
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  13     ГОДИНА II             ПАНЧЕВО,   22.  МАЈ  2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48

   Цена овог примерка      194,00

   150

На основу члана 14. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 
129/2007) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
22. маја 2009. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о Празнику општине 

Панчево

Члан 1.
У Одлуци о Празнику општине Панчево 

(“Службени лист општине Панчево” број 13/2001) 
у називу Одлуке речи: “општине Панчево” 
замењују се речима: “града Панчева”, као и у 
осталим члановима Одлуке у одговарајућем 
падежу.

Члан 2.
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-04-06-9/2009
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу члана 8. и 39. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 
8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на 

седници одржаној 22. маја 2009. године, донела 
је

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

установљавању признања и награда поводом 
Празника општине Панчево

Члан 1.
У Одлуци о установљавању признања и 

награда поводом Празника општине Панчево 
(«Службени лист општине Панчево» број 13/01 и 
8/05), у називу Одлуке речи: «општине Панчево» 
замењују се речима: «града Панчева».

Члан 2.
У члану 1. речи: «општине Панчево (у даљем 

тексту: Празник општине)» замењују се речима: 
«града Панчева (у даљем тексту: Празник 
града)».

Члан 3.
У члану 2. речи: «општине Панчево» 

замењују се речима: «града Панчева», као и у 
осталим члановима Одлуке у одговарајућем 
падежу.

Члан 4.
У члану 4. у ставу 1. реч: «Општине» замењује 

се речју: «Града».
У истом члану у ставу 2. речи: «председник 
општине Панчево» замењују се речима: 
«градоначелник града Панчева», као и у осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

Члан 5.
У члану 11. у ставу 1. речи: «Скупштине 

општине» замењује се речима: «Скупштине 
града», као и у осталим члановима Одлуке у 
одговарајућем падежу.

У истом члану у ставу 3. речи: «Секретаријат 
за општу управу, скупштинске послове и послове 
председника Општине» замењују се речима: 
«Секретаријат за скупштинске послове, послове 
градоначелника и Градског већа».
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Члан 6.
У члану 14. у ставу 1. реч: «Општине» замењују 
се речју: «града».

Члан 7.
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-04-06-9/2009
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу члана 1. става 2. Закона о 
објављивању закона и других прописа и општих 
аката   и о издавању «Службеног гласника Репу-
блике Србије» («Службени гласник Републике 
Србије» број 72/91) и члана 39. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 8/08 
и 4/09), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 22. маја 2009. године, донела је

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

објављивању аката у «Cлужбеном листу 
општине Панчево«

Члан 1.
У Одлуци о објављивању аката у «Службеном 

листу општине Панчево» («Службени лист 
општине Панчево» број 16/2005), у називу 
Одлуке речи: «општине Панчево» замењују се 
речима: «града Панчева».

Члан 2.
У члану 1. реч: «општина» замењује се речју: 

«Град» као и у осталим члановима Одлуке у 
одговарајућем падежу.

У истом члану, речи: «Општина Панчево» 
замењују се речима «Град Панчево», као и у 
осталим члановима Одлуке у одговарајућем 
падежу.

Члан 3.
У члану 2. речи: «Општинска управа општине 

Панчево» замењују се речима: «Градска управа 
града Панчева», као и у осталим члановима 
Одлуке у одговарајућем падежу.

У истом члану, речи: «Секретаријат за 
општу управу, скупштинске послове и послове 
председника општине» и «Секретаријат за 
финансије» замењују се речима: «Секретаријат 
за скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа» и Секретаријат за финансије и 
имовинско-правне послове», као и у осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
«Цену појединачног примерка, висину 

аконцатије годишње претплате као и накнаду за 
објављивање аката, огласа и реклама утврђује 
посебним решењем градоначелник града Панчева 
по претходно прибављеном мишљењу Градског 
већа 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 
БРОЈ: II-04-06-9/2009
Панчево, 22. мај 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 Законом о јавним 
путевима (“Сл. гласник РС” бр.   101/05  и   
123/07),  Скупштина града     Панчева  на седници  
одржаној 22. маја 2009. године донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Oдлуке о улицама, 
општинским и некатегорисаним путевима

Члан 1.
У Одлуци о улицама, општинским и 

некатегорисаним путевима (“Сл. лист општине 
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Панчево” бр.7/08 и “Сл. лист града Панчева” бр, 
4/09) после члана 13. додаје се нови члан 13а. 
који гласи:

“13а.
Правна лица - извоћачи радова односно 

инвеститори на пословима извођења радова на 
подземним и надземним инсталацијама који 
захтевају раскопавање јавног пута и осталих 
површина које су у јавној употреби а чији је 
корисник град Панчево, могу уместо полагања 
депозита доставити управљачу пута неопозиву 
банкарску гаранцију, наплативу на први позив и 
без приговора, са роком трајања 60 дана дуже, од 
рока за извођење радова.

У случају продужења рока за извођење 
радова, извођач радова - инвеститор из става 1. 
овог члана је у обавези да продужи рок важења 
банкарске гаранције.

Уколико извођач односно инвеститор не 
изведе радове на враћању у првобитно стање 
активираће се банкарска гаранција и радови ће 
бити изведени од стране управљача јавног пута 
о трошку инвеститора или извођача.

У случају предвиђеном ставом 3. овог члана, 
управљач пута је у обавези да након завршених 
радова извођачу радова односно инвеститору 
испостави рачун.

У случају да је износ стварно утрошених 
средстава мањи од наплаћеног износа 
активирањем банкарске гаранције управљач 
јавног пута је дужан да разлику врати инвеститору, 
без валоризације претходно уплаћеног износа.

Уколико је износ стварно утрошених 
средстава већи од износа наплаћеног активи-
рањем банкарске гаранције, инвеститор је 
у обавези да управљачу јавног пута уплати 
разлику.”

Члан 2.
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-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу члана 109. став 4. Закона о 
заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 

135/2004), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007) и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града (“Сл.лист 
града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 22. маја 
2009. године донелаје

ОДЛУКУ 
о изменама Одлуке о инспекцији за заштиту 

животне средине

Члан 1.
У Одлуци о инспекцији за заштиту животне 

средине (“Сл. лист Општине Панчево” бр. 
7/2004, 21/2004 и 16/2005), у члану 1., речи 
„општине Панчево” замењују се речима „града 
Панчева” као и у осталим члановима Одлуке у 
одговарајућем падежу.

У истом члану, речи „Одсек за управни 
надзор инспекцијске послове и заштиту животне 
средине” замењују се речима „Одељење 
за инспекцијске послове”, као и у осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 2. став 2. реч „ошптинским” 

замењује се речју „градским”, као и у осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

Члан 3.
У члану 4. став 3. речи „Општинске управе” 

замењују се речима „Градске управе”.

Члан 4.
У члану 11. став 2. речи „Општинском 

већу општине Панчево” замењују се речима 
„Градском већу града Панчева”.

Члан 5.
У члану 13. став 1. речи „Скупштини општине 

Панчево” замењују се речима „Скупштини града 
Панчева”.

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
БРОЈ: II-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р. 
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На основу члана 25. Закона о комуналним 
делатностима («Сл.гласник РС», бр. 16/97 и 
42/98), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Сл.гласник РС»,бр. 129/07) и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Сл.лист града Панчева», бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
22. маја  2009. године, донела је

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

комуналној инспекцији

Члан 1.
У Одлуци о комуналној инспекцији 

(«Сл.лист општине Панчево» бр. 5/04, 9/04 
- исправка, 21/04 и 14/07), у члану 1. речи « 
општине Панчево» замењују се речима «града 
Панчева», као и у осталим члановима Одлуке у 
одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка 7. речи «општинским 

одлукама» замењују се речима «градским 
одлукама», као и у осталим члановима Одлуке у 
одговарајућем падежу.

Члан 3.
У члану 4. став 3. речи «Општинске управе- 

Секретаријата за инспекцијске послове» замењу-
ју се речима « Градске управе - Секретаријата 
за инспекцијске послове», као и у осталим 
члановима Одлуке у одговарајућем падежу.

Члан 4.
У члану 6. став 2. речи « Правилником 

о набавци и коришћењу службеног одела, 
заштитне и радне одеће и обуће» замењују се 
речима « Правилником о службеној, заштитној и 
радној одећи и обући».

Члан 5.
У члану 12в. став 1. речи «Председник 

општине Панчево» замењују се речима « Градско 
веће града Панчева», као и у осталим члановима 
Одлуке у одговарајућем падежу.

 
Члан 6.

У члану 13. став 1. речи «Општинском 
већу општине Панчево» замењују се речима « 
Градском већу града Панчева».

Члан 7.
У члану 18. став 1. речи «Скупштини општине 

Панчево» замењују се речима «Скупштини града 
Панчева».

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од 

дана објављивања у «Служеном листу града 
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу чланова 42, 43. став 3. и члана 45. 
Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС” бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 
и 53/95), члана 32. и чл. 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007) и 
члана 39. и 99. став 1. Статута града (“Сл. лист 
града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 22.маја  
2009. године, донела је

ОДЛУКУ 
о изменама Одлуке о заштити парка 

природе„Поњавица”

Члан 1.
У Одлуци о заштити парка природе 

„Поњавица” (“Сл. лист Општине Панчево” бр. 
3/95, 5/95, 4/97, 8/99 и 7/2002), у члану 2. став 
1. речи „општине Панчево” замењује се речима 
„града Панчева”.

Члан 2.
У члану 9. став 1., речи „Општинска упра-

ва - Одељење надлежно за комуналне послове 
и заштиту животне средине (у даљем тексту: 
Општинска управа)” замењују се речима 
„Градска управа - надлежни секретаријати”.

Члан 3.
У члану 11. став 1. речи „Скупштина општине 

Панчево” замењују се речима „Скупштина града 
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Панчева” као и у осталим члановима Одлуке у 
одговарајућем падежу.

Члан 4.
У члану 14. став 1. реч „Општинске” 

замењују се речју „Градске”.

Члан 5.
Члан 18. се брише.
Чланови 19, 20. и 21. постају чланови 15, 16. 

и 17.

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
БРОЈ: II-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу чланова 42, 43. став 3. и члана 45. 
Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС” бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 
и 53/95), чланова 32. и чл. 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007) и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града (“Сл.лист 
града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 22. маја 
2009. године донела је

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке о заштити споменика 

природе „Кестен Ћурчина у Панчеву”

Члан 1.
У Одлуци о заштити споменика природе 

„Кестен Ћурчина у Панчеву” (“Сл. лист Општине 
Панчево” бр. 2/2007), у члану 1. и 2. речи „СО 
Панчево” бришу се.

Члан 2.
У члану 5. мења се став 2., тако да гласи:
„Старалац подноси извештај о остваривању 

годишњег програма из претходног става овог 
члана, до 15. децембра за текућу годину Градском 
већу града Панчева”.

Члан 3.
У члану 6. став 3. речи „Скупштине општине 

Панчево” замењују се речима „скупштине града 

Панчева”.
У истом члану, став 4. речи „председнику 

општине Панчево” замењују се речима „Градском 
већу града Панчева”.

Члан 4.
У члану 8. реч „општине” замењује се речју 

„града”.

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
БРОЈ: II-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу чланова 42, 43. став 3. и члана 45. 

Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС” бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 
и 53/95), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007) и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града (“Сл.лист 
града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 22. маја 
2009. године донела је

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке о заштити споменика 

природе „Три стабла белог јасена код Долова”

Члан 1.
У Одлуци о заштити споменика природе 

„Три стабла белог јасена код Долова” (“Сл. лист 
Општине Панчево” бр. 14/1999), у члану 3. став 
1. речи „општине Панчево” замењују се речима 
„града Панчева”.

Члан 2.
У члану 7. став 1. речи „Скупштине општине 

Панчево” замењују се речима „Скупштине града 
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Панчева” као и у осталим члановима Одлуке у 
одговарајућем падежу.

Члан 3.
У члану 8. ставовима 2. и 3. речи „Извршном 

одбору Скупштине општине Панчево” замењују 
се речима „Градском већу града Панчева”.

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-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу члана 98. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Србије» бр. 129/07), члана 98. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 
8/08 и 4/09) и на основу члана 8. Одлуке о Савету 
за међунационалне односе Скупштина града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
4/09), на седници одржаној 22. маја 2009. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Савета за 
међунационалне односе Скупштине града 

Панчева

I
ВЕСНА НИКОЛИЋ, из Долова, разрешава 

се дужности члана Савета за међунационалне 
односе као представник Националног Савета 
ромске националне мањине.

II
МИРОЉУБ ЈОВАНОВИЋ, из Панчева, 

именује се за члана Савета за међунационалне 
односе као представник Националног Савета 
ромске националне мањине.

III
Лице из тачке II овог решења бира се на 

остатак времена утврђен Решењем о избору 
председника, заменика председника и чланова 
Савета за међунационалне односе Скупштине 
града Панчева број II-04-06-6/2009 од 9. априла 
2009. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09) и на основу члана 4. Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о располагању 
становима општине Панчево, («Службени лист 
општине Панчево» број 7/08 и «Службени лист 
града Панчева» број 7/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 22. маја 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, заменика 

председника, чланова и заменика чланова 
Kомисије за расподелу градских станова

I
За председника, заменика председника, 

чланове и заменике чланова Комисије за 
расподелу градских станова Скупштине града 
Панчева именују се:

За председника
ДАНИЈЕЛА МАКСИМОВИЋ, из реда 

запослених у ЈП «ГСА» Панчево 
За заменика председника
ЗДЕНКА РАДОЈКОВИЋ, из реда 

запослених у Центру за социјални рад 
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«Солидарност» Панчево
За чланове
ДРАГАН ОСТОЈИН, из реда запослених у 

ЈП «ГСА» Панчево 
СНЕЖАНА ЦИВРИЋ - МАРКОВ, из 

реда запослених у Центру за социјални рад 
«Солидарност» Панчево,

СНЕЖАНА РАКОВИЋ, из реда запослених 
у Градској управи.

За заменике чланова
ЖЕЉКА САВИЋ, из реда запослених у ЈП 

«ГСА» Панчево 
РАЈКА БЛАГОЈЕВИЋ, из реда запослених 

у Центру за социјални рад «Солидарност» 
Панчево,

ДУШАНКА СТАЈИЋ, из реда запослених 
у Градској управи.

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење објавиће се у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу члана 20. Закона о јавним 
службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94) 
и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист 
града Панчева бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 22. маја 2009. 
године, донела је

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

одбора «Културни центар Панчева» Панчево

I
ВЛАДИМИР ПРОТИЋ, разрешава се 

дужности члана Управног одбора “Културни 

центар Панчева” Панчево.
II

БОЈАНА ВАГНЕР, именује се за члана 
Управног одбора “Културни центар Панчева” 
Панчево.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
председника и чланова Управног одбора 
“Културни центар Панчева” 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-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу члана 20. Закона о јавним 

службама (“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), 
члана 43. Статута Дома културе “Кочо Рацин” 
Јабука и члана 39. Статута града Панчева 
(“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008 и 4/2009), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
22. маја 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Управног 
одбора Дома културе “Kочо Рацин” Јабука

I
МИРОСЛАВ КАЛИНИЋ, разрешава се 

дужности члана Управног одбора Дома културе 
«Кочо Рацин» Јабука.

II
ВЕНЧЕ ЈОВАНОВСКИ, именује се за 

члана Управног одбора Дома културе «Кочо 
Рацин» Јабука.

III
Лице из тачке II овог решења именују 

се на остатак времена утврђеним Решењем о 
именовању председника и чланова Управног 
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одбора Дома културе «Кочо Рацин» Јабука број 
I-01-06-82/2008 од 24. новембра 2008. године.

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу чланoва 53. и 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 
и 101/05) и члана 39. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
22. маја 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Основне школе «Борисав Петров - 

Браца» Панчево

I
ВЕСНА МАРТИНОВИЋ, разрешава се 

дужности члана Школског одбора Основне школе 
«Борисав Петров - Браца» Панчево, представник 
локалне самоуправе, на лични захтев.

II
КАТАРИНА ПЕРЕГИ, именује се за члана 

Школског одбора Основне школе «Борисав 
Петров - Браца» Панчево, као представник 
локалне самоуправе.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
општине Панчево о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Борисав Петров - Браца» 
Панчево, број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. 
године, Решење о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Основне школе «Борисав 
Петров - Браца» Панчево број I-01-06-23/2007 
од 8. маја 2007. године и Решењем Скупштине 
града Панчева о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Основне школе «Борисав 
Петров - Браца» Панчево број I-01-06-82/2008 
од 24. новембра 2008. године.

 IV
 Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-9/2009 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Тигран Киш, с.р. 
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На основу чланова 54. и 99. став 2. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09), градоначелница града Панчева, 
дана 25. маја 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за предлагање 
корисника средстава из буџета града 

Панчева за 2009. годину, у оквиру Програма 
самозапошљавања социјално угрожених 

лица

I
У Комисију за предлагање корисника 

средстава из буџета града Панчева за 2009. 
годину, у оквиру Програма самозапошљавања 
социјално угрожених лица (у даљем тексту: 
Комисија), именују се:

1. Др Новица Ђорђевић, лекар 
специјалиста кардиолог, члан Градског већа  
града Панчева;

2. Зденка Радојковић, дипл. клинички 
психолог у Центру за социјални рад 
«Солидарност» Панчево;

3. Драгана Милошевић, дипл. социолог 
сарадник у УН и Међународној организацији за 
миграције;

4. Гордана   Матовић,   дипл.економиста   
у   Националној   служби   за запошљавање, 
Филијала Панчево и

5. Драгана Поповић, виши референт у 
Градској управи града Панчева. 

Комисија ће на првој седници, већином 
гласова од укупног броја чланова, изабрати 
председника Комисије.

Технички секретар Комисије је Невенка 
Кљајић из Панчева, Ослобођења 29.
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II
Задатак Комисије је предлагање корисника 

средстава из буџета града Панчева за 2009. годину 
у оквиру Програма самозапошљавања социјално 
угрожених лица, а у складу са Споразумом о 
међусобним правима и обавезама у реализацији 
програма субвенција за самозапошљавање на 
територији града Панчева, који је закључен 
између града Панчева и Националне службе за 
запошљавање.

Комисија ће задатак из става 1. ове тачке 
реализовати најкасније до 01. децембра 2009. 
године.

 
III

 Градоначелница града Панчева, на основу 
предлога Комисије, извршиће избор корисника 
средстава из тачке II овог решења.

IV
За пуноважан рад Комисије потребно је да 

седници присуствује већина од укупног броја 
чланова.

Комисија на седницама одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова.

V
Члановима и техничком секретару Комисије 

припада накнада у износу од по 900,00 динара, 
по седници.

VI
Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе Комисије обављаће Секретаријат за 
јавне службе и социјална питања 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-06-020-1/2009-302 
Панчево, 22. мај 2009. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р. 

166

На основу чланова 44. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09) и члана 1. Одлуке о одређивању 
градоначелника града Панчева за давање 
сагласности на цене («Службени лист града 
Панчева» број 12/08), градоначелница града 
Панчева, по претходно прибављеном мишљењу 
Градског већа града Панчева (Закључак број II-
05-06-2/2009-33 од 07. маја 2009. године), дана 
07. маја 2009. године, донела је

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

утврђивању цене грејања
I

Даје се сагласност на део Одлуке Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа «Грејање» 
Панчево о утврђивању цене грејања, број 
Г-3350/08/8-3 од 13. марта 2009. године, који се 
односи на повећање цене грејања до 8,0%.

II
Не даје се сагласност на део Одлуке 

Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Грејање» Панчево о утврђивању цене грејања, 
број Г-3350/08/8-3 од 13. марта 2009. године, који 
се односи на повећање цене грејања од 25,4%.

III
Задужује се Јавно комунално предузеће 

«Грејање» Панчево да Одлуку Управног одбора 
о утврђивању цене грејања, број Г-3350/08/8-3 
од 13. марта 2009. године, усклади са тачком I 
овог Решења и затим објави у «Службеном листу 
града Панчева».

IV
Задужује се Јавно комунално предузеће 

«Грејање» Панчево да до почетка грејне сезоне 
2009/2010 створи услове за праведнију наплату 
грејања према стварно потрошеној енергији 
израженој у kW/h (у складу са Одлуком о 
изменама и допунама Одлуке о условима и 
начину производње и испоруке топлоте и топле 
воде («Службени лист града Панчева» број 
4/09).

V
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 
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се почев од наредног дана од дана доношења, 
а објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-252
Панчево, 07. мај 2009. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.  
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На основу чланова 44. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09) и члана 1. Одлуке о одређивању 
градоначелника града Панчева за давање 
сагласности на цене («Службени лист града 
Панчева» број 12/08), градоначелница града 
Панчева, по претходно прибављеном мишљењу 
Градског већа града Панчева (Закључак број 
П-05-06-2/2009-33 од 07. маја 2009. године), дана 
07. маја 2009. године, донела је

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

утврђивању цене топле воде

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Грејање» 
Панчево о утврђивању цене топле воде, број 
Г-3350/08/8-4 од 13. марта 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Грејање» 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, 

а објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-253
Панчево, 07. мај 2009. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.   
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На основу чланова 44. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09) и члана 1. Одлуке о одређивању 
градоначелника града Панчева за давање 
сагласности на цене («Службени лист града 
Панчева» број 12/08), градоначелница града 
Панчева, по претходно прибављеном мишљењу 
Градског већа града Панчева (Закључак број 
П-05-06-2/2009-33 од 07. маја 2009. године), дана 
07. маја 2009. године, донела је

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

утврђивању цене грејања (по кW/h)

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Грејање» 
Панчево о утврђивању цене грејања (по кW/h), 
број Г-3350/08/8-5 од 13. марта 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Грејање» 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, 
а објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-254
Панчево, 07. мај 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р. 
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) 
и члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број П-05-06-2/2009-33 од 07. 
маја 2009. године), дана 07. маја 2009. године, 
донела је

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

утврђивању цене топле воде (по кW/h)

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Грејање» 
Панчево о утврђивању цене топле воде (по кW/h), 
број Г-3350/08/8-6 од 13. марта 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Грејање» 

Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у 
«Службеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-255
Панчево, 07. мај 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р. 
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На основу члана 148. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл.гласник СРС” 
број 53/82, 15/84, 5/86, 21/90 и „Сл.гласник РС” 
број: 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/05) 
и члана 14. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Сл.лист града Панчева” број 1/08 и 
8/09), Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, 
доноси

РЕШЕЊЕ
о изменама и допунама Решења о 

одређивању пешачке, централне и заштитне 
зоне у насељеном месту Панчево

Члан 1.
У решењу о одређивању пешачке, 

централне, и заштитне зоне у насељеном месту 
Панчево број: IV-11-344-2044/2006 од 15. 09. 
2006. године („Сл.лист општине Панчево” број 
20/06), у називу решења речи „насељеном месту 
Панчево”, замењују се речима „граду Панчево”, 
као и у осталим члановима решења.

Члан 2.
У члану 1. речи „Скупштине општине 

Панчево” замењују се речима „Скупштине града 
Панчево”, а речи „Секретаријата за комуналне, 
стамбене, грађевинске послове и урбанизам”, 
замењују се речима „Секретаријата за урбанизам, 
грађевинске, стамбено-комуналне послове и 
саобраћај”, (у даљем тексту: Секретаријат).

Члан 3.
Иза члана 4. додаје се нови члан 4а, који 

гласи:
„члан 4а”

У пешачкој, централној и заштитној зони 
града Панчева, дозвољава се коришћење дела 
јавне површине без накнаде, ради одржавања 
манифестација од јавног интереса.

Одобрење за одржавање манифестација 
из става 1. овог члана, издаје Секретаријат за 
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне 
послове и саобраћај - Одељење за саобраћај 
Градске управе града Панчева.

Члан 5.
Остале одредбе решења број IV-11-344-

2044/2006 од 15. 09. 2006. године, остају 
непромењене.
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Члан 6.
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном листу града 
Панчева”.

ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ, 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ 
Панчево, 12. мај.  2009. године

С Е К Р Е Т А Р 
Ениса Аговић-Хоти, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање “ 
Панчево (“ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опово” бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01), и Решења 
градоначелнице бр.   II-06-020-1/2009-252 од 
07.05.2009. године о давању сагласности на 
Oдлуку о утврђивању цене грејања, Управни 
одбор је на седници одржаној 19. маја 2009. год. 
донео следећу 

 О Д Л У К У
о утврђивању цене грејања

Члан 1.
Утврђује се цена грејања за стамбени 

простор (грађани) у износу од 55,13 дин/м2, 
месечно, без пореза на додату вредност.

Члан 2.
Утврђује се цена грејања за пословни 

простор, без пореза на додату вредност:

Р. бр. ОПИС Ц Е Н А
1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

по м2
55,13 дин/м2

1.1. Установе из области дечје и 
социјалне заштите, школе и 
друге образовне установе, 
установе културе, објекти 
које користи омладина и 
градска управа

55,13 дин/м2

1.2. Пословни простор 55,13 дин/м2

1.3. Објекти у изградњи који су 
привремено прикључени 
на грејни систем

55,13 дин/м2

На цене грејања за пословни простор која 
се обрачунава по м2 примењује се корективни 
фактор утврђен Одлуком Скупштине општине 
о условима и начину производње и испоруке 
топлоте и топле воде (“Службени лист општине 
Панчево” бр. 4/06, 16/07 и 4/09).

Члан 3.
Применом ове Одлуке престаје примена 

и важност Одлуке Управног одбора ЈКП 
“Грејање” Панчево о утврђивању цене грејања 
бр. Г-3350/08/3-4 од 09.12.2008.(“Сл. лист града 
Панчева” 15/08).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 

наредног дана од дана добијања сагласности од 
градоначелнице Града Панчева на утврђене цене 
грејања.

Члан 5.
Ову одлуку објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ГРЕЈАЊЕ “ ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: Г-3350/08/10 -2
Панчево,19. мај 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Срђан Гајић, с.р.
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На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање “ 
Панчево (“ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опово бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01), Управни 
одбор је на седници одржаној 13. марта 2009. 
год. донео следећу

О Д Л У К У 
о утврђивању цене топле воде

Члан 1.
Утврђује се цена топле воде, без пореза на 

додату вредност, месечно, у износу од:

1. ЦЕНА ТОПЛЕ ВОДЕ
по члану домаћинства 689,04 динара

 
Члан 2.

Применом ове Одлуке престаје примена и 
важност Одлуке Управног одбора ЈКП “Грејање” 



Панчево о утврђивању цене топле воде бр.Г-
3350/08/3-5 од 09.12.2008. (“Сл. лист града 
Панчева” 15/08).

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 

наредног дана од дана добијања сагласности од 
градоначелнице Града Панчева.

Члан 4.
Ову одлуку објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ГРЕЈАЊЕ “ ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: Г-3350/08/8-4
Панчево,13. март 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Срђан Гајић, с.р.
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На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање “ 
Панчево ( “ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опбво” бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01), Управни 
одбор је на седници одржаној 13.марта 2009. год. 
донео следећу

О Д Л У К У 
о утврђивању цене грејања

Члан 1.
Утврђује се цена грејања за пословни 

простор, месечно, без пореза на додату вредност 
у износу:
Р.бр. О П И С ЦЕНА
1. ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР по KW/h
1.1. Фиксни део 25,27 дин/м2
1.2. Варијабилни део  5,42 дин/KW/h

Обрачун грејања по kW/h врши се:
-   фиксни део током целе године, а 
-   варијабилни део од момента мерења.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 

наредног дана од дана добијања сагласности од 
градоначелнице Града Панчева на утврђене цене 
грејања.

Члан 3.
Ову oдлуку објавити у “Службеном листу 

Града Панчева”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ГРЕЈАЊЕ “ ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: Г-3350/08/8 -5
Панчево,13. март 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Срђан Гајић, с.р.
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На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање 
“ Панчево (“ Сл.лист општтне Панчево, Ковин и 
Опово бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01), Управни 
одборје на седници одржаној 13.03.2009. год. 
донео следећу

О Д Л У К У 
о утврђивању цене топле воде

Члан 1.
Утврђује се цена топле воде, без пореза на 

додату вредност, месечно, у износу од:

1. ЦЕНА ТОПЛЕ 
ВОДЕ по kW/h

1.1 Фиксни део 372,40 дин/чл.
1.2. Варијабилни део 5,42 дин/кW/h

Обрачун грејања по kW/h врши се:
- фиксни део током целе године, а
- варијабилни део од момента мерења.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 

наредног дана од дана добијања сагласности од 
градоначелнице Града Панчева на утврђене цене 
грејања.

Члан 3.
Ову oдлуку објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЦЕ 
“ГРЕЈАЊЕ “ ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: Г-3350/08/8 -6
Панчево,19. март 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Срђан Гајић, с.р.
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