
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ

ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 24. ГОДИНА VIII ПАНЧЕВО, 02 Октобар 2015. ГОДИНЕ Аконтација претплате 10.375,30 

Градоначелник  града  Панчева,  дана
22.9.2015. године разматрао је предлог решења о
образовању Комисије за вредновање програма и
пројеката од јавног интереса у области бриге о
младима града Панчева за 2015. годину, па 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,  24/14  и
21/15) донео следеће

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, У ОБЛАСТИ
БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА
ПАНЧЕВА, ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Образује  се  Комисија  за  вредновање
програма и пројеката од јавног интереса у области
бриге о младима града Панчева за 2015. годину (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:

1.  Марко Радаковић,  члан Градског  већа
града  Панчева  задужен  за  подручје  омладине,
председник,

2.  Јован  Самоилов,  координатор
Омладинског ресурсног центра у Дому омладине
Панчево, члан,

3. Стефан Лобор, студент, члан Савета за
младе Скупштине града Панчева, члан.

За секретара Комисије одређује се Марија
Команов, координаторка Канцеларије за младе у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева.

II

Задаци Комисије се односе на вредновање
програма и пројекта од јавног интереса у области
бриге о младима града Панчева за 2015. годину.

Послови вредновања програма и пројекта
од јавног  интереса  у области бриге о младима
града  Панчева  за  2015.  годину,  обухватају
усвајање принципа, приоритета и критеријума за
вредновање програма и пројеката, као и припрему
конкурсне  документације  и  предлога  текста
Конкурса  у  складу  са  Стратегијом  бриге  о
младима града Панчева 2014-2017, прегледање и
оцењивање пристиглих програма и пројеката на
Конкурс,  подношење  Градоначелнику
образложених предлога о финансијској подршци
за  изабране  програме  и  пројекте  и  усвајање
извештаја о реализацији и евалуацији одобрених
програма и пројеката.

Приликом вредновања предлога програма
и  пројеката,  Комисија  се  доследно  придржава
критеријума, рокова и осталих услова прописаних
Конкурсом.

III

Председник, секретар и чланови Комисије
из тачке I овог решења именују се за 2015. годину.

IV

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

V

Седнице  Комисије  сазива  председник
Комисије.

За  пуноважан  рад  Комисије
потребно  је  да  седници  присуствује  већина  од
укупног броја чланова.

Комисија  одлучује  на  седницама
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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 и Секретаријат
за јавне службе и социјална питања, у сарадњи
са  осталим  организационим  јединицама
Градске управе града Панчева.

VII

Овим  решењем  ставља  се  ван  снаге
Решење број II-06-020-1/2015-35, од 28.01.2015.
године.

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-06-020-7/2015-246
ПАНЧЕВО, 22.9. 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИK ГРАДА ПАНЧЕВА

Саша Павлов, с.р.

Градоначелник града Панчева, дана 02.
10.  2015.  године,  разматрао  је  Правилник  о
изменама  Правилника  о  унутрашњој
организацији  и  систематизацији  послова
Јавног  предузећа  „Дирекција  за  изградњу  и
уређење Панчева“ Панчево број 01-3693/2015
од 30.09.2015. године, па је на основу чланова
44.  и  66.  Закона  о  локалној  самоуправи
("Службени гласник РС''  бр.  129/07 и  83/14-
др.закон) и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98.
став 2. Статута града Панчева („Службени лист
града  Панчева“  број  1/14-пречишћен  текст,
24/14 и 21/15), донеo

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О

ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И

УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО
БРОЈ  01-3693/2015 ОД

30.09.2015.ГОДИНЕ

I

Даје  се  сагласност  на  Правилник  о
изменама  Правилника  о  унутрашњој
организацији  и  систематизацији  послова
Јавног  предузећа  „Дирекција  за  изградњу  и
уређење Панчева“ Панчево број 01-3693/2015
од 30.09.2015.године.

II

Обавезује  се  Јавно  предузеће
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево,  да  поштује  одредбе  Закона  о
буџетском  систему  (“Службени  гласник  РС”
број  54/2009,  73/2010,  101/2010,  101/2011,
93/2012,  62/2013,  63/2013-исправка,  108/2013,
142/14  и  68/15-др.закон)  и  друге  прописе,
којима  је  прописано  да  корисници  јавних
средстава не могу заснивати радни однос са
новим лицима  ради  попуњавања  слободних,
односно  упражњених  радних  места  до  рока
утврђеног законом.

Изузетно, радни однос са новим
лицима може се заснивати уз сагласност тела
Владе,  на  предлог  надлежног  министарства,
односно  другог  надлежног  органа,  уз
претходно  прибављено  мишљење
Министарства.

Укупан  број  запослених  на
одређено време због повећаног обима посла,
лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима,  преко
омладинске  и  студентске  задруге  и  лица
ангажованих  по  другим  основама,  код
корисника јавних средстава не може бити већи
од 10% од укупног броја запослених.

Изузетно,  од  претходног  става  број
запослених на одређено време због повећаног
обима посла, лица ангажованих по уговору о
делу, уговору  о  привременим  и  повременим
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пословима,   преко омладинске  и  студентске
задруге  и  лица  ангажованих  по  другим
основама,  код  корисника  јавних  средстава,
може  бити  већи  од  10%  од  укупног  броја
запослених,  уз  сагласност  тела  Владе  на
предлог  надлежног  министарства,  односно
другог  надлежног  органа,  уз  претходно
прибављено мишљење Министарства.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-7/2015-271
Панчево, 02. 10. 2015. 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВA

Саша Павлов, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ
Број: V/2015-Сл.
Панчево, 01.10.2015 године

Предмет: Исправка техничке
грешке

У  Плану  генералне  регулације
насељеног  места  Банатско  Ново  Село
(«Сл.лист града Панчева» број 17/14) дошло је
до грешака у поглављу Б 2.5. Привредна зона
са компатибилним наменама, и то у поднаслову
Врста  и  намена  објеката  у  зони  у  подтачки
Зона,  тако што  је  после  речи  „робне  куће“,
пропуштено  да  се  додају  речи  „објекти  за
складиштење  пољопирвредних  производа
(силоси  и  сл)“  и  поднаслову  Највећи
дозвољени индекс изграђености Ии, тако што
је  после  речи  наведених  у  загради
(П+1+Пк/Пс),  пропуштено  да  се  дода  „а
висина  објеката  намењених  производњи или
складиштењу  производа  није  лимитирана  и
зависиће  од постројења/  објеката  намењених

производњи/складиштењу“, те се овим путем
наведене грешке исправљају тако да гласе:
„Врста и намена објеката у зони
ЗОНА  –  Пословне  делатности  из  области
трговине  на  мало  и  велико,  производног  и
услужног занатства, угоститељства, услужних
делатности,  тржно пословни центар – робне
куће, објекти за складиштење пољопирвредних
производа (силоси и сл.).“

„Највећи  дозвољени  инднекс
изграђености  - Ии

Изградња  је  дефинисана  на  основу
максимално  дозвољеног  индекса  заузетости
(Из)  и  максимално  дозвољене  спратности
(П+1+Пк/Пс),  а  висина  објеката  намењених
производњи или складиштењу производа није
лимитирана и зависиће од постројења/објеката
намењених производњи/складиштењу.“

СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, дипл.инж.арх, с.р.
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Садржај
Ред. бр. ПРЕДМЕТ Стр.

Градоначелник

Решење о образовању Комисије за 
вредновање програма и пројеката од јавног 
интереса, у области бриге о младима града 
Панчева, за 2015. годину...............................1

Ред. бр. ПРЕДМЕТ Стр.

Решење о давању сагласности на 
Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији послова Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева“ Панчево
број 01-3693/2015 од 30.09.2015. године.....2

Секретаријат за урбанизам, грађевинске 
и стамбенокомуналне послове

Исправка техничке грешке...........................3

И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722
Уредник  ИВАНА МАРКОВИЋ   телефони: 353-362 и 308-730
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево
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