СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 34. ГОДИНА VIII

ПАНЧЕВО, 30 Новембар 2015. ГОДИНЕ

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14др.закон), члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и 145/14), Плана генералне регулације целина 4аКараула са јабучким путем и 4б-Скробара у насељеном
месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број
8/14), Плана генералне регулације комплекса посебне
намене (Целина 11) у Панчеву („Службени лист града
Панчева“ број 35/12 и 10/14-исправка), члана 1. Одлуке о
овлашћењу помоћника Градоначелника града Панчева у
области урбанизма и помоћника Градоначелника града
Панчева за економски развој за покретање иницијатива за
израду планских докумената и њихових измена и допуна
за град Панчево („Службени лист града Панчева“ број
32/12) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен
текст), уз прибављено Мишљење Комисије за планове од
28.07.2015. године, Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 30.11. 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКОПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ У
ПАНЧЕВУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за
подручје Северне индустријско-пословно-производне
зоне у Панчеву (у даљем тексту: План).
II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА
Члан 2.

Оквирна границе обухвата Планa дефинисанa је
следећим постојећим и планираним саобраћајницама:
• Са северне стране, делом саобраћајнице
Панчево-Качарево од раскрснице за Јабуку до
раскрснице са Црепајским путем;
• Са источне стране, Црепајским путем од

•

•

•

Аконтација претплате 10.375,30

раскрснице са путем Панчево-Качарево до
раскрснице са саобраћајницом дефинисаном
катастарским парцелама број 19416/10 и
19416/11 к.о.Панчево:
Са јужне стране, саобраћајницом дефинисаном
катастарским парцелама број 19416/10 и
19416/11 к.о.Панчево, од њене раскрснице са
Црепајским путем до прикључења на Јабучки
пут и
Делом Јабучког пута од прикључења
саобраћајнице
дефинисане
катастарским
парцелама број 19416/10 и 19416/11 к.о.Панчево,
до раскрснице са путем за Качарево.
Површина простора обухваћеног овим Планом
износи око 73 Ха.

III
УСЛОВИ
И
СМЕРНИЦЕ
ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И РАЗВОЈНИХ
СТРАТЕГИЈА И СПИСАК ПОДЛОГА
Члан 3.

Простор за који се приступа изради Плана,
налази се мањим делом у обухвату Плана генералне
регулације целина 4а-Караула са Jабучким путем и 4бСкробара у насељеном месту Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 8/14) (у даљем тексту: ПГР Целина
4), а већим делом у обухвату Плана генералне регулације
комплекса посебне намене (Целина 11) у Панчеву
(„Службени лист града Панчева“ број 35/12 и 10/14исправка) (у даљем тексту: ПГР Целина 11).
ПГР-ом Целина 4 налази се у обухвату
Пословно-производно-стамбене зоне. Делови зона
"Караула са Јабучким путем" и „Скробара“ представљају
зоне у којима се планира изградња пословних и мањих
производних објеката уз могућност изградње и стамбених
објеката у мањем обиму на нивоу зоне. Свака намена
подразумева и друге компатибилне намене, према
табели ,,Kомпатибилност намена“ и одговарајућим
условима. На нивоу појединачних парцела, у оквиру
блока, намена дефинисана као компатибилна може бити
доминантна или једина.
ПГР-ом Целина 11 налази се у обухвату
Пословно-производно-стамбене целине Гринфилд
индустријске зоне. У оквиру Гринфилд индустријске зоне,
је планирана градња свих врста пословних и производних
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објеката малих и средњих предузећа, односно све
врсте намена из области „мале привреде“ које својим
функционисањем неће имати негативних утицаја на
непосредно и шире окружење.
На основу услова Министарства одбране
Републике Србије Пов.бр.2437-9 од 28.09.2010.год.и
Допунским
условима
Пов.бр.2437-25
од
21.12.2010.год.), у оквиру наведених зона била је
дефинисана зона ограничене градње, а како је сада
издато Одобрење за употребу стрелишта (грудобрана)
код израде Плана потребно је прибавити нове услове
Министарства одбране Републике Србије којима ће
бити преиспитана ограничења од стране надлежног
Министарства.
Простор је у потпуности неизграђен, окружен
са две стране путевима са савременим коловозом и
није опремљен никаквим инфраструктурним
инсталацијама.
Сам простор за који се ради План као и
његово непосредно и шире окружење је раван у скоро
потпуном природном стању које једино ремете
постојећи пољски путеви и дренажни канали.
За израду Плана, неопходна је израда
катастарско-топографског плана са планом подземних
водова и копија плана парцела.
IV
ПРИНЦИПИ,
ВИЗИЈА
И
ЦИЉЕВИ
ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И
ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
Члан 4.

У протеклом периоду, простор за који се
приступа изради Плана, припадао је мањим делом
ПГР-у Целина 4, а већим делом ПГР-у Целина 11.
Овим Планом потребно је обезбедити
јединствене просторно-планске услове за изградњу
Гринфилд индустријских објеката као и јединствен
начин коришћења и уређења градског грађевинског
земљишта уз уважавање свих услова заштите животне
средине у непосредном и ширем окружењу.
Планом је предвиђено фазно опремање
целокупног неизграђеног градског грађевинског
земљишта што подразумева изградњу неопходних
саобраћајних површина као и потребних објеката и
инсталација инфраструктуре.
Члан 5.

Северна индустријска зона треба да постане
нови производни комплекс друштвено-економског
развоја града Панчева, односно генератор привредног
раста који се базира на производњи роба и услуга које
се могу организовати на простору предвиђеном за
Гринфилд индустрију.
План за Северну индустријску зону треба да
створи просторно-планске услове да се на овом делу
градске територије омогући изградња свих врста
привредних објеката који ће својим функционисањем
обезбедити бржи друштвено-економски развој града
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Панчева.
Планирање, коришћење, уређења и заштите
простора у обухвату Плана морају бити у функцији
актуелних потреба града за новим просторима за
изградњу привредних објеката који ће обезбедити
услове за бржи општи привредни раст и економски
развој уважавајући при том услов да планиране
намене морају бити еколошки прихватљиве са аспекта
заштите животне средине, у складу са законом и
прописима којима се уређује заштита животне средине
и који нису у супротности са потребама одбране
земље, а на основу нових услова који ће се прибавити
од Министарства одбране Републике Србије .
V КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА,
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ
ОСНОВНИХ
НАМЕНА
ПРОСТОРА
И
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 6.

На простору у оквиру обухвата Плана
предвиђена је изградња Гринфилд индустрије као
претежне намене уз могућност градње и других
компатибилних намена.
На простору овог Плана није предвиђена
изградња стамбених објеката.
Планирана је градња свих врста производних
и пословних објеката који спадају у категорију малих
и средњих предузећа, односно градња свих врста
објеката са наменама које неће имати негативних
утицаја на непосредно и шире окружење.
VI РОК ИЗРАДЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ НОСИОЦА
ИЗРАДЕ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 7.

Рок за израду Плана је 180 дана од дана
доношења Одлуке.
Члан 8.

Носилац израде је град Панчево путем
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено –
комуналне послове Градске управе града Панчева.
Израђивач плана је Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
(у даљем тексту: ЈП „Дирекција“ Панчево).
Члан 9.

Средства за израду Плана биће обезбеђена
Програмом пословања и финансијским планом Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево, а оквирна процена финансијских
средстава за израду плана износи 3.287.993,08 динара.
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VII МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА
ЈАВНОГ УВИДА
Члан 10.

После доношења одлуке о изради Плана
организује се рани јавни увид ради упознавања
јавности (правних и физичких лица) са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима
за развој просторне целине, могућим решењима за
урбану обнову, као и ефектима планирања.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања
и у електронском облику на интернет страници града
Панчева и траје 15 дана од дана објављивања.
Члан 11.

Пре излагања Плана на јавни увид, нацрт
Планског документа подлеже стручној контроли, коју
врши Комисија за планове, која обухвата проверу
усклађености планског документа са планским
документом ширег подручја, одлуком о изради
планског документа, Законом о планирању и
изградњи, Правилником којим се регулише садржина,
начин и поступак израде докумената просторног и
урбанистичког
планирања,
стандардима
и
нормативима и проверу оправданости планског
решења.
Након извршене стручне контроле из
претходног члана ове Одлуке, нацрт Плана се излаже
на јавни увид у трајању од 30 дана.
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у
Градској управи града Панчева, у просторијама које
буду означене у огласу који ће бити објављен у
дневном и локалном недељном листу, као и у
електронском облику на интернет страници града
Панчева.
Члан 12.

Пре подношења нацрта Плана Скупштини
града Панчева на доношење, исти подлеже стручној
контроли, коју врши Комисија за планове.
О извршеном јавном увиду планског
документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном
увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби.
Извештај о обављеном јавном увиду,
доставља се носиоцу израде планског документа, који
је дужан да у року од 30 дана од дана доставе
извештаја поступи по одлукама из предметног
извештаја.
Предлог Плана, уз извештај о обављеном
јавном увиду Комисије за планове, који је саставни део
образложења Плана, доставља се Скупштини града
Панчева на доношење.
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VIII ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
Члан 13.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације за подручје Северне
индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву на
животну средину (у даљем тексту: Стратешка
процена). Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације Северне индустријскопословно-производне зоне у Панчеву на животну
средину („Службени лист града Панчева“ број 12/15 и
26/15).
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.

Саставни део Одлуке о изради Плана детаљне
регулације за подручје Северне индустријскопословно-производне зоне у Панчеву, јесте графички
приказ прелиминарне границе обухвата планског
подручја.
Члан 15.

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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.
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На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др.закон), члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14), Генералног урбанистичкoг
плана Панчева („Службени лист града Панчева“ број
23/12) Плана генералне регулације комплекса ХИП
"Петрохемија", ХИП "Азотара" и НИС "Рафинерија
нафте Панчево" у насељеном месту Панчеву
("Службени лист општине Панчево" број 12/08 и
"Службени лист града Панчево" број 18/09, 17/12 и
20/15), члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника
Градоначелника града Панчева у области урбанизма и
помоћника Градоначелника града Панчева за
економски развој за покретање иницијатива за израду
планских докумената и њихових измена и допуна за
град Панчево („Службени лист града Панчева“ број
32/12) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст), уз прибављено Мишљење
Комисије за планове од 18.11.2015.године, Скупштина
града Панчева на седници одржаној дана 30.11.2015.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА
ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И
НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО
I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 1.

Приступа се Изменама и допунама Плана
генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија»,
ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево»
у насељеном месту Панчево ("Службени лист
општине Панчево" број 12/08 и "Службени лист града
Панчево " број 18/09, 17/12 и 20/15) (у даљем тексту:
Измене и допуне плана).
II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 2.

Разлог за израду Измена и допуна плана је
иницијатива НИС „Гаспром њефт“- "Рафинерија
нафте Панчево“ Панчево, која је покренута из разлога
да унутар комплекса НИС "Рафинерија нафте
Панчево“ Панчево (у даљем тексту: НИС-РНП) на
одређеним микро локацијама, променом намене
грађевинског земљишта, створи услов - плански
основ, за изградњу новог "Постројења за дубоку
прераду нафте – постројења за одложено коксовање".
Ово постројење ће обухватати :

30. Новембар 2015. године

1. изградњу новог постројења
2. реконструкцију постојећих постројења
3. измештање / укидање делова постојећих
постројења
4. повезивање на постојећу инфраструктуру и
постројења
5. изградњу нове пратеће инфраструктуре и
пратећих постројења
III ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПЛАНА
Члан 3.

Измене и допуне плана обухватају простор
који је у оквиру граница обухвата основног плана.
Нова постројења за дубоку прераду нафте –
постројења за одложено коксовање, се сва планирају
унутар комплекса НИС-РНП и то углавном у
југоисточном делу комплекса. Поједина постројења и
интерконекције се простиру дуж осталих делова тог
комплекса. Прелиминарна граница планског подручја
Измене и допуне плана обухвата блокове или делове
блокова 4, 6, 9, 20, 21 и 24. Коначна граница планског
подручја обухвата Измене и допуне плана ће бићи
дефинисана приликом припреме нацрта планског
документа.
Саставни део ове Одлуке је и графички
приказ оквирне границе обухвата планираног подручја
обухваћеног Изменама и допунама плана.
IV УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И СПИСАК
ПОДЛОГА
Члан 4.

Плански основ за израду предметних Измена
и допуна плана је Генерални урбанистички план
Панчева ("Службени лист града Панчева" број 23/12)
(у даљем тексту: ГУП) као плански документ вишег
реда који даје основ за измену и допуну постојећег
Плана генералне
регулације комплекса ХИП
«Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија
нафте Панчево» у насељеном месту Панчево
("Службени лист општине Панчево" број 12/08 и
"Службени лист града Панчево " број 18/09, 17/12 и
20/15) за изградњу предметног постројења.
Главни услови и смернице из ГУП-а су на
снази и огледају се у следећем :
У наредном периоду концепција развоја
индустријске производње мора задовољити основни
циљ да ревитализација и модернизација постојећих и
изградња нових индустријских капацитета мора бити
уз услов и у складу са поштовањем очувања животне
средине.
Зоне индустрије-привредне зоне лоциране су
на периферним деловима градске територије у коју
спада и функционална целина хемијске индустрије
(јужна зона). Главнину хемијске индустрије Панчева
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чини скуп постојећих фабрика јужне индустријске
зоне (Азотара, Петрохемија, Рафинерија нафте).
Овим ГУП-ом не планирају се нове зоне
хемијске индустрије.
Постојеће хемијске фабрике предвиђене су за
унапређивање
кроз
различите
просторно
урбанистичке,
архитектонске,
грађевинске
и
комунално инфраструктурне мере. Поједини погони
морају се трансформисати у еколошки повољније
категорије. Морају се спроводити техничкотехнолошке, урбанистичке и организационе мере
заштите у складу са захтевима Закона о заштити
животне средине.
Оператери постојећих или планираних
активности и постројења која носе са собом
потенцијално већи ниво загађивања и ризик по
животну средину и становништво, дужни су да
прибаве интегрисану (еколошку) дозволу за рад и
користе најбоље доступне технике и технологије (BAT
– best available techniue).
Обавеза је свих предузећа која имају изворе
загађивања атмосфере да врше мерења емисије
загађујућих материја и да их контролишу и одржавају
испод прописаних граничних вредности.
Због велике концентрације хазардних
постројења на малом простору, неопходно је да сва
предузећа на локацијама са повећаним ризиком
узајамно усклађују своје развојне планове и текуће
делатности и да нарочиту пажњу обрате на потребе,
пре свега, безбедности околине. У планирању и
изградњи сваког новог привредног објекта, зоне и
делатности, односно при промени делатности или
намене, инвеститор је дужан да поштује и све важеће
Законе, прописе и Правилнике о заштитним
одстојањима између хазардских постројења и
инсталација од привредних објеката и стамбених
насеља.
Урбанистичке мере заштите се састоје у
адекватном зонирању града, стварању заштитних
појасева између индустрије и зона становања.
Намере да се покрену одговарајући пројекти
и делатности, промени технологија, изграде или
реконструишу објекти и изводе радови који могу
загадити животну средину обавезно се подвргавају
анализи и провери кроз процену утицаја на животну
средину, а у случају индустријских и привредних зона
кроз стратешку процену утицаја на животну средину.
За израду Измена и допуна плана, неопходно
је обезбедити оригиналне ажурне геодетске подлоге,
катастарско-топографски
план,
копије
плана
подземних водова, копије плана парцела и извод из
листа непокретности.
V НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА,
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
Члан 5.

Основно начело планирања, коришђења,
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уређења и заштите простора при изградњи нових и
реконструкцији постојећих индустријских капацитета
мора бити у складу са поштовањем и очувањем радне
и животне средине и коришћењем најбоље доступне
BAT технике и технологије.
Локација објекта је предложена у циљу
оптималног
функционисања
намене
објекта
(технологије) у склопу НИС-РНП.
При избору локације се водило рачуна о
следећем:
да је локација у близини сличних објеката
да се налази поред важних саобраћајница
близина
осталих
инфраструктурних
инсталација
да не угрожава друге објекте са становништва
екологије и пожара
да не угрожава радну и животну средину
VI ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА
Члан 6.
Циљ израде Измена и допуна плана је да се
створе плански услови за изградњу новог постројења
за дубоку прераду нафте – постројења за одложено
коксовање са неопходним пратећим постројењима и
инфраструктуром, на одређеној микро локацији,
променом намене грађевинског земљишта и изменом
планираних постројења у односу на основни план.
Постројења која се планирају овим изменама
и допунама плана, имаће позитиван утицај на животну
средину јер се процесом производње петрол кокса
боље искоришћава природни ресурс – нафта, јер се од
тежих фракција, процесом одложеног коксовања
добијају лакше фракције и петрол кокс који се даље
користи у индустрији.
VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА СА
ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА
ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 7.

Концептуални оквир планирања, уређења и
заштите планског подручја обухваћеног Изменама и
допунама плана се не мења у односу на основни План
генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија»,
ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево»
у насељеном месту Панчево ("Службени лист
општине Панчево" број 12/08 и "Службени лист града
Панчево " број 18/09, 17/12 и 20/15).
Да би се обезбедили предуслови за изградњу
нових постројења за дубоку прераду нафте неопходно
је извршити промену намене грађевинског земљишта
остале намене на одређеним просторима (парцелама
унутар блокова) у основном плану, а у оквиру
комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у
Панчеву.
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Под постројењем за дубоку прераду нафте
(Deep oil processing) се подразумева процес
унапређења и конвертовања тешких остатака из
процеса рафинације нафте у лакше течне и гасовите
фракције, при чему се као заостатак јавља
концентровани чврсти (солидификовани) угљеник –
„петрол кокс“ који се користи као енергент - замена за
кокс или сировина у индустрији. Капацитет овог
постројења је обрада 2000 т сировине из које се може
добити до 600 т петрол кокса дневно.
Нова постројења и измене намене одређених
површина у производне и манипулативне површине
(прерасподела површина) ће бити предмет Измена и
допуна плана, и обухвата следеће :
1.Ново постројење за одложено коксовање у
делу блока 21
2.Систем за транспорт и манипулацију петрол
кокса од производног постројења до места за утовар у
транспортна средства у блоковима 20, 21 и 24
3.Повећање
капацитета
производње
постојећег постројења за расхладну воду у блоку 9
4.Нови објекат за смештај електро опреме за
напајање и управљање са трафо станицом
5.Нова или реконструкција постојећих
постројења која ће служити за уклањање разних
супстанци у процесу и налази се у блоку 20 или 6
6.Ново помоћно постројење за обраду
отпадних вода ублоку 4 или 21.
7.Допуна
постојећих
система
међуповезивања (инфраструктурно и процесно) и др.
VIII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА, НОСИОЦА И
РОК ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
Члан 8.

Рок за израду Измена и допуна плана је 240
дана од дана доношења Одлуке.
Члан 9.

Носилац израде Измена и допуна плана је
град Панчево путем Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено – комуналне послове Градске
управе града Панчева.
Израђивач Измена и допуна плана је Јавно
предузеће „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево (у даљем тексту: ЈП „Дирекција“
Панчево).
Члан 10.

Обавезује се ЈП „Дирекција” Панчево да са
подносиоцем иницијативе НИС „Гаспром нефт“,
закључи уговор ради обезбеђивања средстава за
финансирање израде Измена и допуна плана.
Оквирна процена финансијских средстава за
израду Измена и допуна плана износе око 2.500.000,00
динара, без ПДВ-а.
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IX МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА
ЈАВНОГ УВИДА
Члан 11.

После доношења одлуке о изради Измена и
допуна плана организује се рани јавни увид ради
упознавања јавности (правних и физичких лица) са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, могућим
решењима за урбану обнову, као и ефектима
планирања.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања
и у електронском облику на интернет страници града
Панчева и траје 15 дана од дана објављивања.
Члан 12.

Пре излагања Измена и допуна плана на јавни
увид, нацрт Планског документа подлеже стручној
контроли, коју врши Комисија за планове, која
обухвата проверу усклађености планског документа
са планским документом ширег подручја, одлуком о
изради планског документа, Законом о планирању и
изградњи, Правилником којим се регулише садржина,
начин и поступак израде докумената просторног и
урбанистичког
планирања,
стандардима
и
нормативима и проверу оправданости планског
решења.
Након извршене стручне контроле из
претходног члана ове Одлуке, нацрт Измена и допуна
плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана.
Нацрт Измена и допуна плана се излаже на
јавни увид у Градској управи града Панчева, у
просторијама које буду означене у огласу који ће бити
објављен у дневном и локалном недељном листу, као и
у у електронском облику на интернет страници града
Панчева .
Члан 13.

О извршеном јавном увиду планског
документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном
увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби.
Извештај о обављеном јавном увиду,
доставља се носиоцу израде планског документа, који
је дужан да у року од 30 дана од дана доставе
извештаја поступи по одлукама из предметног
извештаја.
Предлог Измена и допуна плана, уз извештај
о обављеном јавном увиду Комисије за планове, који је
саставни део образложења Плана, доставља се
Скупштини града Панчева на доношење.
X ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
Члан 14.

Приступа се изради Стратешке процене
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утицаја Измена и допуна плана на животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
приступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Плана генералне регулације
комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и
НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту
Панчево на животну средину („Службени лист града
Панчева“ број 32/15).
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Саставни део Одлуке о изради Измена и
допуна Плана генералне регулације комплекса ХИП
„Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија
нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево, јесте
графички приказ оквирне границе обухвата планског
подручја.
Члан 16.

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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

30. Новембар 2015. године

Страна 9 - Број 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

30. Новембар 2015. године

Страна 10 - Број 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

На основу члана 6, ст. 5, 6. и 7, и члана 7а
став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник
РС", бр. 26/01, 42/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС,
47/13 и 68/14-др. закон), и члана 39.став 1. тачка 3. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева“ 25/15-пречишћен текст), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 30. 11. 2015.
године, донела је

ОДЛУКУ О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА МЕТРА
КВАДРАТНОГ ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА У
ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2015.
ГОДИНЕ
Члан 1.

Износ

грађевинско земљиште

-

пољопривредно земљиште

-

шумско земљиште

-

станови

80.267,08

куће за становање

59.289,40

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који служе
за обављање делатности
гараже и гаражна места

49.390,92

гараже и гаражна места

Износ

Непокретност

шумско земљиште

-

станови

59.168,70

куће за становање

42.577,27

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који служе
за обављање делатности

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у четвртој зони у периоду од 01.
јануара до 30. септембра 2015. године износи:

Непокретност
пољопривредно земљиште

387,90
99,26
-

станови

-

куће за становање

гараже и гаражна места

54.310,72

Износ

шумско земљиште

-

куће за становање

-

Члан 4.

шумско земљиште

74.128,50

47.153,46

гараже и гаражна места

-

станови

1.044,84
-

пољопривредно земљиште

1.677,70

Износ

пољопривредно земљиште

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који служе
за обављање делатности

грађевинско земљиште

20.459,25

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у трећој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2015. године износи:

грађевинско земљиште

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у другој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2015. године износи:

48.176,50

Члан 3.

34.632,07

Члан 2.

Непокретност

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који служе
за обављање делатности

грађевинско земљиште

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у првој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2015. године износи:

Непокретност

30. Новембар 2015. године

31.610,17
-

-
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Члан 5.

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у петој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2015. године износи:

Непокретност
грађевинско земљиште
пољопривредно земљиште
шумско земљиште

Износ

-

станови

26.740,25

куће за становање

25.370,04

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који служе
за обављање делатности

ОДЛУКУ О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА МЕТРА
КВАДРАТНОГ НЕПОКРЕТНОСТИ НА
ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ЗА ПОРЕЗ НА
ИМОВИНУ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ
НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И O
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ЗОНЕ

289,71
84,04

30. Новембар 2015. године

Члан 1.

Просечна цена метра квадратног на основу
којих је утврђена основица пореза на имовину за 2015.
годину на права на непокретностима код пореског
обвезника који не води пословне књиге у
најопремљенијој зони по врстама непокретности је:

Непокретност
36.433,11

гараже и гаражна места
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни
www.pancevo.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 7а ст.2, 3, 4. и 7. и члана 38б став 1.
Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр.
26/01, Сл.лист СРЈ 42/02-СУС, 80/02, 135/04, 61/07,
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др.
закон), и члана 39.став 1. тачка 3. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Сл. лист града Панчева“ 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела је

Износ

грађевинско земљиште

3.500,00

пољопривредно земљиште

3.500,00

шумско земљиште

3.500,00

станови

79.008,26

куће за становање

57.090,64

пословне зграде и други
(надземни и подземни )
грађевински објекти који служе
за обављање делатности
гараже и гаражна места

47.649,01

29.104,25

Члан 2.

Одлуком
о
одређивању
зона
и
најопремљеније зоне за утврђивање пореза на
имовину за територију града Панчева прописане су
следеће зоне: Прва зона, Друга зона, Трећа зона,
Четврта зона и Пета зона, а најопремљенија зона је
Прва зона .
Коефицијенти за утврђивање основице
пореза на имовину по зонама, за непокретности
обвезника које се налазе на територији града Панчева
износе:

Зона

Коефицијент

Прва-најопремљенија

1,00

Друга

0,80

Трећа

0,70

Четврта

0,60

Пета

0,40
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Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни
www.pancevo.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 13. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11),
члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01, 61/05,
91/05, 62/06 и 31/11), члана 32. став 1. тачка 6. 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 25/15-пречишћен текст), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 30.11.2015.
године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ
ГРАДСКОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о јавном градском линијском
превозу путника на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 5/14) члан 7.
мења се и гласи:
„Град може споразумом са другим
заинтересованим јединицама локалне самоуправе
успоставити линије линијског превоза путника које
обухватају и територије ван подручја Града.
Споразумом из става1. овог члана, уређују се:
међусобна права и обавезе у обезбеђивању услова за
обављање јавног линијског превоза путника, начин
финансирања, учешће у инвестицијама, утврђивање
цене превоза, одржавање аутобуских стајалишта и др.“
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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ГРАДА
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине („Службени гласник РС“ број 99/09 и 67/12одлука УС), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др.закон), члана 8. Одлуке о одређивању и
обележавању назива улица и тргова и одређивању
кућних бројева и обележавању зграда бројевима
(„Службени лист града Панчева“ број 18/13) и члана
10. и 39. Статута града Панчева ( „Службени лист
града Панчева“ бр. 25/15 - пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
30.11.2015.године, донела је

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА
ПРОЛАЗА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ „ТЕСЛА“
I
Утврђује се назив пролаза - пролаз Школских
часних сестара, између улице Чумићеве и др Марије
Прите у Панчеву.
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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.
На основу члана 32. 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
25/15-пречишћен текст), Скупштинa града Панчева, на
седници одржаној 30.11. 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ГРАДУ
ПАНЧЕВУ ЗА ПЕРИОД ОД 2015. -2018.
ГОДИНЕ
I
Приступа се изради Програма развоја спорта
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у граду Панчеву за период од 2015.-2018. године, на
основу Закона о спорту, Закона о локалној самоуправи,
Стратегије развоја спорта у Републици Србији за
период од 2014-2018. године и других документа, у
циљу утврђивања приоритета у овој области на
територији града Панчева.
II
У оквиру припрема за израду Програма
развоја спорта у граду Панчеву за период од 2015.2018. године, Градоначелник града Панчева ће
посебним решењем образовати стручни тим који ће
планирати и спровести активности у припреми Нацрта
текста Програма.
III
Налаже се основним организационим
јединицама Градске управе града Панчева, јавним
предузећима, установама културе и образовања и
другим субјектима чији је оснивач град Панчево,
организацијама цивилног друштва , медијским кућама,
новинарима, стручњацима и другим заинтересованим
субјектима да у складу са својим надлежностима
учествују у припреми Програма развоја спорта у граду
Панчеву за период од 2015.-2018. године.
IV
Даном ступања на снагу овог Закључка
престаје да важи Закључак Скупштине града Панчева
број II-04-06-16/2015-1 од 09.02.2015.године о
приступању изради Стратегије развоја спорта у граду
Панчеву за период од 2015. до 2018 године.
V
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

30. Новембар 2015. године

одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Панчево, број: 5-1/52 т.3 од 09.11.2015.
године
II
Саставни део овог решења је Одлука
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Панчево, број: 5-1/52 т.3 од
09.11.2015. године
III
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

На основу члана 41. Статута Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Панчево („Службени лист града Панчево Панчево
бр.9/13) и члана 33. Пословника о раду Надзорног
одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево,
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево, на редовној седници која је одржана
09.11.2015.године донео је следећу:
ОДЛУКУ
Усваја се препорука Скупштине града
Панчево (Одлука број II-04-06-16/2015-16 од
21.10.2015.године) а у вези иницијативе „ХИП
ПЕТРОХЕМИЈА“ а.д. Панчево као субјекта
приватизације од стратешког значаја за привреду
Србије (иницијатива број 468 од 11.06.2015.године) и
почев од рачуна за новембар 2015.године одобрава
попуст у висини од 50% вредности рачуна без ПДВ-а.
Ова одлука доставља се надлежом органу
оснивача на сагласност.

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
25/15 - пречишћен текст), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 30.11.2015. године, донела је

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум: 09.11.2015.
Председник Надзорног одбора

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО БРОЈ 5-1/52
т.3 ОД 09.11.2015. ГОДИНЕ

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
25/15 - пречишћен текст), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 30.11.2015. године, донела је

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног

Проф др. Тихомир Радовановић, с.р.
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РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА“
ПАНЧЕВО БРОЈ 5180/66-3 ОД 29.10.2015.
ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Хигијена“
Панчево, број: 5180/66-3 од 29.10.2015. године.
II
Саставни део овог решења је Одлука
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Хигијена“ Панчево, број: 5180/66-3 од 29.10.2015.
године.
III
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 43. Статута Јавног
комуналног предузећа “Хигијена” Панчево (“Сл.лист
града Панчева бр. 9/2013 од 17.07.2013.) Надзорни
одбор Предузећа на редовној седници одржаној дана
29.10.2015.године, решавајући тачку 3. усвојеног
дневног реда Разматрање предлога Одлуке бр.6205 од
27.10.2015.до 31.10.2015.године једногласно је донео
следећу:

ОДЛУКУ
Усваја се предлог о ретроактивном
умањењу месечних рачуна “ХИП ПЕТРОХЕМИЈА”
АД Панчево, од дана доношења Одлуке Владе
Републике о одређивању субјеката приватизације од
стратешког значаја (“Сл. Гласник РС”, број, 47/2015 од
29.05.2015.), којом је “ХИП ПЕТРОХЕМИЈА” АД
Панчево сврстана у групу 17 субјеката приватизације
од стратешког значаја за привреду Републике Србије,
за период 01.06.2015.-31.10.2015. који би месечно
износили 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“-ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Панчево, 29.10.2015.године
Председник Надзорног одбора

Нишавић Радивоје, с.р.
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На основу члана 99. став 13. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09,
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14 и 145/14), члана 27.став 10. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС” бр.72/11, 88/13 и 105/14),
чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 83/14- др.закон),
чланова 39. и 98.став 1. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчева» бр.25/15-пречишћен текст) и
члана 11. Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта( «Сл. лист града Панчева» бр.
10/10, 4/11, 33/11, 2/12, 5/12, 24/13, 29/14, 2/15 и 7/15),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
30.11.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I
Отуђује се из јавне својине града Панчева
неизграђено
грађевинско
земљиште,
парцела бр.1909/5 уписана у листу непокретности
бр.16129 КО Панчево, површине 89 а 21 квм, у зони
ширег центра у блоку О56, у ул. Моше Пијаде.
Парцела из става 1. ове тачке отуђује се
најповољнијем и једином понуђачу LIDL Srbija
Supermarketi k.d. Тошин Бунар 272 в, Нови Београд,
МБ 20699264, ПИБ 106884584, након спроведеног
јавног надметања дана 19.11.2015.године, по огласу
објављеном у недељном листу Панчевац, дана
15.10.2015.године, сајту града Панчева и сајту Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево.
Предметна парцела отуђује се из јавне
својине града Панчева по цени од 8.254,46 дин/квм,
што укупно износи 73.638.037,66 динара.
Предметна парцела налази се у обухвату
Плана генералне регулације “Целина 1 ШИРИ
ЦЕНТАР (круг обилазнице) у насељеном месту
Панчево“, чија је намена пословање са
компатибилним наменама и отуђује се из јавне својине
града Панчева као делимично уређено грађевинско
земљиште уз обавезу купца да исту опреми објектима
комуналне инфраструктуре у складу са Јавним
огласом. Рок за привођење земљишта планираној
намени тече од дана подношења пријаве радова, а у
складу са члановима 140. и 148. Закона о планирању и
изградњи.
Депозит за учешће у поступку јавног
надметања уплаћен од стране најповољнијег понуђача
у
износу од 36.819.018,83
динара
дана
06.11.2015.године, а након правоснажности овог
Решења, биће пренет на одговарајући рачун града
Панчева као део измирене обавезе плаћања
купопродајне цене.
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Обавезује се LIDL Srbija Supermarketi k.d.
Тошин Бунар 272 в, Нови Београд да исплати
купопродајну цену грађевинског земљишта у року од
15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу
грађевинског земљишта, умањену за износ уплаћеног
депозита.
По правоснажности овог Решења, и
прибављене сагласности на Нацрт Уговора од стране
Градског
правобраниоца
града
Панчева,
Градоначелник града Панчева ће са LIDL Srbija
Supermarketi k.d. Тошин Бунар 272 в, Нови Београд,
закључити уговор о отуђењу предметне парцеле.
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
БРОЈ: II-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, 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 «Глогоњ“
Глогоњ («Службени лист града Панчева» број 7/14пречишћен текст), члана 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 25/15пречишћен текст), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 30.11. 2015.године донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА «ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Статут Јавно комуналног предузећа «Глогоњ“ Глогоњ
који је донео Надзорни одбор Јавно комуналног
предузећа «Глогоњ“ Глогоњ на седници одржаној дана
09.10.2015.године.
II
Саставни део овог решења је Статут Јавно
комуналног предузећа «Глогоњ“ Глогоњ.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном листу града
Панчева».
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.
Нa oснову члана 18. Став 1 тачка 8. Закона о
јавним прдузећима („Сл.гласник РС“ број 119/2012,
116/13- аут.тумачење и 44/14-др.закон) и Одлуке о
усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног
предузећа „ГЛОГОЊ “ Глогоњ (Службени лист града
Панчева број 7/2014- пречишћен текст),Надзорни
одбор Јавно комуналног предузећа „ГЛОГОЊ“Глогоњ
на својој редовној седници одржаној 09.10.2015.
године донео је:

СТАТУТ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГЛОГОЊ “ГЛОГОЊ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Јавно комунално предузеће “ГЛОГОЊ“
Глогоњ (у даљем тексту: Јавно предузеће ) настало је
Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа
„ГЛОГОЊ„ Глогоњ (Службени лист општине Панчево
број 4/95,) којом је организовано као Јавно комунално
предузеће и уписано у Регистар Агенције за привредне
регистре решењем бр.63937/2005 од 15.08.2005.године
.
Град Панчево је преузео оснивачка права од
Месне заједнице Глогоњ на основу Одлуке
Скупштине МЗ Глогоњ 0-62/13 од 19.04.2013.године
(Сл.лист града Панчево бр.11/13). Одлуком о
усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комуналног
предузећа „ГЛОГОЊ„ Глогоњ (Сл. лист града Панчево
бр.7/14-пречишћен текст) извршено је усклађивање
оснивачког акта са одредбама Закона о јавним
предузећима .
Промена оснивача уписана је Решењем о
промени података број БД 35621/2014 у Агенцији за
привредне регистре дана 28.04.2014 године.
Члан 2.

Јавно предузеће основано је ради обављања
делатности од општег интереса - услуге уређења и
одржавања околине, скупљања, пречишћавања и
дистрибуције воде, одржавање гробаља и пружање
погребних услуга, одношење и депоновање
комуналног одпада, пружање пијачних и других
услуга од јавног интереса.
Оснивач Јавног предузећа из става 1. Овог
члана је Скупштина града Панчево, улица Трг Краља
Петра I број 2-4 .
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Члан 3.

Oвим статутом Јавног предузећа уређују се:
• пословно име и седиште Јавног предузећа
• правни статус Јавног предузећа
• заступање Јавног предузећа
• износ основног капитала
• имовина Јавног предузећа
• одговорност за обавезе
• делатност Јавног предузећа
• средства за рад и развој Јавног предузећа
• утврђивање пословне политике Јавног
предузећа
• услови и начин утврђивања и распоређивања
добити и начин покрића губитка и
• сношење ризика
• услови и начин задуживања Јавног предузећа
• однос Јавног предузећа и оснивача
• унутрашња организација Јавног предузећа
• органи Јавног предузећа
• обавештавање запослених и јавност рада
Јавног предузећа
• пословна тајна
• заштита животне средине
• права и обавезе запослених
• oпшта акта Јавног предузећа
• прелазне и завршне одредбе
II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 4.

Пословно име Јавног предузећа гласи :
Јавно комунално предузеће „ГЛОГОЊ “ Глогоњ .
Скраћено име је ЈКП „ГЛОГОЊ „ Глогоњ.
Јавно предузеће може променити пословно име
одлуком коју доноси надзорни одбор а на коју
сагласност даје скупштина града Панчево.
Члан 5.

Седиште јавног предузећа је у Глогоњу ,у улици
Београдска 7.
Јавно предузеће може променити седиште одлуком
коју доноси Надзорни одбор а на коју сагласност даје
Скупштина града Панчево .
III ПРАВНИ СТАТУС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.

Јавно предузеће има статус правног лица, са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним законом.
У правном промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 7

Јавно предузеће има два печата и штамбиљ.
Оба печата су округлог облика пречника 31 мм ,са
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текстом исписаним на српском језику, ћириличним
писмом и садржи текст : Јавно комунално предузеће
„Глогоњ“ Глогоњ .
Штамбиљ Јавног предузећа je правоугаоног облика,
димензија 40x25 mm и садржи текст као
у предходном ставу исписан српским језиком и
ћириличним писмом. Испод текста налази се ознака
за број и датум као и седиште Јавног комуналног
предузећа „Глогоњ“.
Члан 8.

Начин употребе ,чувања и руковања печатом и
штамбиљем регулише се посебним Правилником.
IV ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 9.

Јавно предузеће представља и заступа директор.
Директор може у оквиру својих овлашћења, дати
другом лицу писано пуномоћје за заступање Јавног
предузећа.
Директор , уз сагласност Надзорног одбора може дати
и опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 10.

Поред директора Јавног предузећа, приликом
закључивања уговора и предузимања других правних
радњи које проистичу из њиховог делокруга рада,
Јавно предузеће заступају: заменик директора,
технички директор и финансијски директор.
У случају непостојања ових фукција, спречености и
одсуства директора замењује га запослени кога
директор Јавног предузећа овласти писменим путем.
V ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
Члан 11.

Основни капитал Јавног предузећа који је регистрован
у регистру привредних субјеката Агенције за
привредне регистре износи:
• уписани износ основног капитала у износу од
100,00 динара
• уплаћени новчани капитал у износу од
1.000,00 динара
Укупан основни капитал Јавног предузећа износи
уписаних и уплаћених 1.100,00 динара.
Удео оснивача у оснивачком капиталу је 100% (сто
посто).
Члан 12.

О повећању или смањењу основног капитала Јавног
предузећа одлучује оснивач, у складу са законом.
Члан 13.

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал
Јавног предузећа, у складу са законом и актима
Скупштине града.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана
оснивач стиче уделе у Јавном предузећу, као и права
по основу тих удела.
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Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује
се у АПР.
VI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.

Јавно предузеће има своју имовину којом управља и
располаже у складу са законом, оснивачким актом и
овим статутом.
Имовину Јавног предузећа чини право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга
имовинска права која су пренета у својину Јавног
предузећа, укључујући и право коришћења на
стварима у јавној својини.
Јавно предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом,
одлуком оснивача и посебним уговором којим се
регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног
предузећа са једне и оснивача, са друге стране.
Члан 15.

Јавно предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у
функцији обављања делатности од општег интереса,
осим ради њихове замене због дотрајалости, потребе
модернизације
или
техничко
технолошког
унапређења.
Прибављање и отуђивање имовине веће вредности
која је у непосредној функцији обављања делатности
од општег интереса врши се на основу одлуке
Надзорног одбора на коју сагласност даје Оснивач.
Члан 16.

Упис права својине Јавног предузећа на
непокретностима које ће у складу са законом бити
имовина предузећа не може се извршити, без
сагласности Оснивача.
Јавно предузеће не може да изврши упис права
својине на:
1. природним богатствима;
2. добрима у општој употреби;
3. мрежама у јавној својини;
4.непокретностима која је оснивач поверио Јавном
предузећу ради давања у закуп, односно
на коришћење;
5.непокретностима које користе органи и организације
носиоца права јавне својине;
6.пољопривредном и грађевинском земљишту и
другим непокретностима које нису
уложене нити се могу уложити у капитал предузећа,
односно које могу бити
искључиво у јавној својини.
VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 17.

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
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Јавно предузеће одговара за насталу штету, која
проистиче из делатности Јавног предузећа,
проузроковану чињењем или нечињењем, искључиво
средствима Јавног предузећа без солидарне
одговорности Оснивача.
VIII ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.

Претежна делатност Јавног предузећа je: 8130 Услуге
уређења и одржавања околине.
Јавно предузеће поред послова обухваћених
претежном делатношћу може да обавља и друге
делатности утврђене законом, одлуком оснивача и
овим Статутом
Јавно предузеће обавља следеће делатности:
01.1 гајење једногодишњих и двогодишњих биљака
01.2 гајење вишегодишњих биљака
01.3 гајење садног материјала
01.61 услужне делатности гајења усева и засада
02.20 сечење дрва
02.40 услужне делатности у вези са шумарством
16.10 резање и обрада дрвета
23.69 производња осталих производа од бетона и
гипса
25.11 производња металних конструкција и делова
конструкција
36.00 скупљање пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 уклањање одпадних вода
38.00 сакупљање, третман и одлагање одпада: поновно
искориштавање одпадних материја
38.11 сакупљање одпада који није опасан
38.2 третман и одлагање одпада
38.21 третман и одлагање одпада који није опасан
39 санација, рекултивација и друге услуге у области
управљања одпадом
42 изградња осталих грађевина
42.11 изградња путева и ауто-путева
42.21 изградња цевовода
42.9 изградња осталих грађевина
42.91 изградња хидротехничких објеката
43 специјализовани грађевински радови
43.11 рушење објеката
43.12 припрема градилишта
43.2 инсталациони радови у грађевинарству
43.22 постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система
43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
43.31 малтерисање
43.32 уградња столарије
43.33 постављање зидних и подних облога
43.34 бојење и застакљивање
43.99 остали непоменути специфични грађевински
радови
45.20 одржавање и поправка моторних возила
43.21 постављање електричних инсталација
46.22 трговина на велико цвећем и садницама
47.8 трговина на мало на тезгама и пијацама
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7.76 трговина на мало цвећем, садницама, семењем,
ђубривом, и кућним љубимцима и специјализованим
продавницама
47.91 трговина на мало посредством поште и
интернета
49.41 друмски превоз терета
52.24 манипулација теретом
55.20 одмориште и слични објекти за краћи боравак
56.10 делатност ресторана и покретних угоститељских
објеката
56.29 остале услуге припремања и послуживања хране
56.30 услуге припремања и послуживања пића
70.21 делатност комуникација и односа са јавношћу
77.11 изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких
моторних возила
77.12 изнајмљивање и лизинг камиона
77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и
спорт
77.31 изнајмљивање и лизинг пољопривредних
машина и опреме
77.32 изнајмљивање и лизинг машина и опреме за
грађевинарство
81.10 услуге одржавања објеката
81.29 услуге осталог чишћења
93.11 делатност спортских објеката
93.19 остале спортске делатности
93.29 остале забавне и рекреативне делатности
92.33 вашарске активности
- организовање и одржавање вашара и пружање услуга
за вашар;
Одржавање и пружање услуга на пијацама :
- одржавање и опремање пијаца и објеката на
пијацама, издавање објеката и простора за продају
пољопривредних производа и других производа на
мало,
- изградња и реконструкција пијаца и пијачних
објеката,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе
сопственим и средствима оснивача,
- издавање у закуп објеката и простора за продају
производа занатства, домаће радиности и других
непрехранбених производа као и стоке на пијаци,
- постављање, одржавање и издавање у закуп тезги и
киоска на местима која су одређена за продају робена
мало, непрехрамбених производа и робе широке
потрошње на пијацама,
93.03 погребне и сродне делатности :
- припремање лешева за сахрањивање, спаливање,
балзамовање и услуге гробара;
- сахрањивање и спаљивање;
- изнајмљивање опремљеног погребног простора на
гробљу;
- уређење и одржавање гробља.
- продаја погребне опреме;
- превоз покојника.
Јавно предузеће делатности из овог члана може
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променити и проширити само уз одлуку Надзорног
одбора на коју даје сагласност Оснивач у складу са
законом.
Члан 19.

Јавно предузеће је дужно да делатност за чије
обављање је основано, обавља континуирано и
квалитетно у складу са усвојеним стандардима за
обављање те делатности, ради уредног задовољавања
потреба корисника производа и услуга Јавног
предузећа, обезбеђивања техничког, технолошког, и
економског јединства система и усклађености његовог
развоја, стицања добити и остваривања другог законом
утврђеног интереса
IX СРЕДСТВА ЗА РАД И РАЗВОЈ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 20.

Јавно предузеће користи средства у јавној
својини у складу са законом, природом и наменом тих
средстава.
Јавно предузеће управља средствима која су
му дата на коришћење и располагање кроз њихово
одржавање, обнављање и унапређење и извршавање
законских и других обавеза у вези са тим средствима.
Члан 21.

Јавно предузеће обезбеђује средства за рад и развој
делатности из:
- буџета оснивача
- прихода од продаје комуналних услуга;
- прихода од комуналне накнаде;
- наменских дотација;
-прихода од концесионих наканада за обављање
комуналних делатности;
-прихода од наменских средстава других нивоа власти;
- кредита, донација и поклона;
- других извора у складу са законом.
X УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ У
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Члан 22.

Планове развоја и Програм пословања
предузећа на предлог директора доноси Надзорни
одбор Јавног предузећа уз давање сагласности
Оснивача.
Члан 23.

Годишњи планови и програми доносе се до
01. децембра текуће године за наредну годину.
Уколико у току остваривања плана и програма наступе
околности које онемогућавају његово извршење,
директор Јавног предузећа подноси извештај о
узроцима и обиму и предлаже мере у новонасталим
околностима Надзорном одбору Јавног предузећа.
Члан 24.

Директор Јавног предузећа је одговоран за
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реализацију плана и програма развоја Јавног
предузећа и овлашћен је да у оквиру својих права и
обавеза преузме мере за његово спровођење.
XI УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И НАЧИН
ПОКРИЋА ГУБИТКА И СНОШЕЊА РИЗИКА
Члан 25.

Добитак Јавног предузећа је позитивна
разлика између укупних прихода и укупних расхода.
Нето добитак је добитак након умањења за порез на
добитак
Губитак настаје ако су укупни трошкови већи
од укупних прихода предузећа.
Члан 26.

Приходи предузећа су:
-приходи остварени обављањем делатности
предузећа
-други приходи које је предузеће остварило
по основу улагања средстава која су му дата на
управљање и располагање и средства која стекне
актом надлежних органа предузећа, законом или
другим важећим прописима
Расходи предузећа су:
-Расходи предузећа за обављање делатности у складу
са законом и другим прописима, одлукама и другим
актима надлежних органа.
-материјални трошкови предузећа
-амортизација
-бруто зараде, накнаде и друга примања запослених у
складу са законом и колективним уговором (или
другим општим актом)
-други настали трошкови
Члан 27.

Добит Јавног предузећа, у складу са законом
може се распоредити за повећање основног капитала,
резерве или друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Скупштине града.
Пословни резултат Јавног предузећа утврђује
се у временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Члан 28.

Остварени губитак утврђује се у складу са
законом. Одлуку о начину покрића губитка доноси
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
Оснивача.
XII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 29.

Јавно предузеће се задужују у складу са
законом.
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Члан 30.

Јавно предузеће се може задуживати само под
условом да је финансијски и кредитно способно да
преузме одплату зајма.
Јавно предузеће се може краткорочно
задужити само за обезбеђивање текуће ликвидности
под условима да је намера за задуживање дефинисана
у планским документима предузећа.
Oдлуку о задуживању из става 2. Овог члана
доноси Надзорни одбор.
Јавно предузеће се може дугорочно задужити
за финансирање капиталних инвестиционих расхода,
под условом да су инвестиције које Јавно предузеће
намерава да финансира задужењем дефинисна у
планским актима.
Одлуку из става 4. Овог члана доноси
Надзорни одбор , уз сагласност Оснивача.
У циљу задужења под најповољнијим
условима, набавка финансијских услуга вршиће се у
отвореном поступку јавних набавки, у складу са
законом којим се уређују Јавне набавке.
XIII OДНОС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И
ОСНИВАЧА
Члан 31.

Оснивач обезбеђује услове за обављање
комуналне делатности у складу са одредбама Закона о
комуналним делатностима.
Члан 32.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса
у Јавном предузећу, Скупштина града, даје сагласност
на:
1) статут;
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем
и др.) осим ако другим законом није предвиђено да ту
сагласност даје други државни орган;
4) располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини јавног предузећа веће
вредности, која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса, утврђених
оснивачким актом;
5) акт о општим условима за испоруку
производа и услуга;
6) улагање капитала;
7) статусне промене;
8) акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм
и одлуку о својинској трансформацији;
9) Одлуку о оснивању зависног друштва
капитала за обаљање делатности из предмета свог
пословања;
10) годишњи програм пословања
11) финансијски извештај Јавног предузећа
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12) друге одлуке, у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег интереса,
оснивачким актом и овом одлуком.
Члан 33.

Јавно предузеће је дужно да комуналну
делатност обавља на начин и под условима
прописаним посебном одлуком Скупштине града, да
обезбеди одређени квалитет и континуитет у
обављању комуналних делатности и врсту и обим
комуналних услуга према потребама корисника и
друге услове утврђене Законом о комуналним
делатностима.
Јавно предузеће је дужно да делатности које
нису од општег интереса из члана 18.став 3. ове
одлуке, обавља на начин који обезбеђује несметано
обављање комуналне делатности.
Члан 34.

Јавно предузеће је дужно да за сваку
календарску годину донесе годишњи програм
пословања и достави га Скупштини града ради давања
сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да оснивач.
Усвојени програм се доставља надлежним
министарствима у складу са Законом о јавним
предузећима.
Члан 35.

У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, Скупштина града предузима мере којима ће
се обезбедити услови за несметано функционисање
Јавног предузећа у обављању комуналне делатности.
XIV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 36.

Јавно предузеће чине економску и пословну
целину која у свом саставу има организационе делове
и то:
• служба за рачуноводствене, административне
и опште послове
• сектор производње и дистрибуције воде
• сектор
одржавања
хигијене
насеља,
изношења и депоновање комуналног одпада
• сектор одржавања гробаља, сахрањивања и
пружање погребних услуга
• сектор одржавања јавних и зелених површина
и пружање пијачних и осталих комуналних
услуга
• сектор одржавања и пружања спортско
рекреативних услуга
XV OРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 37.
Управљање у Јавном предузећу је
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организовано као једнодомно.
Органи Јавног предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. Директор.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 38.

Надзорни одбор има председника и два члана
које именује Скупштина града на период од четири
године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по поступку који је
утврђен Статутом Јавног предузећа.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда мање заступљеног пола.
Члан 39.

За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање трећег
или другог степена, односно на основним студијама у
трајања од најмање четири године;
3. да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање
је основано Јавно предузеће;
4. најмање три године искуства на
руководећем положају;
5. да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративног управљања;
6. да није осуђиван на условну или
безусловну казну за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, као и да
му није изречена мера безбедности забране обављања
претежне делатности Јавног предузећа.
Члан 40.

Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
Надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања;
оснивач не прихвати финансијски извештај
Јавног предузећа;
пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице Јавног предузећа делује на штету
Јавног предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи
програм пословања или не оствари кључне
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показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора,
односно именовања новог председника или члана
Надзорног одбора.
Члан 41.

Право да бира представника као члана
Надзорног одбора из реда запослених има сваки
запослени.
За представника запослених као члана
Надзорног одбора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање трећег
или другог степена, односно на основним студијама у
трајања од најмање четири године;
3. да је стручњак у једној или више области
из које је делатност од општег интереса за чије
обављање је основано Јавно предузеће;
4. најмање три године искуства на
руководећем положају;
5. да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративног управљања;
6. да није осуђиван на условну или
безусловну казну за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, као и да
му није изречена мера безбедности забране обављања
претежне делатности Јавног предузећа.
Представника из реда запослених именује и
разрешава Скупштина града Панчево.
Представника као члана Надзорног одбора
предлаже комисија коју чине три члана, именована од
стране Директора.
Комисија о свом раду сачињава Пословник о
раду комисије.
Сваки кандидат дужан је да се изјасни о
прихватању кандидатуре.
Kомисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове која се објављује на огласној табли
предузећа. Избор представника из реда запослених
бира се гласањем запослених.
Избор је успешан уколико је гласало више од
50% од укупног броја запослених у супротном избори
се понављају а бира се онај кандидат који је добио
највећи број гласова без обзира на број изашлих
чланова запослених.
У случају да више кандидата добије исти број
гласова, избори се понављају док један од кандидата
не добије већи број гласова.
Члан 42.

Надзорни одбор:
1. утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
2. усваја извештај о степену реализације
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програма пословања;
3. доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача;
4. надзире рад директора;
5. врши унутрашњи надзор над пословањем
Јавног предузећа;
6.
успоставља,
одобрава
и
прати
рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
7. утврђује финансијске извештаје јавног
предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8. доноси статут уз сагланост оснивача;
9. одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз сагласност
оснивача;
10. доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11. даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком оснивача;
12. закључује уговор о раду на одређено
време са директором предузећа;
13. врши друге послове у складу са законом,
статутом и прописима којима се утврђује правни
положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Јавном предузећу.
Члан 43.

Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач, на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног предузећа.
ДИРЕКТОР
Члан 44.

Директора Јавног предузећа именује
Скупштина града на период од четири године, а на
основу спроведеног јавног конкурса.
За директора Јавног предузећа именује се
лице које испуњава услове предвиђене Законом о
јавним предузећима, Законом о раду и Статутом
Јавног предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Члан 45.

За директора Јавног предузећа може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно
2) да има високо образовање стечено на
студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије ), односно на
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основним студијама у трајању од најмање четири
године, са звањем дипломираног економисте
3) да има најмање пет година радног искуства
на руководећим положајима, од тога најмање три
месеца радног искуства на руководећем положају у
јавном комуналном предузећу
4) Да није члан политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке
5) да није осуђивано за кривично дело против
привреде, саобраћаја или службене дужности
6) да му није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је претежна
делатност Јавног предузећа.
7) да достави Програм рада Јавног предузећаза мандатни период
Члан 46.

Директор Јавног предузећа:
представља и заступа Јавно предузеће;
организује и руководи процесом рада;
води пословање Јавног предузећа;
одговара за законитост рада Јавног предузећа;
предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6. предлаже финансијске извештаје;
7. извршава одлуке Надзорног одбора;
8. врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и статутом Јавног
предузећа.
1.
2.
3.
4.
5.

Члан 47.

Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад Јавно предузеће
послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина града.
Члан 48.

Директор Јавног предузећа именује се по
спроведеном јавном конкурсу.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
именовања, коју образује Скупштина града, у складу
са законом.
Члан 49.

Мандат директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком или разрешењем.
Члан 50.

Оставка се у писаној форми подноси
Скупштини града.
Члан 51.

Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа може поднети Надзорни одбор.
Предлог за разрешење директора мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
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Члан 52.

Скупштина града може разрешити директора
под условима предвиђеним законом.
Члан 53.

Уколико против директора ступи на снагу
оптужница за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, Скупштина града
доноси решење о суспенизији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
Члан 54.

Скупштина града именује вршиоца дужности
директора, у следећим случајевима:
1. уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења
пре истека мандата;
2. уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3. у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности директора може бити
именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима, а ради
спречавања настанка материјалне штете, Скупштина
града може донети одлуку о именовању вршиоца
дужности директора на још један период од шест
месеци.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћење директора.
XVI OБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И
ЈАВНОСТ РАДА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 55.

Јавно предузеће је дужно да обезбеди
обавештавање запослених по питањима која су од
интереса за остваривање њихових права као и о
другим питањима која су везана за рад
Јавног предузећа.
Обавеза је Директора да обезбеди услове за
функционисање двосмерне комуникације у функцији
унапређења пословања.
Члан 56.

Доступност информација од јавног значаја
Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона
који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
O јавности рада стара се директор Јавног
предузећа
Члан 57.

Јавно предузеће је дужно да у случају штрајка
обезбеди минимум процеса рада у складу са законом.
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XVII ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 58.

Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или Надзорног
одбора Јавног предузећа чије би саопштавање
неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
Исправе и податке који се сматрају
пословном тајном може другим лицима под одрђеним
условима саопштити само директор уколико то није
ближе одређено неким интерним актом којим се ближе
одређује питање пословне тајне.
Пословну тајну дужни су чувати сви
запослени у предузећу који на било који начин сазнају
за исправу или податак који се сматра пословном
тајном.
XVIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 59.

Јавно предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и
унапређење животне средине и да спречава узроке и
отклања штетне последице које угрожавају природне и
радом створене вредности човекове средине.
Начин обезбеђења услова из става 1. Овог
члана утврђује Јавно предузеће у зависности од
утицаја делатности које предузеће обавља на животну
средину а сагласно закону и прописима оснивача који
регулишу област заштите животне средине.
XIX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 60.

Актом директора Јавног предузећа уређује се
унутрашња организација и систематизација послова,
који се доставља на сагласност оснивачу.
Члан 61.

Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се у складу са законом и другим
прописима који регулишу ову област.
Члан 62.

Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују актима Јавног предузећа.
Члан 63.

У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом којим се
уређују услови за организовање штрајка, колективним
уговором и другим актима.
У случају штрајка радника Јавног предузећа,
мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса.
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Минимум процеса рада посебном одлуком
утврђује Скупштина града у складу са законом.
XX OПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 64.

Општи акти Јавног предузећа су Статут и
други акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа, други општи акти морају бити у
сагласности са њим. Статут доноси Надзорни одбор
предузећа уз сагласност оснивача.
Друге опште акте доноси директор предузећа
односно Надзорни одбор у форми правилника,
пословника, одлука, наредби, упустава и слично.
Члан 65.

Општим актима Јавног предузећа утврђују се
питања за која је законом, другим прописима и
Статутом утврђено овлашћење, односно обавеза
Јавног предузећа за њихово уређење.
Члан 66.

Општи акти Јавног предузећа из члана 64.
осим Статута предузећа, ступају на снагу осмог дана
од дана објављивања на огласној табли Јавног
предузећа осим када је то самим актом другачије
урађено (у изузетним случајевма)
XXI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 67.

Измене и допуне Статута се врше на начин и
по поступку прописним за његово дoношење.
Члан 68.

Овај Статут по добијању сагласности од
стране оснивача, објављује се у Службеном листу
града Панчева и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
Члан 69.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да
важи Статут Јавно комуналног предузећа „ГЛОГОЊ “
од 12.07.1995 године са унетим изменама Статута
„ЈКП“Глогоњ од 17.09.1999 .год и измена Статута ЈКП
“Глогоњ“ од 05.12.2008 усвојен од стране Скупштине
Месне заједнице Глогоњ дана 05.12.2008 године.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Јањић, с.р.

На основу члана 18.Закона о јавним
предузећима ( Сл. гласник РС БР. 119/12, 116/13 –
аут.тумачење ,44/14-др.закон ) и Одлуке о оснивању
ЈКП „Глогоњ“, Надзорни одбор ЈКП „Глогоњ“ у
Глогоњу је на редовној седници одржаној
09.10.2015.донео следећу
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ОДЛУКУ
I
Доноси се Статут Јавно комуналног
предузећа „Глогоњ“ из Глогоња у свему како је дато у
предлогу истог .
Статут јавно комуналног предузећа „Глогоњ“
дел.бр. 02-113/2015 од дана 09.10.2015. је саставни део
ове одлуке.
Статут ЈКП „Глогоњ“ у Глогоњу се упућује
Скупштини Града Панчева на давање сагласности .
II
Статут ЈКП „Глогоњ“ у Глогоњу се доноси у
циљу усаглашавања са Законом о Јавним предузећима
(Сл.
гласник
РС
Бр.
119/2012,116/13аут.тумачење,44/14-др.закон) Статут се доставља
Скупштини града Панчева на давање сагласности.
Јавно комунално предузеће „Глогоњ“
Глогоњ
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 02-114/2015
Датум : 09.10.2015.
Председник Надзорног одбора
Драган Јањић, с.р.

На основу члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева” бр.25/2015пречишћен текст) и члана 2. и 4.Одлуке о давању на
коришћење земљишта за привремено постављање
монтажних гаража („Службени лист града
Панчева“бр.28/15), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 30.11.2015. донела је

ПЛАН ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ
ГАРАЖА
Члан 1.

Планом за постављање монтажних гаража на
неизграђеном грађевинском земљишту које је у јавној
својини града Панчева (у даљем тексту:План),
утврђују се посебни услови за постављање монтажних
гаража, као што су: димензије, изглед, конструкција и
други услови за привремено постављање монтажних
гаража на територији града Панчева, све у складу са
Одлуком о давању на коришћење емљишта за
привремено постављање монтажних гаража ( у даљем
тексту: Одлука).
Члан 2.
МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ

У складу са Одлуком, гаража је типски
монтажно-демонтажни објекат, који се не може зидати
већ само постављати од готових елемената у складу са
Планом постављања монтажних гаража (у даљем
тексту: План).
На лицу места може се извести само бетонска
подлога, уколико не постоји.
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За гараже које се поставаљају у деловима
града Панчева-зонама које представљају амбијенталну
целину, простор од културно-историјског значаја
односно урбанистички заокружену целину( центар
насељеног места, трг и сл.) прибавља се сагласност
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
Члан 3.

Монтажне гараже су намењене искључиво за
смештај путничких возила и њихова намена се не
може мењати, односно гараже се не могу претварати у
пословни простор.
Члан 4.

План за постављање монтажних гаража, мора
задовољити следеће услове:
• да својом локацијом не нарушава јавну
површину, односно амбијенталну целину,
• Да приступ гаражама не сме бити преко
уређене зелене површине,
• Гараже постављати у групама,
• Димензије гаражног места су 3,00м x 5,00м ,
• Кота пода гараже у односу на манипулативну
саобраћајницу мора бити издигнут минимум
0,10цм,
• Ширина приступног коловоза минимално је
5,00м,
• Ширина
манипулативног
коловоза
минимално је 6,00м,
• Манипулативни коловоз гаража мора имати
прикључак на јавну саобраћајницу
•
•
•
•
•

•

Конструкција гараже:
Носива конструкција од кутијастих челичних
профила или поцинковани челик
Габарит гараже-основа 2,90м x 5,00м,
Код једносмерног низа:предња улазна висна
је 2,50м, а задња висина је 2,00м
Код двосмерног низа: предња улазна висина
је 2,00м, а задња висина је 2,50м.
Улазна врата су у ширини гараже, а висина је
2,00м,
Испуна гараже:
Испуна је од поцинкованог лима или
полиуретански
панел
(стандарднобели
коригован),
Кровни покривач:
-Поцинковани ТР лим или валовити салонит.
Причвршћивање за подлогу:
-Бетонска подлога.
Члан 5.

Поступак давања у закуп дела јавне
површине за постављање монтажних гаража спроводи
се у складу са Одлуком.
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Члан 6.
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и објавиће се у «Службеном листу градаПанчева»

Саставни део овог Плана је графички приказ
локација монтажних гаража израђен од стране
ЈП“Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево.
Члан 7.

Делови насељених места на територији града
Панчева, односно јавне површине за привремено
постављење монтажних гаража подељене су у три
зоне, које представљају територијалну урбанистички
заокружену целину.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.

Даном ступања на снагу овог Плана престаје
да важи План за привремено постављање монтажних
гаража на јавним површинама („Сл.лист општине
Панчево бр.14/06) и Одлука о изменама плана за
привремено постављање монтажних гаража на јавним
површинама („Сл.лист града Панчева бр.6/11).
Члан 9.

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“ .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II-04-06-16/2015-17
ПАНЧЕВО 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 134. Закона о здравственој
заштити («Службени гласник РС» број 107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон и
93/14), члана 2. Одлуке о преузимању права и обавеза
оснивача над «Апотеком Панчево» Панчево
(«Службени лист општине Панчево» број 12/2003 и
«Службени лист града Панчева» број 22/09), члана 25.
Статута «Апотеке Панчево» Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 10/10) и члана 39. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева број 25/15 пречишћен текст ), Скупштине града Панчева на
седници одржаној 30. 11. 2015. године, донела је

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 132. Закона о здравственој
заштити («Службени гласник РС» број 107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон и
93/14), члана 2. Одлуке о преузимању права и обавеза
оснивача над «Апотеком Панчево» Панчево
(«Службени лист општине Панчево» број 12/2003 и
«Службени лист града Панчева» број 22/09), чланова
20. - 22. Статута «Апотеке Панчево» Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 10/10) и члана
39. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева број 25/15 - пречишћен текст), Скупштине
града Панчева на седници одржаној 30. 11. 2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО
I
ЈЕЛЕНА ЕРОР, мр пх. спец из Београда,
именује се за директора Апотеке «Панчево» Панчево,
на период од четири године.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност директора првог 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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО»
ПАНЧЕВО
I
ЈЕЛЕНИ ЕРОР, мр пх. спец из Београда,
утврђује се престанак мандата вршиоца дужности
директора Апотеке „Панчево" Панчево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења

На основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр.
119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14-други
закон), члана 33. Одлуке о усклађивању Одлуке о
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним
комуналним предузећима која су настала поделом
Јавног комуналног предузећа «Стандард» Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 2/13), члана 39.
Статута Јавног комуналног предузећа «Зеленило»
Панчево („Службени лист града Панчева“ број 9/13) и
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члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст)
Скупштина града Панчева на седници одржаној 30. 11.
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗЕЛЕНИЛО"
ПАНЧEВО
I
ДАЛИБОРКИ БОЈКОВИЋ БРЕТИ, утврђује
се престанак мандата члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, као
представника јединице локалне самоуправе, због
подношења оставке.
II
ДИЈАНА КОСАНОВИЋ, мастер правник,
именује се за члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, као
представник јединице локалне самоуправе.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево број: II-04-06-19/2013-5 од 11. 10.
2013. године, број: II-04-06-16/2015-2 од 27.02.2015.
године и број: II-04-06-16/2015-16 од 21.10.2015.
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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 12 и члана 13. став 2. Закона
о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр.
119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14-други
закон), члана 33. Одлуке о усклађивању Одлуке о
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним
комуналним предузећима која су настала поделом
Јавног комуналног предузећа «Стандард» Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 2/13), члана 39.
Статута Јавног комуналног предузећа «Грејање»
Панчево („Службени лист града Панчева“ број 10/15 пречишћен текст) и члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15 пречишћен текст) Скупштина града Панчева на
седници одржаној 30.11.2015. године, донела је

30. Новембар 2015. године

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРЕЈАЊЕ"
ПАНЧEВО
I
АЛЕКСАНДРУ НЕСТОРОВИЋУ, утврђује се
престанак мандата члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Грејање“ Панчево, као
представника јединице локалне самоуправе, због
подношења оставке.
II
АЛЕКСАНДАР КРЕСОВИЋ, дипл. инжењер
пољопривреде, именује се за члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево, као
представник јединице локалне самоуправе.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Грејање“ Панчево број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.
2013. године и број: II-04-06-16/2015-3 од 11. марта
2015. 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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
30.11.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ВУК
СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ» СТАРЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе «Вук Стефановић Караџић»
Старчево и то:
ЈАСМИНА СТАНКОВИЋ, представник
јединице локалне самоуправе
ЈЕЛЕНА РАДОСАВЉЕВИЋ, представник
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јединице локалне самоуправе
ЛИДИЈА
СТАНКОВИЋ,
представник
јединице локалне самоуправе
II
За чланове Школског одбора Основне школе
«Вук Стефановић Караџић» Старчево, именују се:
др ВЕЉКО БОЖИЋ, као представник
јединице локалне самоуправе
НЕНАД ДОЈЧИНОВИЋ, као представник
јединице локалне самоуправе
КАТАРИНА ОЛАС МЕЈИЋ, као представник
јединице локалне самоуправе
III
Лица из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Вук Стефановић Караџић» Старчево
број: II-04-06-17/2014-5 од 02.07.2014. године и
Решење број: II-04-06-17/2014- 7 од 24. октобра 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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-aутентично
тумачење и 68/15) и члана 39. Статута града Панчева
("Сл. лист града Панчева бр. 25/15-пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
30.11.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
«НИКОЛА ТЕСЛА» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла»
Панчево и то:
ИВАНА ЛАЗАРОВ, представник јединице
локалне самоуправе
НЕНАД МИТРОВИЋ, представник јединице
локалне самоуправе
ДРАГАН ЛОНЧАРЕВИЋ, представник
јединице локалне самоуправе

30. Новембар 2015. године

II
За
чланове
Школског
одбора
Електротехничке школе «Никола Тесла» Панчево
именују се:
ИВАНА ЛАЗАРОВ, као представник
јединице локалне самоуправе
АНА ЖИВАДИНОВИЋ, као представник
јединице локалне самоуправе
ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ, као представник
јединице локалне самоуправе
III
Лица из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Електротехничке школе «Никола Тесла» Панчево број:
II-04-06-17/2014-5 од 2.07.2014. године и број: II-0406-16/2015-16 од 21.10.2015. 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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 30.11.
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
«ЈОСИФ ПАНЧИЋ» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Пољопривредне школе «Јосиф Панчић»
Панчево и то:
МИЛОРАД МАЛИЋ, представник јединице
локалне самоуправе
СВЕТОЗАР ЖИВКОВ, представник јединице
локалне самоуправе
МИЛОЈКО
ЦВИЈОВИЋ,
представник
јединице локалне самоуправе
II
За чланове Школског одбора Пољопривредне
школе «Јосиф Панчић» Панчево именују се:
МИРОСЛАВ МИЛАКОВ, као представник
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јединице локалне самоуправе
ДУШАН ЈАКОВЉЕВИЋ, као представник
јединице локалне самоуправе
МИРКО РУПИЋ, као представник јединице
локалне самоуправе
III
Лица из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» Панчево број:
II-04-06-17/2014-5 од 2.07.2014. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".

30. Новембар 2015. године

број; II-04-06-16/2015-16 од 21.10.2015. 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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања
(Сл.гласник РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
аут.тумачење и 68/15), члана 14. и 15. Одлуке о
оснивању Предшколске установе “Дечја радост”
Панчево (Сл.лист града Панчева бр. 6/11-пречишћен
текст и 20/11) и члана 39. Статута града Панчева
(Сл.лист града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
30.11.2015. године, донела је

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 30.11.
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
«ДЕЧЈА РАДОСТ» ПАНЧЕВО

Тигран Киш, с.р.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «АКСЕНТИЈЕ
МАКСИМОВИЋ» ДОЛОВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Основне школе «Аксентије Максимовић»
Долово и то:
СНЕЖАНА БРЗОВАН, представник Савета
родитеља, на лични захтев и
МИРОСЛАВ
РАНЧИЋ,
представник
јединице локалне самоуправе
II
За чланове Школског одбора Основне школе
«Аксентије Максимовић» Долово именују се:
ДАНИЈЕЛА МУНЋАН, представник Савета
родитеља и
СЛАЂАНА БАТКА, представник јединице
локалне самоуправе
III
Лица из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Аксентије Максимовић» Долово број
II-04-06-17/2014-5 од 02.07. 2014. године и Решењем

I
Разрешавају се дужности чланови Управног
одбора Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево
и то:
ДРАГАН ВУЧКОВИЋ, представник Савета
родитеља и
ВЛАДИМИР СТАНИЖАН, представник
Савета родитеља
II
За чланове Управног одбора Предшколске
установе „Дечја радост“ Панчево именују се:
НИКОЛА ШАЛКОВИЋ, представник Савета
родитеља и
БИЉАНА МАРЧЕТА КРНЕТА, представник
Савета родитеља.
III
Лица из тачке II овог решења именују 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 , Решењем Скупштине града
Панчева број: II-04-06-17/2014-2 од 16. април 2014.
године и Решењем Скупштине града Панчева број: II04-06-16/2015-4 од 09.04.2015. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 30.11.
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ«ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН» КАЧАРЕВО
I
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Качарево и
то:
МИЛАН ТУФЕГЏИЋ, представник Савета
родитеља
II
За члана Школског одбора Основне школе
„Жарко Зрењанин“ Качарево именује се:
МАРИЈА ЖУГЕЦ, представник Савета
родитеља.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Жарко Зрењанин“ Качарево број II04-06-17/2014-5 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-04-06-16/2015-17
Панчево, 30.11.2015.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Градоначелник
града
Панчева,
дана
25.11.2015. године, разматрао је Предлог за доношење
Решења о образовању Комисије за доделу
бесповратних средстава предузетницима, микро и
малим правним лицима – привредним субјектима са
територије града Панчева, па је на основу чланова 44.
и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени

30. Новембар 2015. године

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 25/15 – пречишћен текст),
донео

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО
И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА –
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Образује се Комисија за доделу бесповратних
средстава предузетницима, микро и малим правним
лицима – привредним субјектима са територије града
Панчева (у даљем тексту: Комисија), у следећем
саставу:
1. Јелена Батинић, члан Градског већа града
Панчева,
задужена
за
подручје
привреде,
предузетништва и инвестиција, председник;
2.Ениса Аговић Хоти, секретар Секретаријата
за финансије, члан;
3.Марина Кахрић Лазић, самостални стручни
сарадник у Секретаријату за привреду и економски
развој Градске управе града Панчева, члан;
4.Јелена Анкић, самостални стручни
сарадник у Секретаријату за привреду и економски
развој Градске управе града Панчева, члан;
5.Ивана Марковић, шеф Одељења за
скупштинске послове и главни и одговорни уредник
„Службеног листа града Панчева“ у Секретаријату за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа Градске управе града Панчева, члан.
Послове секретара Комисије обављаће Ивана
Тубић, стручни сарадник у Кабинету градоначелника
Градске управе града Панчева.
II
Задаци Комисије су да:
- изради Предлог текста јавног конкурса за
доделу бесповратних средстава предузетницима,
микро и малим правним лицима – привредним
субјектима са територије града Панчева за набавку
машина и опреме у 2015/2016. години (у даљем тексту:
Јавни конкурс),
- сачини критеријуме за вредновање пријава и
интегрише их у Предлог текста Јавног конкурса,
- на Предлог текста Јавног конкурса прибави
мишљење Привредног савета града Панчева,
- по прибављеном мишљењу Привредног
савета града Панчева, упути Предлог текста Јавног
конкурса градоначелнику града Панчева на
евентуално прихватање и расписивање,
- изврши преглед и оцени формалну
исправност пристиглих пријава, те закључком одбаци
оне који не испуњавају формалне услове,
- узме у разматрање пристигле пријаве које
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испуњавају формалне услове и сачини листу њиховог
вредновања и рангирања,
- предложи градоначелнику града Панчева
листу подносилаца пријава чија би се набавка машина
и опреме требало финансирати из буџета града
Панчева,
- сачини предлоге уговора између града
Панчева и подносилаца пријава којима су одобрена
финансијска средства по Јавном конкурсу,
- контролише наменско и правовремено
коришћење додељених средстава по Јавном конкурсу,
- припрема и доставља градоначелнику града
Панчева информацију о реализацији одобрених
бизнис планова са финансијским показатељима,
- у року од 15 дана од дана доделе средстава
подносиоцима пријава којима су одобрена
финансијска средства по Јавном конкурсу, попуни и
достави Комисији за контролу државне помоћи и
министарству надлежном за послове финансија
Табелу додељене de minimis државне помоћи, у складу
са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи
("Службени гласник РС" бр. 13/2010, 100/2011,
91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014),
- сачини евиденцију о додељеној de minimis
државној помоћи по појединачним корисницима de
minimis државне помоћи,
- на писани захтев Комисије за контролу
државне помоћи, припреми и достави све податке и
документа везана за овај Јавни конкурс и
- наложи да се подаци и документа о
додељеној de minimis државној помоћи чувају као
архивска грађа у року од 10 година од дана доделе.
III
Састанке Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
састанку присуствује председник Комисије и најмање
два члана Комисије.
Комисија доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова.
IV
Пре сачињавања листе вредновања и
рангирања пристиглих бизнис планова, сви чланови
Комисије су дужни да дају изјаве о не/постојању
сукоба интереса.
У случају постојања сукоба интереса, у
смислу позитивних законских прописа којима се
регулише ова област, члан Комисије ће бити изузет из
даљег рада у Комисији, а на његово место, у својству
члана Комисије, градоначелник града Панчева
именоваће друго лице.
V
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће Секретаријат
за скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа, Секретаријат за привреду и економски
развој и Секретаријат за финансије Градске управе
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града Панчева.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-7/2015-425
Панчево, 25.11.2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов, с.р.

Градоначелник града Панчева, дана 24.11.
2015. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Радне групе за припрему предлога модела
за оснивање јавног предузећа или другог правног лица
за управљање Северном индустријском зоном, 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“ брoj 25/15 пречишћен текст), донео следеће

РЕШЕЊЕ о образовању Радне групе за
припрему предлога модела за оснивање
јавног предузећа или другог правног
лица за управљање Северном
индустријском зоном
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за припрему
предлога модела за оснивање јавног предузећа или
другог правног лица за управљање Северном
индустријском зоном (у даљем тексту: Радна група), у
следећем саставу:
1. Јелена Батинић, члан Градског већа града
Панчева,
задужена
за
подручје
привреде,
предузетништва и инвестиција, координатор;
2. Драган Грујичић, члан Градског већа града
Панчева задужен за подручје стамбено-комуналних
послова, члан;
3.
Славе
Бојаџиевски,
помоћник
градоначелника града Панчева у области урбанизма,
члан;
4. Оливера Суботић, помоћник секретара
Секретаријата за привреду и економски развој Градске
управе града Панчева, члан;
5. Јелена Анкић, самостални стручни
сарадник у Секретаријату за привреду и економски
развој Градске управе града Панчева, члан;
6. Ениса Аговић – Хоти, секретар
Секретаријата за финансије Градске управе града
Панчева, члан;
7. Синиша Јанковић, секретар Секретаријата
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
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послове Градске управе града Панчева, члан;
8. Весна Влајковић, помоћник секретара
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева,
члан;
9. Слободан Којић, самостални стручни
сарадник у Секретаријату за пољопривреду, село и
рурални развој Градске управе града Панчева, члан;
10.
Милица
Марјановић,
секретар
Секретаријата за пореску администрацију Градске
управе града Панчева, члан;
11. Слађана Фератовић, помоћник секретара
Секретаријата за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева, члан;
12. Дејан Јовановић, помоћник директора
Агенције за имовину Градске управе града Панчева,
члан.
За секретара Радне групе одређује се Ивана
Тубић, стручни сарадник у Кабинету градоначелника
Градске управе града Панчева.
II
Задатак Радне групе је припрема предлога
модела за оснивање јавног предузећа или другог
правног лица за управљање Северном индустријском
зоном, односно предлагање правне форме у оквиру
које би се основало јавно предузеће или друго правно
лице, у складу са Законом о јавним предузећима,
Законом о привредним друштвима, као и другим
прописима којима се уређује оснивање јавног
предузећа или другог правног лица.
III
Састанаке Радне групе сазива координатор
Радне групе.
За пуноважан рад Радне групе потребно је да
састанку присуствује већина од укупног броја чланова
Радне групе.
IV
Обавезују се основне организационе јединице
Градске управе града Панчева да пруже стручну и
другу помоћ у поступку реализације активности из
тачке II овог решења.
V
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Радне групе обављаће
Секретаријат за привреду и економски развој,
Секретаријат за финансије, Секретаријат за урбанизам,
грађевинске
и
стамбено–комуналне
послове,
Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој,
Секретаријат за пореску администрацију, Секретаријат
за скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа и Агенција за имовину Градске управе
града Панчева.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-7/2015-420
Панчево, 24.11.2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов, с.р.

Градоначелник
града
Панчева,
дана
24.11.2015. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Тима за израду нацрта Стратегије развоја
културе у граду Панчеву 2016-2020, 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 25/15 пречишћен текст), донеo следећe

РЕШЕЊЕ о обрaзовању Тима за израду
нацрта Стратегије развоја културе у
граду Панчеву 2016-2020.
I
Образује се Тим за израду нацрта Стратегије
развоја културе у граду Панчеву 2016-2020. (у даљем
тексту: Тим), у следећем саставу:
1. Миленко Павлов, члан Градског већа задужен
за подручје културе и информисања,
координатор;
2. Миодраг Младеновић, директор Завода за
заштиту споменика културе Панчево, члан;
3. Маријана Коларић, историчарка уметности,
чланица;
4. Ненад Малетин, дипл. менаџер, члан;
5. Богдана Опачић, истраживачица у Заводу за
проучавање културног развитка у Београду,
чланица;
6. Јасна Цизлер, докторанткиња на департману
за Урбанизам на Архитектонском факултету,
Универзитета у Београду, чланица;
7. Др Растко Јаковљевић, научни сарадник у
Музиколошком институту-САНУ, члан;
8. Иванка
Соломуновић,
историчарка
уметности, чланица;
9. Немања Ротар, директор Културног центра
Панчево, члан.
За секретара Тима oдређује се Невенка
Кљајић, виша сарадница - документариста у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева.
II
Задаци Тима су:
-креирање нацрта Стратегије развоја културе
у граду Панчеву 2016-2020,
- упознавање са важећим законским оквиром
и стратешким документима у области културе,
- припремање анализе постојећег стања у
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области културе на нивоу града Панчева,
- прикупљање релевантне документације и
иницијатива за потребе израде нацрта новог
стратешког документа,
- организовање фокус група, трибина и јавних
расправа са укључивањем свих релевантних субјеката,
организација цивилног друштва, појединаца, установа,
јавних и јавно комуналних предузећа у процес
креирања нацрта Стратегије,
- предлагање приоритета, мера, програмских
активности, индикатора успешности и др.
Тим је у обавези да припреми нацрт
Стратегије развоја културе у граду Панчеву 2016-2020.
и достави Градском већу града Панчева на утврђивање
предлога и упућивање Скупштини града Панчева на
разматрање и доношење, најкасније до 28.02.2016.
године.
III
За обављање појединих задатака из тачке II
овог решења, Тим може ангажовати и друга лица са
потребним знањем и искуством.
Тим може формирати радне групе за поједине
области рада.
Чланови тима и секретар имају право на
накнаду у нето износу од 900,00 динара по седници,
осим Миленка Павлова.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Тима обављаће Секретаријат за
јавне службе и социјална питања, Секретаријат за
финансије и Секретаријат за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа у сарадњи са
основним организационим јединицама Градске управе
града Панчева.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-7/2015-422
Панчево, 24.11.2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов, с.р.

Градоначелник
града
Панчева,
дана
26.11.2015. године, разматрао је Предлог решења о
именовању члана и заменика члана у Комисију за
спровођење поступка давања на коришћење
земљишта за постављање монтажних гаража, 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 25/15 пречишћен текст), донео следеће
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РЕШЕЊЕ о именовању члана и
заменика члана у Комисију за
спровођење поступка давања на
коришћење земљишта за постављање
монтажних гаража
I
ИМЕНУЈУ СЕ члан и заменик члана у
Комисију за спровођење поступка давања на
коришћење земљишта за постављање монтажних
гаража и то:
1.
Драгана
Михаљчић
Мишковић,
представник Секретаријата за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева, за члана;
2. Иван Дупор, представник Секретаријата за
урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне
послове Градске управе града Панчева, за заменика
члана.
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-06-020-7/2015-427
Панчево, 26.11.2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов, с.р.
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Садржај
Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

Скупштина града Панчева
Одлука о изради плана детаљне регулације
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