродром Душана Петровића Шанета 14 да

295 Фабрика авиона Јабучки пут 133 да

296 Фабрика авиона Јабучки пут бб код фабрике авиона да

297 Фабрика скроба Маршала Тита 6а да

298 Фабрика скроба Маршала Тита 11 да

299 Хала спортова Радивоја Кораћа бб да

300 Хала спортова Радивоја Кораћа бб да

301 Цара Душана Владимира Жестића 30 да

301 a Цара Душана Цара Душана 63 да

302 Црква Козарачка код цркве да

303 Црква Козарачка преко пута цркве да

304 Црна мачка Спољностарчевачка 10 да

305 Црна мачка Жарка Зрењанина 179 да

306 6. Октобар Цара Душана 27 да

307 7. Јула Радивоја Кораћа 11 да

308 7. Јула
Радивоја Кораћа преко пута кућног
броја 11

да

Старчево

309 Окретница Иве Лоле Рибара 64 да

310 Старчево 1
Панчевачки пут преко пута кућног
броја 112

да

311 Старчево 1 Панчевачки пут 112 да

312 Старчево 2 Панчевачки пут 64 да
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313 Старчево 2 Панчевачки пут 65 да

314 Старчево 3 Иве Лоле Рибара 87 да

315 Старчево 3 Иве Лоле Рибара 86 да

316 Центар Панчевачки пут 2 да

317 Центар Панчевачки пут 5 да

Члан 2.

Члан 23. мења се и гласи:
„Члан 23.

Аутобуска стајалишта ван насељених места су:

Код АС Назив АС Ранг пута – локација АС

Локација у односу на
коловоз

На
коловозу

Ван коловоза

(1) (2) (3) (4) (5)

На државном путу I Б реда -ознака пута 10 

400 Зрно Новосељански пут 183 да

401 Зрно Новосељански пут 114 да

402 Стара циглана
Новосељански пут код
Циглане

да

403 Стара циглана
Новосељански пут преко
пута Циглане

да

404 Фарма
Новосељански пут бб код
Живинарске фарме

да

405 Фарма
Новосељански пут бб код
Бензинске пумпе Крнета

да

На државном путу  I Б реда -ознака пута 14

406 Алмекс
Јабучки пут бб (Бензинска
пумпа Almex),

да

407 Алмекс
Јабучки пут преко пута
бензинске пумпе Almex

да

408 Дом Слепих
Баваништански пут код
Дома слепих

да

409 Дом Слепих
Баваништански пут преко
пута Дома слепих

да

410 Знак Баваништански пут да

411 Знак Баваништански пут да

412 Јосиф Панчић Баваништански пут да

413 Јосиф Панчић Баваништански пут да

414 Циглана
М а р ш а л а Т и т а 1 0 2
Скробара

да

415 Циглана
Маршала Тита преко пута
кућног броја 102 Скробара

да

На државном путу Панчево Опово II A реда – ознака пута 131

416 Викенд зона – Јабука
Викенд зона 2 км од
раскрснице Скробара –
Јабука

да

417 Викенд зона – Јабука
Викенд зона 2 км од
р а с к р с н и ц е С к р о б а р а
Јабука

да

418 Економија – Јабука Код улаза у економију да

419 Економија – Јабука
П р е к о п у т а у л а з а у
економију

да

420 Стратиште Споменик Стратиште да

421 Стратиште Преко пута споменика да
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Стратиште

На општинском путу број 1

422 Викенд зона – Брестовац
3 километра од Омољице
са десне стране пута

да

423 Викенд зона – Брестовац
3 километра од Омољице
са десне стране пута

да

На општинском путу број 5

424 Викенд зона - Долово 

Викенд зона десна страна
пута н а 8 , 9 к м о д
раскрснице
Б а в а н и ш т а н с к о г и
Доловачког пута

да

425 Викенд зона – Долово

Викенд зона лева страна 
пута на 8,9 км од 
раскрсницеБаваништанског
и Доловачког пута

да

426 Економија – Долово
Економија Долово код
улаза у економију

да

427 Економија – Долово Економија Долово преко
пута улаза у економију

да

428 Надел

Н а д е л р а с к р с н и ц а
Б а в а н и ш т а н с к о г и
Доловачког пута са десне
стране

да

429 Надел

Н а д е л р а с к р с н и ц а
Б а в а н и ш т а н с к о г и
Доловачког пута са леве
стране

да

430 ПИК Долово
ПИК Долово код главне
капије

да

431 ПИК Долово
ПИК Долово преко пута
главне капије

да

На општинском путу број 3

432 Камена кућа да

433 Камена кућа да

434 Брег Доловачки пут 9+652 км  да 

435 Брег Доловачки пут 9+652 км да

Члан 3.

У члану 27. став 1. мења се и гласи:
„Б р о ј и л о к а ц и ј у Т С , б р о ј

стајалишних места за такси возила на ТС
ко ј а с е н а л а з е н а с а о б р а ћ а ј н и м
површинама,одређује Агенција.“               

Члан 4.

Члан 29. мења се и гласи:

„Члан 29.
    Под уређењем и одржавањем ТС
подразумева се уређење саобраћајне
површине, постављање и обнављање
хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације на ТС.

 Управљач пута мора обележити ТС
прописаном вертикалном и хоризонталном
саобраћајном сигнализацијом и то:

1. саобраћајни знак (III-49.1) „Такси
стајалиште“;

2. на саобраћајној површини одређеној за
такси стајалиште, стајалишно место се мора
п р о п и с н о о б е л е ж и т и хо р и з о н т а л н о м
сигнализацијом, жуте боје и натписом „ТАХI“
жуте боје, уписане у оквиру стајалишног места.“

Члан 5.

Члан 30. мења се и гласи:

„Члан 30.
На ТС могу се заустављати и паркирати
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само такси возила превозника који су
регистровани за  обављање делатности
ауто-такси превоза путника и која су
обележена на прописан начин, у складу са
законом. 

За употребу ТС на саобраћајним
површинама плаћа се локална комунална

такса на годишњем нивоу.
Средства прикупљена наплатом локалних

комуналних такси из става 2. овог члана користе
се наменски за изградњу нових, уређење и
одржавање по стојећих ТС, одно сно за
унапређење такси делатности.“

Члан 6.

Члан 32. мења се и гласи:

„Члан 32.
„Такси стајалишта на територији Града су:

Код ТС Назив ТС
Насељено место и адреса –

локација ТС
Број паркинг места

(1) (2) (3) (4)

Банатски Брестовац

500 Брестовац
Маршала Тита  преко пута
кућног броја 11

3

Банатско Ново Село

501 Ново Село
Иве лоле Рибара преко пута
цркве

5

Глогоњ

502 Глогоњ
Београдска преко пута кућног
броја 7

3

Долово

503 Долово Бориса Кидрича 2 5

Иваново

504 Иваново Бориса Кидрича 20 2

Јабука

505 Јабука Маршала Тита 2 5

Качарево

506 Качарево Народног фронта 36 5

Омољица

507 Омољица Цара Душана 1 3

Панчево

508 Аутобуска станица Војводе Радомира Путника 28 8

509 Болница
Милоша Требињца преко пута
кућног броја 32

7

510 Бувљак
Светозара Шемића преко пута
кућног броја 24

15

511 Котеж I
Браће Јовановића преко пута
кућног броја 94

6

512 Котeж II
Војвођански булевар код ТЦ
Котеж II

3

513 Нова пошта Светог Саве 1 12

514 Пијаца Угао Ослобођења и Немањине 11

515 Робна кућа Максима Горког 1 7

516 Снежана Војводе Петра Бојовића 1 6

522 Стрелиште Вељка Влаховића 11 4

518 Тесла
Кнеза Михајла Обреновића
преко пута кућног броја 67

4

521 Спортски центар Македонска 5

Старчево
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520 Старчево Маршала Тита 2 3

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4 
Панчево, 09.04.2015. године

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

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
број 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 60. став
1. тачка 3. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13-
аутентично тумачење и 44/14 - др. закон),
чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева ("Службени лист града Панчева" број
1/14 - пречишћен текст и 24/14), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 09.
априла 2015. године, донела је:

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО О

УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПОГРЕБНИХ

УСЛУГА  БРОЈ 33/2015 ОД 18.02.2015.

ГОДИНЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа
„Старчевац“ Старчево о утврђивању цена
погребних услуга, број 33/2015 од 18.02.2015.
године.

II

Саставни део овог решења је Одлука о
утврђивању цена погребних услуга.

III

О в о р е ш е њ е с т у п а н а с н а г у и
примењиваће се од наредног дана од дана
доношења и објавиће се у "Службеном листу
града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4 
Панчево, 09.04.2015. године

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

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07 и 83/14-др.закон), чланова 60. став
1. тачка 1. и 65.став 2. Закона о јавним
предузећима (“Сл.гласник РС” број 119/12,
116/13-аут.тумачење и 44/14-др.закон), чланова
16.тачка 1. и 53. Одлуке о усклађивању Одлуке
о оснивању Јавно комуналног предузећа
«Комбрест» Банатски Брестовац («Службени
лист града Панчева» број 7/14-пречишћен
текст), чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 1/14-
пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 09. априла
2015.године донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

СТАТУТ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА «КОМБРЕСТ» БАНАТСКИ

БРЕСТОВАЦ

I

    Скупштина града Панчева даје сагласност
н а Статут Јавно комуналног предузећа
«Комбрест» Банатски Брестовац број 32/15 од
02.04.2015.године, који је донео Надзорни
одбор Јавно комуналног предузећа «Комбрест»
Банатски Брестовац на седници одржаној дана
02.04.2015.године.
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II

Саставни део овог решења је Статут
Јавно комуналног предузећа «Комбрест»
Банатски Брестовац.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНE
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4
Панчево, 09.04.2015. године

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

На основу члана 46. и 47. Пословника
Скупштине града Панчева ("Службени лист
града Панчева" бр.1/15 - пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 09. априла 2015. године, донела је:

РЕШЕЊЕ О  РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА САВЕТА ЗА

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

I

 Разрешавају се дужности председник и
члан Савета за заштиту животне средине
Скупштине града Панчева и то:

др НИКОЛА УГРЧИЋ, досадашњи
председник 

ЗОРА КОЛАРСКИ, досадашњи члан

II

За председника и члана Савета за заштиту
животне средине Скупштине града Панчева
бирају се:

ЗОРА КОЛАРСКИ, председник
др НИКОЛА УГРЧИЋ, члан

III

Лицима из тачке II овог решења мандат
траје до истека мандата утврђеног решењем
Скупштине града Панчева о избору
председника, заменика председника и чланова

Савет а за заштиту животне средине
Скупштине града Панчева број: II-04-06-
39/2012 од 19. октобра 2012. године.  

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4
Панчево, 09.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу чл. 18. Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91 и 71/94),
члана 11а. Одлуке о оснивању Туристичке
организације општине Панчево («Службени
лист општине Панчево» бр. 4/97, 3/98 и 15/00 и
«Службени лист града Панчева» бр. 10/10 и
9 /14) , члана 47 . Ст атут а Туристичке
организације града Панчева («Службени лист
општине Панчево» број 10/2001 и 4/2002) и
члана 39. Статута града Панчева("Службени
лист града Панчева" бр. 1/14 - пречишћен текст
и 24/14) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 09. априла 2015. године, донела је:

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ

ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА

ПАНЧЕВА

I

 БРАНИСЛАВУ РОВЧАНИНУ, дипломираном
економисти из Панчева, утврђује се престанак
мандата вршиоца дужности директора
Туристичке организације града Панчева.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
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БРОЈ:II-04-06-16/2015-4
Панчево, 09.04.2015. године

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

На основу чл. 18. Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91 и 71/94),
члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке
организације града Панчева («Службени лист
општине Панчево» бр. 4/97, 3/98 и 15/00 и
«Службени лист града Панчева» бр. 10/10 и
9/14), члана 47. и 49. Статута Туристичке
организације града Панчева («Службени лист
општине Панчево» број 10/2001 и 4/2002) и
члана 39. Статута града Панчева ("Службени
лист града Панчева" бр. 1/14 - пречишћен текст
и 24/14) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 09. априла 2015. године, донела је:

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА

ПАНЧЕВА

I

БРАНИСЛАВ РОВЧАНИН, дипломирани
економиста из Панчева, именује се за
директора Туристичке организације града
Панчева, на период од четири године.

II

Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност директора наредног радног дана од
дана доношења Решења.

       III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4
Панчево, 09.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу члана 12., 13. и члана 17.
Закона о јавним предузећима («Службени
гласник РС» бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-други закон), члана 31., 32. и
33. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа «ВОД-КОМ»

Јабука („Службени лист града Панчева“ број
7/14 - пречишћен текст) и члана 39. Статута
града Панчева  („Службени лист града
Панчева“ број 1/14- пречишћен текст и 24/14)
Скупштина града Панчева на седници
одржаној 09. априла 2015. године, донела је:
 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И

ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ

ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА «ВОД-КОМ» ЈАБУКА

I

ИВАНА ИВАНОВСКИ, разрешава се
дужности члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа «ВОД-КОМ» Јабука као
представник јединице локалне самоуправе.

II

СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ, именује се
за члана Надзорног одбора Јавног комуналног
п р е д у з е ћ а « В ОД - К О М » Ј а бу к а к а о
представник јединице локалне самоуправе.

III

Лице из тачке II овог решења именују
с е на остатак времена утврђен Решењем
Скупштине града Панчева број: II-04-06-
19/2013-6 од 31.10.2013. године и број: II-04-
06-17/2014-2  од 16. април 2014. године.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4
Панчево, 09.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања
(Сл.гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана
14. и 15. Одлуке о оснивању Предшколске
установе “Дечја радост” Панчево (Сл.лист
града Панчева бр. 6/11-пречишћен текст и
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20/11) и члана 39. Статута града Панчева
(Сл.лист града Панчева бр. 1/14 - пречишћен
текст и 24/14), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 09. априла 2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

«ДЕЧЈА РАДОСТ» ПАНЧЕВО

I

Разрешавају се дужности чланови
Управног одбора Предшколске установе
„Дечја радост“ Панчево и то:

АНА АВРАМОВИЋ, представник
Савета родитеља и

ДАНИЦА АРСИЋ, представник
Локалне самоуправе.

II

За чланове Управног одбора Предшколске
установе „Дечја радост“ Панчево именује се:

ДРАГАН ВУЧКОВИЋ, представник
Савета родитеља и

ЈАДРАНКА ЖУРЖИНОВ, представник
Локалне самоуправе.

III

Лица из тачке II овог решења именује се
на остатак времена утврђен Решењем
Скупштине града Панчева број: II-04-06-
39/2012 од 19. октобра 2012. године и
Решењем број: II-04-06-19/2013-5 од 11.
октобра 2013. године и Решењем Скупштине
града Панчева број: II-04-06-17/2014-2 од 16.
април 2014. године.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4
Панчево, 09.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања
("Сл. гласник РС"  бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
члана 39. Статута града Панчева("Сл. лист
града Панчева бр. 1/14 - пречишћен текст и
24/14), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 09. априла 2015. године, донела је:

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

«ЈОВАН БАНДУР» ПАНЧЕВО

I

НИКОЛА ДУДИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Музичке
школе «Јован Бандур»  П а н ч е в о , као
представник локалне самоуправе

II

СЛАЂАНА ВУЧКОВИЋ, именује се за
члана Школског одбора Музичке школе «Јован
Бандур»  Панчево, као представник локалне
самоуправе.

III

Лица из тачке I I овог Решења именују
с е н а остатак времена утврђен Решењем
Скупштине града Панчева о именовању
чланова Школског одбора Музичке школе
«Јован Бандур» Панчево, број: II-04-06-
17/2014-5 од 02.07.2014. године.

IV

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном листу
града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4
Панчево, 09.04.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу чл. 32, 36 и 66. ст. 1. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.
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129/07 и 83/14-др.закон),  чл. 39., 46. и 98. ст.
1. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчева», бр. 1/14-пречишћен текст и 24/14),
Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 09. априла 2015. године, донела је: 

РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О

ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ,

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

I

У Решењу о оснивању Комисије за израду
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
(«Службени лист града Панчева», број 32/12,
34/12, 4/13, 8/13,16/13, 6/14 и 24/14) тачка II
мења се и гласи:

„Комисију чини председник и осам
чланова и то:

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: 
 Маја Свирчевић Прекић, 
дипл.инг.пољопривреде

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
Милорад Малић, дипл. инг. пољопривреде, 
Александар Бачвански, ветеринарски техничар,
Весна Крстевска, економски техничар,
Рајко Матаруга, електротехничар,

Драган Миричић, пољопривредни техничар,
Ана Сушец, технолог пољопривреде,
Душан Лукић, професор физичког васпитања,
Ружица Ђорђијевски, струковни економиста.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-4
Панчево, 09.04.2015. године

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

Градоначелник града Панчева, дана 09.

04. 2015. године, разматрао је Предлог Решења
о измени Решења o образовању Комисије за
вредновање пројекaта и програма у области
културе, те је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др. закон) и
чланова 54. и 98. став 2 Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14-
пречишћен текст и 24/14), донео следеће 

РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА

ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКAТА И

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

I

У Решењу o образовању Комисије за
вредновање пројекaта и програма у области
културе број II-06-020-1/2015-4 о д 13.01.2015.
године, тачка II мења се и гласи:

„Задаци Комисије се односе на
вредновање предлога пројеката и програма у
области културе и вредновање музичких,
иновативних, едукативних и промотивних
програма и пројеката за младе у дворани
„Аполо“.

Послови вредновања пројеката и
програма из претходног става обухватају:
предлагање текста Конкурса за избор пројеката
и програма у области културе и музичких,
иновативних, едукативних и промотивних
програма и пројеката за младе у дворани
„Аполо“, усвајање критеријума, вредновање
пројеката и програма, припрема пројектне и
програмске документације, прегледање и
оцењивање пристиглих пројеката и програма
на  конкурсе, подношење образложених
предлога Градоначелнику града Панчева за
су/финансирање изабраних пројеката и
програма и усвајање извештаја о реализацији и
евалуацији одобрених пројеката и програма.

Приликом вредновања пројеката и
програма, Комисија се доследно придржава
критеријума, рокова и осталих услова
прописаних конкурсима, критеријума за избор
пројеката и програма у култури који се
су/финансирају из буџета града Панчева и
утврђених циљева и мера датих у Стратегији
културног развоја града Панчева 2010-2015. и
Стратегији бриге о младима града Панчева
2014-2017., као и у оквиру годишњих
акционих планова наведених стратегија.

О избору одабраних пројеката и
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програма, као и о износу финансијских
средстава одлучује Градоначелник града
Панчева.

Комисија може затражити од стране
других стручњака мишљење о поднетим
предлозима пројеката и програма.“

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-06-020-1/2015-447
Панчево, 09. април 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
                Павле Раданов, с.р.

Градоначелник града Панчева, дана 03.
aприла 2015. године разматрао је Предлог
ре ш е њ а о обра зова њ у Коми с и ј е з а
вредновање програма, пројеката и пријава
удружења грађана града Панчева чији су
циљеви од јавног интереса, за 2015. годину,
те је н а основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07 и 83/14-др. закон) и чланова
54. и 98. став 2 Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14-
пречишћен текст и 24/14), донео следеће:

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ

ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА,

ПРОЈЕКАТА И ПРИЈАВА УДРУЖЕЊА

ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА 

ЧИЈИ СУ ЦИЉЕВИ ОД ЈАВНОГ

ИНТЕРЕСА, ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Образује се Комисија за вредновање
програма, пројеката и пријава удружења
грађана града Панчева чији су циљеви од
јавног интереса, за 2015. годину (у даљем
тексту: Комисија) у следећем саставу:

 1. Александар Фаркаш, члан Градског већа
задужен за подручје спорта, председник,
 2. Ненад Малетин, директор Дома омладине
Панчево, члан, 

 3. Слободан Додић, уредник музичког
програма у Дому омладине Панчево, члан.

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

II

Задаци Комисије се односе на: 

- вредновање програма и пројеката од јавног
интереса, које реализују удружења грађана
града Панчева, за 2015. годину,

- вредновање при јава за пружање
бесплатних књиговодствених услуга за
удружења грађана града Панчева (чији су
циљеви од јавног интереса, у областима
здравства и социјалне политике, културе и
информисања, бриге о младима, образовања
или екологије), за 2015. годину.

Наведени задаци Комисије обухватају
следеће послове:

- усвајање критеријума за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса, као
и п р и ј а ва з а п руж а њ е бе с п л ат н и х
књиговодствених услуга за удружења
грађана града Панчева (чији су циљеви од
јавног интереса, у областима здравства и
социјалне политике, културе и информисања,
бриге о младима, образовања или екологије),

-припрема конкурсне и пројектне
документације и предлога текста јавног
конкурса,

 -прегледање и оцењивање програма,
пројеката и пријава пристиглих на јавни
конкурс,

 -подношење образложених предлога
Градоначелнику о финансијској подршци
одобрен и м програмима, пројектима и
пријавама,
 - усвајање извештаја о реализацији и
евалуацији одобрених програма, пројеката и
пријава.

Приликом вредновања предлога програма
и пројеката од јавног интереса, као и  пријава
за пружање бесплатних књиговодствених
услуга з а удружења грађана града Панчева
(чији су циљеви од јавног интереса, у
областима здравства и социјалне политике,
културе и информисања, бриге о младима,
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образовања или екологије), Комисија се
доследно придржава критеријума, рокова и
осталих услова прописаних јавним конкурсом.

III

Председник, чланови и секретар из тачке I
овог решења именују се до краја 2015. године.

IV

Осим председнику Комисије, надокнада у
нето износу од 900,00 динара за сваку
одржану седницу припада секретару и
члановима.

                                     V
Седнице Комисије сазива председник

Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је

да седници присуствује већина од укупног
броја чланова.

Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова. 

VI

Стручне и административно-техничке

послове за потребе Комисије обавља
Секретаријат за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа,
Секретаријат за јавне службе и социјална
питања - Одсек за културу, информисање,
спорт, бригу о младима и цивилни сектор, у
сарадњи са осталим организационим
јединицама Градске управе града Панчева.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2015-436
Панчево, 03. април 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов, с.р       

                                                                     

САДРЖАЈ
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Председник Надзорног одбора 

 Слободан Мрђен, с. р.
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ПРЕДЕСНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 ЈКП "СТАРЧЕВАЦ" СТАРЧЕВО

 Миша Соколовић, с.р.
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