
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  7    ГОДИНА II             ПАНЧЕВО,   26. МАРТ   2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48

   Цена овог примерка      150,00

Члан  4.
Дом здравља обавља здравствену делатност 

на примарном нивоу.
Претежна делатност Дома здравља је  85120  

- Медицинска пракса.

Члан  5.
Средства за оснивање и почетак рада Дома 

здравља чини део средстава, имовине, права 
и обавеза  Здравственог центра «Јужни Банат» 
Панчево које је  користила организациона 
јединица «Дом здравља», утврђена Деобним 
билансом   Здравственог центра «Јужни Банат» 
Панчево, са стањем на дан  30.06.2006. године, 
а који је Управни одбор Здравственог центра 
«Јужни Банат» Панчево усвојио на седници 
одржаној дана  05.12.2006. године. 

Све пословне промене које настану  од   
05.12.2006. године до дана уписа Дома здравља 
у судски регистар, биће обухваћене пословним 
књигама Дома здравља. 

Члан  6.
Дом здравља почиње са радом даном уписа 

у судски регистар. 

Члан 7.
Средства за оснивање и почетак  рада Дома 

здравља су у државној својини. 
Средства за обављање делатности Дом 

здравља стиче у складу са законом.

Члан 8.
Даном почетка рада Дом здравља преузима 

средства, имовину, права, обавезе  и  запослене  
Здравственог центра «Јужни Банат» Панчево 
- организационе јединице «Дом здравља»,  као 
и део запослених  у организационој  јединици 
«Заједничке службе» и организационој целини 
«Заједничке медицинске службе» Здравственог 
центра «Јужни Банат» Панчево.

93.

На основу чланова 32.  тачка 8. и 66.  Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07), члана 48. став 2. тачка 1. Закона о 
здравственој заштити («Службени гласник РС» 
број 107/05) и чланова  21. тачка 16., 39. тачка 8. 
и  99. став 1.  Статута  града  Панчева («Службени 
лист  града  Панчева број 8/08 и 4/09), у складу са 
Уредбом о Плану мреже здравствених установа 
(«Службени гласник РС» број 42/06, 119/07 и 
84/08), Скупштина града  Панчева, на седници 
одржаној дана 26. марта  2009. године, донела је 

О Д Л У К У
о оснивању Дома здравља Панчево

Члан  1.
Оснива се дом здравља за територију града  

Панчевa издвајањем организационе јединице 
«Дом здравља»  из Здравственог центра «Јужни 
Банат» Панчево.  

Оснивач дома здравља је град  Панчево (у 
даљем тексту: Оснивач), који преузима оснивачка 
права од Аутономне Покрајине Војводине.

Седиште Оснивача је у Панчеву, Трг краља 
Петра I, број 2 – 4.

Права и обавезе Оснивача врши Скупштина  
града  Панчева. 

Члан  2.
Назив дома здравља је: Дом здравља Панчево 

(у даљем тексту: Дом здравља). 
Седиште Дома здравља је у Панчеву, улица 

Милоша Обреновића број 2. 

Члан  3.
Дом здравља је здравствена установа са 

својством правног лица. 
На оснивање, организацију и рад Дома 

здравља примењују се прописи о јавним 
службама и здравственој заштити. 



     Страна    2 --   Број   7         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          26.  март  2009. године

Члан 9.
Органи Дома здравља су: 
- директор, 
- Управни одбор и 
- Надзорни одбор.
Органе из става 1. овог члана именује и 

разрешава  Оснивач.

Члан 10.
До именовања директора, послове и 

овлашћења директора Дома здравља обављаће  
Жиловић др Стеван, доктор медицине  
специјалиста ургентне медицине из Панчева.                

Члан 11.
У вршењу послова и овлашћења директора 

Дома здравља, Жиловић др Стеван:
1. представља и заступа Дом здравља,
2. организује и руководи радом Дома 

здравља,   
3. извршава одлуке привременог 

Управног одбора и предузима мере за њихово 
спровођење,

4. стара се о законитости рада и одговоран-
на је за законитост рада Дома здравља у оснивању 
и 

5. врши друге послове утврђене законом.

Члан 12.
До именовања Управног одбора Дома 

здравља овлашћења Управног одбора вршиће 
привремени Управни одбор Дома здравља. 

У привремени Управни одбор именују се: 
за председника
1. др Зоран Недић, доктор медицине, 

специјалиста дерматовенеролог из Панчева, 
представник Оснивача,

за чланове
2. Борислава Крушка, историчар уметности 

из Панчева, представник Оснивача,
3. др Софија Вјетров,  доктор медицине, 

специјалиста опште медицине, субспецијалиста 
УЗ дијагностике из Панчева,  представник 
Оснивача,

4. др Данка Прванов,  доктор медицине, 
специјалиста опште медицине из Панчева, из 
реда запослених и   

5. Важић Љубомир,  медицински техничар 
из Панчева, из реда запослених .     

Члан 13.
Привремени управни одбор ће донети Статут 

Дома здравља и друге опште акте потребне за 
упис Дома здравља у судски регистар, као и за 

почетак рада Дома здравља. 
Привремени управни одбор ће  Статут из 

става 1. овог члана  доставити  Оснивачу на 
сагласност, у року од  30 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 14.
Оснивач ће именовати председника и 

чланове Управног и Надзорног одбора Дома 
здравља,  у року од  3 месеца  од дана ступања на 
снагу  ове одлуке. 

Члан 15.
Оснивач ће именовати  директора Дома 

здравља у року од 2 месеца  од дана именовања 
председника и чланова Управног одбора Дома 
здравља. 

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу наредног  дана 

од дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                     
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2009
Панчево, 26. март 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

94

На основу члана 9. став  4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом  
(«Службени гласник РС» број 16/2002 и 
115/2005) и члана  39. Статута  града  Панчева 
(«Службени лист  града  Панчева» број 8/2008 и 
4/2009), Скупштина  града  Панчева, на седници 
одржаној 26. марта  2009.године,  донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке 

о финансијској подршци породици са децом 
на територији  општине  Панчево

Члан  1.
У Одлуци о финансијској подршци породици 

са децом на територији општине Панчево 
(пречишћен текст) («Службени лист општине 
Панчево» број 4/08), у називу Одлуке речи 
«општине Панчево» замењују се речима: «града 
Панчева».
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Члан  2.
У истој одлуци реч «Општина» замењује 

се речју: «Град», реч «Општинска» речју: 
«Градска», речи «општина Панчево» речима: 
«град Панчево», речи «председник Општине» 
речима: «градоначелник Града» и речи 
«Скупштина општине» речима: «Скупштина 
града», у одговарајућем падежу.

Члан  3.
У члану  3. после тачке 1. додаје се нова 

тачка 1а. која гласи: 
«1а.право на  једнократну новчану помоћ 

незапосленим породиљама, ».
У истом члану тачка 5. мења се и гласи: 
«5.  право на регресирање трошкова превоза 

и боравка  деце ометене у развоју, предшколског 
узраста у установама  које обављају делатност  
предшколског васпитања и образовања, односно  
основношколског  образовања и васпитања на 
територији других општина, односно градова 
(у даљем тексту: установа  са територије друге 
општине, односно града) ». 

Члан  4.
После члана 9. додаје се нов одељак 1а. и 

чланови 9а, 9б, 9в, 9г. и 9д. који гласе:
« 1а. Право на једнократну новчану помоћ 

незапосленим породиљама

Члан  9 а.
Право на  једнократну новчану помоћ  

незапосленим  породиљама  остварује  мајка,  без 
обзира на  редослед рођења детета, под условом 
да има   пребивалиште, односно боравиште  на 
територији  Града и  да је  незапослена. 

Члан  9 б.
У случају да мајка није жива,  да је напустила 

дете,  или да је из објективних разлога спречена 
да непосредно брине о детету, право  уместо 
мајке може остварити отац детета, уколико 
има пребивалиште, односно  боравиште на 
територији  Града.

  
Члан  9 в.

Право на једнократну новчану помоћ  
незапосленим породиљама остварује се на 
основу   захтева мајке  и  следећих доказа: 

1. фотокопије извода из матичне књиге 

рођених за дете, 
2. фотокопије личне карте мајке, односно 

избегличке легитимације или легитимације 
расељеног лица,

3. доказа о незапослености мајке (потврде 
Националне службе за запошљавање, Филијала 
Панчево, или фотокопије оверене здравствене  
и радне књижице или  других одговарајућих 
доказа, у складу са законом).

Члан  9 г.
Када отац детета, у складу са овом одлуком, 

остварује право на једнократну новчану помоћ 
из члана 9а. ове одлуке, уз захтев за признавање 
права, поред доказа из члана 9в. ове одлуке за 
мајку детета, подноси исте доказе за себе, осим 
доказа о незапослености, као и један од следећих 
доказа: 

1. фотокопију извода из матичне књиге 
умрлих за мајку, 

2. уверење органа старатељства о чињеници 
да је мајка напустила дете,

3. одлуку надлежног суда да је мајка лишена 
родитељског права, 

4. извештај комисије надлежног 
здравственог органа о тежој болести мајке 
или решење којим је мајка лишена пословне 
способности, 

5. потврду надлежне установе о почетку и 
трајању издржавања казне затвора за мајку.

 
Члан  9 д.

Номинални износ права на  једнократну 
новчану помоћ незапосленим  породиљама 
утврђује  градоначелник  Града  посебним 
актом. 

Захтев за остваривање права на  једнокрану 
новчану помоћ незапосленим  породиљама 
подноси се најкасније до навршене прве године 
живота детета.»   

  
Члан  5.

У члану 19. ставови 1. 2. и 3. после речи: 
«друге општине» додаје се запета и речи: 
«односно града». 

Члан  6.
У члану 20. у ставу 1. после речи: «друге 

општине» додаје се запета и речи: «односно 
града». 

 
Члан  7.

У члану 21. став 1. после речи: «Дивчибарама» 
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додају се речи и запета:  «којим управља Јавно 
предузеће «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева» Панчево (у даљем тексту: Дирекција), » .

У истом члану став 2. алинеја 5. речи 
«Основну школу»  замењују се речима: «Школу 
за основно и средње образовање».  

Члан  8.
У члану 22. став 3. мења се и гласи:
« Цену боравка деце у одмаралишту на 

Дивчибарама утврђује Дирекција, уз сагласност 
градоначелника Града ».

Члан  9.
Члан 24. мења се и гласи: 
«  Право на једнократну новчану помоћ мај-

кама за прворођено дете, право на једнократну 
новчану помоћ незапосленим  породиљама и 
право на пакет за новорођенче, у форми потврде, 
утврђује секретаријат Градске управе  Града 
надлежан за послове у области финансијске 
подршке породици са децом ».  

Члан  10.
Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 

дана  објављивања у  «Службеном листу града 
Панчева ».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                     
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2009
Панчево, 26. март 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу чланова 39. и 99.став1. Статута 
града Панчева («Сл. лист града Панчева» број 
8/08 и 4/09), а у вези са одредбама Закона о 
становању (‘’Сл. гласник РС’’ бр. 50/92,76/92,8
4/92,33/93,53/93,67/93,46/94,47/94,48/94,44/95,4
9/95,16/97,46/98,26/01, 101/05-др. Закон), Закона 
о  основама својинско правни односа (‘’Сл. 
лист СФРЈ’’ бр. 6/80 и 36/90, ‘’Сл. лист СРЈ’’ бр. 
29/96), Закона о промету непокретности (‘’Сл. 
гласник РС’’ бр. 42/98),Закона о одржавању 
стамбених зграда (Сл. гласник РС’’ бр. 44/95, 

46/98 и 101/05), Закона о средствима у својини 
Републике Србије (‘’Сл. гласник РС’’ бр. 53/95, 
3/96-исправка, 54/96, 32/97 и 101/05-др. Закон), 
Скупштина града  Панчева на седници одржаној 
26. марта 2009.год., донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о 

располагању становима општине Панчево

Члан 1.
У Одлуци о располагању становима општине 

Панчево («Службени лист општине Панчево» 
бр.7/08), назив Одлуке ‘’Одлука о располагању 
становима општине Панчево’’ мења се и гласи 
‘’Одлука о располагању становима града 
Панчева’’.

Члан 2.
У члану 1. Одлуке  реч  ‘’општина’’ замењује 

се речју ‘’Град’’ као и у осталим члановима 
Одлуке у одговарајућем   падежу.

У истом члану, реч ‘’општинских’’, замењује 
се речју ‘’градских’’, као и у осталим члановима 
Одлуке у одговарајућем  падежу.

Члан 3.
У члану 3. Одлуке, речи ‘’Јавном предузећу 

Општинска стамбена агенција    (у даљем тексту: ЈП 
ОСА)’’ замењују се речима  ‘’Јавном предузећу 
Градска стамбена агенција’’ Панчево ( у даљем 
тексту: ЈП ‘’ГСА’’)’’, као и у осталим члановима 
Одлуке у одговарајућем  падежу.

  
Члан 4.

Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
‘’ Скупштина града Панчева именује Коми-

сију за расподелу градских станова (у даљем 
тексту : Комисија).

Комисију чине председник, заменик 
председника, три члана као и заменици чланова, 
који се именују на следећи начин:

- председник, 1 члан и 1 заменик члана 
именују се из редова запослених у ЈП ‘’ГСА’’ 
Панчево,

- заменик председника, 1 члан и 1 заменик 
члана именују се из редова запослених у Центру 
за социјални рад ‘’Солидарност’’Панчево,

- 1 члан и 1 заменик члана именују се из 
редова запослених у  Градској управи.’’

Комисија се именује на период од 4 године.
Комисија предлаже Програм за решавање 

стамбених потреба по Одлуци о располагању 
становима града Панчева  (у даљем тексту: 
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Програм), одлучује о додели градског стана 
на коришћење путем закупа, о преносу права 
једног давања стана у закуп, о замени станова и 
о осталим правима и обавезама које проистичу 
из Закона о становању и ове одлуке. 

Комисија ће донети Пословник о раду.’’

Члан 5.
У члану 7. став 1. Одлуке мења се и гласи.
‘’ Програм за решавање стамбених потреба 

саставни је део програма пословања ЈП ‘’ГСА’’. 
Комисија предлаже програм, а усваја га Управни 
одбор ЈП ‘’ГСА’’.

У истом члану став 3. Одлуке мења се и 
гласи:

‘’О прибављању, отуђењу непокретности 
и давању на коришћење,  у складу са законом 
одлучује орган одређен Статутом града 
Панчева’’.  

 
Члан 6. 

Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
‘’О реализацији Програма старају се 

Комисија и ЈП ‘’ГСА’’, уз обавезу да извештај о 
реализацији Програма као саставни део годишњег  
извештаја о пословању, након усвајања од стране 
Управног  одбора овог предузећа,   доставе 
Скупштини града Панчева  на усвајање.» 

Члан 7.
Члан 9.  Одлуке, мења се и гласи:
‘’Градоначелник  града Панчева, уз 

претходно прибављено мишљење Градског већа, 
одлучује о: 

- адаптацији и санацији станова;
- начину коришћења станова и стамбених 

зграда, које град стекне путем наслеђа, поклона 
или по другом основу, након доношења ове 
одлуке, односно о уношењу истих у стамбени 
фонд града;

- уношењу станова у стамбни фонд и 
брисању из стамбеног фонда,

- одрeђивању категорије лица којима ће 
се доделити стан који се изгради,  купи или 
ослободи;

- давању сагласности за извођење радова 
на санацији равног крова, односно кровне 
конструкције којом се сагласно прописима о 
планирању и уређењу простора и изградњи 
објеката, може изградити односно адаптирати  
нови стан;

- o  претварању заједничке  просторије   у 
нови стан или пословни простор, ако су за то 
испуњени услови по прописима о планирању и 
уређењу простора и изградњи објеката;

- ако заједничка прострија не испуњава 

прописане услове за претварање у посебни 
стан o припајању те просторије суседном стану, 
односно пословној просторији и

- другим питањима.

Члан 8.
У члану 12. у ставу 2. Одлуке иза речи 

‘’одлуке’’ ставља се тачка и бришу речи ‘’уз 
сагласност Председника’’. 

Члан 9.
У члану 13. у ставу 2. Одлуке, реч ‘’доноси’’ 

замењује се речју ‘’предлаже’’.
У истом члану, иза става 2. додаје се нови 

став 3. који гласи:
»Програм решавања стамбених потреба лица 

из става 1. овог члана саставни је део годишњег 
програма пословања ЈП ‘’ГСА’’,  који за сваку 
календарску годину доноси  Управни одбор 
овог предузећа и доставља га на сагласност 
Скупштини града Панчева.»

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

Члан 10.
 У члану 15. Одлуке, речи ‘’Општинска 

управа Секретаријат за стамбене, комуналне, 
грађевинске послове и урбанизам’’ замењују 
се речима ‘’ Градска управа Секретаријат за 
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне 
послове и саобраћај’’, као и у осталим члановима 
Одлуке, у одговарајућем падежу.

Члан 11.
У члану 17. Одлуке, иза става 2. додаје се 

нови став 3. који гласи:
‘’О додели стана у закуп на одређено време 

или неодређено време одлучује Комисија’’.
Досадашњи ставови 3., 4. и 5. постају 

ставови 4., 5. и 6.

Члан 12.
У члану 20. у ставу 2. Одлуке, речи 

‘’Општинској управи Секретаријату за 
имовинско правне послове’’ замењује се речима 
‘’Градској управи Секретаријату за финансије и 
имовинско правне послове’’.

Члан 13.
Члан 21. Одлуке се мења и гласи: 
‘’ЈП «ГСА» врши послове везане за 

спровођење откупа станова, праћење извршавања 
уговора, односно плаћање уговорене цене откупа 
и одговара за тачност унетих података у уговор 
о откупу стана. 

ЈП «ГСА» има право на накнаду стварних 
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трошкова израде уговора о откупу стана и исти 
падају на терет закупца’’.

Члан 14.
Члан 22.Одлуке мења се и гласи:
‘’Уговор о откупу стана потписује лице које 

откупљује стан, а у име града Панчева потписује 
градоначелник или лице које он овласти.

Уговор о откупу стана поред елемената 
прописаних Законом о становању садржи 
мишљење Градског јавног правобраниоца о 
свим елементима везаним за продају стана и са 
назнаком о броју и датуму давања мишљења. 

ЈП «ГСА» ће постојећи образац уговора о 
откупу стана ускладити са одредбама ове Одлуке 
а према важећим законским прописима’’.

Члан 15. 
Члан 23. Одлуке се мења и гласи:
«Средства од откупа станова употребиће се 

у складу са програмом из члана 7. ове одлуке и 
одредбама Закона о становању. 

Средства од откупа станова уплаћују се на 
посебан рачун јавних прихода града Панчева».

Члан 16.
У члану 34.  у ставу 1. Одлуке, иза речи: 

«одржавања» додају се речи «и откупа».
                                                                    

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од 

дана објављивања у ‘’Службеном листу града 
Панчева’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                     
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2009
Панчево, 26. март 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 74. Закона о планирању и 
изградњи («Сл.гласник РС» бр. 47/03 и 34/06), 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС» бр. 129/07)као и члана 
39. тачка 6. и 13.   Статута града  Панчева 
(«Службени лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници 26. марта 
2009. године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о 

грађевинском земљишту

Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту 

(«Службени лист општине Панчево» бр. 14/03, 2/05 
и 2/07) у члановима 2, 4, 6, 8, 12,13,17,18,19,20,27, 
45,47,48. и 59. реч: «општина», замењује се речју: 
«град» у одговарајућем падежу.

Члан 2
У члановима: 20, 43, 44, 45, 46, 49, 56, 58. 

и 59. речи: «председник општине» замњују 
се речима: «градоначелник града Панчева» у 
одговарајућем падежу.

Члан 3.
У члану 20. став 6. речи: «Општинска управа 

Одељење за финансије» замењује се речима: 
«Градска управа Секретаријат за финансије и 
имовинско-правне послове».

Члан 4.
Члан 23. ове Одлуке мења се и гласи:
«Остало неизграђено грађевинско земљиште 

у државној својини даје се у закуп на одређено 
време ради изградње и привођења намени у 
складу са урбанистичким планом, планским 
документом односно просторним планом и то:

за објекте чија је намена становање рок 
трајања закупа је 99 година,

за пословне објекте рок трајања закупа је 80 
година ,

за стамбене објекте са пословањем рок 
трајања закупа је 99 година».

Члан 5.
У члану 27. став 1. и 3. речи; «Одељењу 

Општинске управе надлежном за комуналне, 
стамбене, грађевинске послове и урбанизам» 
замењују се речима: «Секретаријату Градске 
управе надлежном за урбанизам, грађевинске, 
стамбено комуналне послове и саобраћај», а 
речи: «Оделењу Општинске управе надлежном за 
имовинско-правне послове» замењују се речима: 
«Секретаријату градске управе надлежаном за 
финансије и имовинско-правне послове».

Члан 6.
У члану 35. иза става 2. додаје се став 3. који 

гласи:
«Износ који се нуди не може бити мањи од 

5% од почетне цене, а сваки следећи лицитациони 
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корак не може износити мање од 5% од цене 
постигнуте у претходном лицитационом кругу».

Ставови 3.4. и 5. овог члана постају ставови 
4.5. и 6.

Члан 7.
У члану 51. став 3. бр. «90%» замењује се 

бројем: «100%». 
 Став 5. овог члана мења се и гласи:
«Почетни износ закупнине који представља 

тржишну вредност земљишта утврђује 
градоначелник на предлог Управног одбора ЈП 
«Дирекција», у сваком појединачном случају, 
који се даје на основу прибављеног извештаја о 
висини тржишне цене од стране Пореске управе 
- Филијала у Панчеву».

Став 6. овог члана мења се и гласи:
«Извештај о висини тржишне цене Пореске 

управе - филијала у Панчеву не може бити старији 
од 6 месеци за сваки појединачни случај».

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                     
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2009
Панчево, 26. март 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. тачка. 4.и 26. и члана 
32. тачка 6. и 13 . Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС” број 129/07), члана 7. 
став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС” бр. 62/2006) и члана 39. 
Статута града Панчево („Сл. лист града Панчева” 
8/2008 и 4/2009), Скупштина града Панчево, на 
седници одржаној 26.  марта  2009. године донела је

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о локалним комуналним 

таксама

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(„Сл.лист града Панчева” бр.16/2008), у члану 2. 
брише се „тачка 14. држање кућних и егзотичних 

животиња”.

Члан 2.
У члану 10. у ставу 1. Одлуке бришу се речи: 

„која се наплаћује у годишњем износу”.

Члан 3.
У „Таксеној тарифи”, која је саставни део 

Одлуке брише се: „Тарифни  број 14”, а „Тарифни 
број 15” постаје „Тарифни број 14”.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана   објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                     
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2009
Панчево, 26. март 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

  
    98.

На основу члана 49. Закона о здраственој 
заштити (“Службени гласник РС” бр. 17/92, 
26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 и 
18/2002) члана 2. Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над Апотеком “Панчево”  
Панчево (“Службени лист општине Панчево” 
бр. 12/2003) члана 17. став 2. и члана 29. Статута 
Апотеке “Панчево” Панчево (“Службени лист 
општине Панчево” бр. 16/2003 и 19/2005) и 
члана 39. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева број 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној  26. марта 
2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању  члана Надзорног 

одбора Апотеке “Панчево” Панчево

I
МИЛОРАД ЈАНКОВИЋ, разрешава се 

дужности члана Надзорног одбора Апотеке 
“Панчево” Панчево. 
  

II
ВЕРА ПЛАМЕНАЦ, именује се за члана 

Надзорног одбора Апотеке “Панчево” Панчево.
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III

Лице из тачке II овог решења именује се на 
остатак времена утврђен Решењем о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Апотеке 
“Панчево” Панчев број I-01-06-59/2008 од 3. 
октобра 2008. године и Решењем о разрешењу 
и именовању председника и члана Надзорног 
одбора Апотеке “Панчево” Панчев број II-04-06-
4/2009 од 20. фебруара 2009. године

IV
Ово решење ће се објавити  у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                     
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2009
Панчево, 26. март 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”  бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004,  62/2004, 79/05 
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. 
лист града Панчева бој 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној  26. марта 
2009. године, донела је

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

«Свети Сава» Панчево

I
ВЕСНА ТЕГЕЛТИЈА, разрешава се дужности 

члана Школског одбора Основне школе «Свети 
Сава» Панчево, представник Наставничког већа, 
на лични захтев.

II
ДРАГАНА ПОШТИЋ, именује се за члана 

Школског одбора Основне школе «Свети Сава» 
Панчево, као представник Наставничког већа.
 

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на остатак 
времена утврђен Решењем Скупштине општине 

Панчево о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе «Свети Сава» Панчево број I-01
-06-35/2006 од 13. јуна 2006. године, Решењем 
Скупштине општине Панчево о разрешењу и 
именовању чланова Школског одбора Основне 
школе «Свети Сава» Панчево број I-01-06-14/2007 
од 30. марта 2007. године,  Решењем Скупштине 
општине Панчево о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Основне школе «Свети 
Сава» Панчево број I-01-06-70/2007 од 10. 
децембра 2007. године и  Решењем Скупштине 
општине Панчево о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Основне школе «Свети 
Сава» Панчево број I-01-06-59/2008 од 3. октобра 
2008. године

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                     
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2009
Панчево, 26. март 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

   100.

На основу члана 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”  бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004,  62/2004, 79/05 
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. 
лист града Панчева бој 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној  26. марта 
2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Основне школе «Жарко Зрењанин» 

Банатско Ново Село

I
СЛАВЕНКА СЕФКЕРИНАЦ, разрешава 

се дужности члана Школског одбора Основне 
школе «Жарко Зрењанин» Банатско Ново Село, 
представник Наставничког већа. 

II
МАРИЕТА СИМУ, именује се за члана 

Школског одбора Основне школе «Жарко 
Зрењанин» Банатско Ново Село, као представник 
Наставничког већа.

III
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Лице из тачке II овог Решења именује се на 
остатак времена утврђен Решењем о именовању 
чланова Школског одбора Основне школе «Жарко 
Зрењанин» Банатско Ново Село број: I-01-06-
35/2006 од 13. јуна 2006. године и Решењем о 
разрешењу и именовању члана Школског одбора 
Основне школе «Жарко Зрењанин» Банатско 
Ново Село број: II-04-06-4/2009 од 20. фебруара 
2009. године.

IV
Ово решење ће се објавити  у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                     
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2009
Панчево, 26. март 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

   101.

На основу члана 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”  бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/05 
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. 
лист града Панчева бој 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној  26. марта 
2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Школског 

одбора Основне школе 
«Доситеј Обрадовић» Омољица

I
ИГОР КОСТОВСКИ, разрешава се дужности 

члана Школског одбора Основне школе «Доситеј 
Обрадовић» Омољица, представник Наставничког 
већа.

II
МИОДРАГ КРЋА, именује се за члана 

Школског одбора Основне школе «Доситеј 
Обрадовић» Омољица, као представник 
Наставничког већа. 

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
чланова Школског одбора Основне школе «Доситеј 
Обрадовић» Омољица број I-01-06-35/2006 од 

13. јуна 2006. године, Решењем о разрешењу 
и именовању члана Школског одбора Основне 
школе «Доситеј Обрадовић» Омољица број I-01-
06-72/2006 од 27. новембра 2006. године, Решењем 
о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Основне школе «Доситеј Обрадовић» 
Омољица број I-01-06-23/2007 од 8. маја 2007. 
године, Решењем о разрешењу и  именовању 
члана Школског одбора Основне школе «Доситеј 
Обрадовић» Омољица број I-01-06-70/2007 од 10. 
децембра 2007. године и Решењем о разрешењу 
и именовању чланова Школског одбора Основне 
школе «Доситеј Обрадовић» Омољица број II-04-
06-4/2009 од 20. фебруара 2009. године.

IV

Ово решење ће се објавити у «Службеном листу 
града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                     
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2009
Панчево, 26. март 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

    102.

На основу чланова 46. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07) и чланова 59. и 99. став 3. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09), поводом приватизације Нафтне 
индустрије Србије и расподеле средстава између 
Републике Србије и Аутономне Покрајине 
Војводине, Градско веће града Панчева, на 
седници одржаној 26. марта 2009. године, донело 
је следећу

О Д Л У К У 
о заштити интереса града Панчева

I
Захтевамо од Републике Србије и Аутономне 

Покрајине Војводине да део прихода од 
приватизације НИС-а буде уплаћен у буџет града 
Панчева, сразмерно вредности Рафинерије нафте 
Панчево у укупном капиталу НИС-а.

II
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Средства уплаћена по овом основу користила 
би се за развој града Панчева стварањем услова 
за отварање нових радних места.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

Одлуку доставити: председнику Скупштине 
града Панчева и шефовима одборничких 
група, председнику Републике Србије, 
председнику Владе Републике Србије и Влади 
Републике Србије, председнику Народне 
скупштине Републике Србије и шефовима свих 
посланичких група у Народној скупштини 
Републике Србије, Извршном већу Аутономне 
Покрајине Војводине и председнику Извршног 
већа Аутономне Покрајине Војводине, 
председнику Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине, шефовима свих посланичких група 
у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 
и Секретаријату за привреду и економски развој 
Градске управе града Панчева.

Образложење
У граду Панчеву се налази највећи део 
прерађивачких капацитета Нафтне индустрије 
Србије, који је дугогодишњим радом довео до 
катастрофалне еколошке ситуације у Граду. 
Мишљења смо да је недопустиво да град 
Панчево буде потпуно изостављен из планова 
Републике Србије и АП Војводине у расподели 
средстава остварених приватизацијом НИС-а. 
Средства уплаћена по овом основу користила би 
се за развој града Панчева стварањем услова за 
отварање нових радних места.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЗВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЗ: 11-05-06-2/2009-24
Панчево, 26. март 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
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98. Решење о разрешењу и именовању 
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