
Аконтација претплате 10.375,30

ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Број 33 ПАНЧЕВО, 27. Новембар 2015. ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ

ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 38. ГОДИНА VIII ПАНЧЕВО, 28 Децембар 2015. ГОДИНЕ Аконтација претплате 10.375,30 

На  основу  чланова  6.  и  7.  и  11.  Закона  о

финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.

62/06, 47/11 и 93/12, 99/13-усклађени динарски износи,

125/14-усклађени  динарски  износи  и  95/15-усклађени

динарски  износи),  члана  32.  Закона  о  локалној

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14-

др.  закон),   Закона  о  буџетском  систему  ("Службени

гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13 и

63/13-исправка, 108/13,142/14 и 68/15 – др. закон), члана

39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града

Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст), Скупштина града

Панчева, на седници одржаној дана 28.12.2015. године,

донела је 

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о локалним

комуналним таксама

Члан 1.

У  Одлуци  о  локалним  комуналним  таксама

("Службени  лист  града  Панчева"  бр.  2/14-пречишћен

текст, 6/14 , 29/14 и 4/15) у члану 8. став (2) мења се и

гласи :

“(2)  Обвезник  комуналне  таксе  за  истицање

фирме  на  пословном  простору  који  је  у  извештајној

години,  остварио  приход  изнад  50.000.000  динара,  у

обавези  је  да  до  30.  марта  године  за  коју  се  врши

утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме

на  пословном  простору,  Секретаријату  за  пореску

администрацију Градске управе града Панчева поднесе

пореску пријаву ПП ЛКТ са следећим прилозима: 

-  биланс  успеха  извештајне  године  достављен

надлежном органу за статистичке и друге потребе 

- обавештење о разврставању

У члану 8. став 3. мења се и гласи :

(3) Обвезник комуналне таксе за истицање фирме

на пословном простору и комуналне  таксе  за  држање

средстава за игру - "забавне игре", дужан је да поднесе

пријаву  Секретаријату  за  пореску  администрацију

Градске управе града Панчева у року од 30 дана по: 

- почетку коришћења права, предмета и услуга, 

- настанку промене у пословању од значаја за

утврђивање пореске обавезе”.

Члан 2.

У таксеној тарифи која је саставни део Одлуке,

Тарифни број 1 тачке 3,4,5 и 6 мењају се и гласе: 

3.  Предузетници и правна лица која су према

закону којим се уређује рачуноводство разврстана у микро

и мала правна лица, а који су у претходној пословној

години остварили приход до 50.000.000 динара, не плаћају

комуналну  таксу  за  истицање  фирме  на  пословном

простору. 

Просечна  зарада  по  запосленом  остварена  на

територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар

- август године која претходи години за коју се утврђује

фирмарина,  према  подацима  републичког  органа

надлежног за послове статистике,  представља основ за

утврђивање  комуналне  таксе  за  истицање  фирме  на

пословном простору предузетницима и правним лицима

која су у претходној пословној години остварили приход

преко 50.000.000 динара.

Просечна зарада  по запосленом на територији

града Панчева у периоду јануар-август 2015. године према

подацима РГЗ - Саопштење број 256 од 25.09.2015. године

је 68.241,00 динара. 

4.  Комунална  такса  за  истицање  фирме  на

пословном простору, за  2016. годину је  у  висини 1,51

просечне зараде по запосленом остварене на територији

града Панчева у периоду јануар -  август 2015. године

односно у износу од:

У  насељеном  месту

Панчево 

103.232,00. 

У  насељеним  местима  на

територији града Панчева 

51.616,00. 

5. Правна лица која су према закону којим се

уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала,

микро  правна  лица,и  предузетници  који  обављају

делатност: банкарство, казина, коцкарница, кладионица,

бинго сала и пружања коцкарских услуга, годишњу таксу

на фирму плаћају у висини 7,56 просечнних зарада по

запосленом остварених на територији града Панчева у

периоду јануар - август 2015. године односно у износу од:

-  у  насељеном  месту

Панчеву 

516.160,00 динара, 
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-  у  насељеним  местима

на  територији  града

Панчева 

258.080,00 динара. 

6. Правна лица која су према закону којим се уређује

рачуноводство  разврстана  у  велика,  средња,  мала,

микро  правна  лица,  и  предузетници  који  обављају

делатност: 

• осигурања имовине и лица; 

• производње и трговине нафтом и дериватим

нафте; 

• производње и трговине на велико дуванским

производима; 

• производње цемента; 

• поштанских,  мобилних  и  телефонских

услуга; 

•  електропривреде; 

•  ноћних барова и дискотека; 

годишњу  таксу  на  фирму  плаћају  у  висини  6,05

просечнних  зарада  по  запосленом  остварених  на

територији града Панчева у периоду јануар - август

2015. године односно у износу од: 

-  у  насељеном  месту

Панчеву 

412.928,00 динара, 

-  у  насељеним  местима

на  територији  града

Панчева 

206.464,00 динара. 

Члан 3.

У Тарифном броју 1 у тачки 8. после става 2.

додаје се став 3. који гласи:

„Правно лице, односно предузетник који по

окончању улагања које је од значаја за град Панчево, а

којим доприноси  бржем привредном развоју  града,

тако што први пут запосли, односно увећа просечан

број запослених за 10% у зависности од просечног

броја  запослених  предвиђених  чланом  6.  Закона  о

рачуноводству за разврставање, не плаћа комуналну

таксу за двадесет четири месеца.“

У Тарифном број 1 у тачки 8. досадашњи став

3. постаје став 4.

У Тарифном број 1 Тачка 14. мења се и гласи:

Порески обвезници који на дан 31.12.2015.

године немају дуга, остварују попуст од 5% за наредну

годину.” 

У Тарифном број 1 Тачка 15. се брише.

Члан 4.

У Тарифном броју 2. тачке 1,2,3,4,5,6,7 и 8

мењају се и гласе:

“Износ комуналне таксе за држање моторних

друмских  и  прикључних  возила,  осим

пољопривредних возила и  машина,  која  се  плаћа

приликом регистрације возила утврђује се у следећим

износима: 

1. Категорија N - теретно возило: 

- лако теретно возило чија највећа дозвољена

носивост не прелази 2t - 1.620 динара, 

-  лако  теретно  возило  које  има  највећу

дозвољену носивост која прелази 2 t али не прелази 3,5

t и средње теретно возило које има највећу дозвољену

носивост која прелази 3,5 t али не прелази 5 t - 2.170

динара, 

-  средње  теретно  возило  које  има  највећу

дозвољену носивост која прелази 5 t али не прелази

12t - 3.800 динара, 

-  тешко  теретно  возило  чија  највећа

дозвољена носивост прелази 12 t - 5.5420 динара, 

2. за теретне и радне приколице (за путничке

аутомобиле) - 540 динара; 

3. Категорија М1 - путничко возило: 

- до 1.150 cm³ - 540 динара, 

- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ - 1.080 динара, 

- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ - 1.620 динара, 

- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ - 2.170 динара, 

- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ - 3.270 динара, 

- преко 3.000 cm³ - 5.420 динара;

 

4. Категорија L - мотоцикл: 

- мотоцикл до 125 cm³ - 440 динара, 

- мотоцикл преко 125 cm³ до 250 cm³ - 650

динара, 

- мотоцикл преко 250 cm³ до 500 cm³ - 1.080

динара, 

- мотоцикл преко 500 cm³ до 1.200 cm³ - 1.310

динара, 

- мотоцикл преко 1.200 cm³ - 1.620 динара;

5. Категорија М - возила за превоз путника: 

- за аутобусе и комби бусеве 50 динара по

регистрованом седишту; 

6. Категорија О - прикључно возило (теретне

приколице,полуприколице  и  специјалне  теретне

приколице за превоз одређених врста терета): 

- 1 t носивости - 440 динара, 

- од 1 t  до 5 t - 760 динара, 

- од 5 t до 10 t – 1.030 динара, 

- од 10 t до 12 t - 1.410 динара, 

- носивости преко 12 t - 2.170 динара; 

7. Категорија N - вучно возило (тегљач): 

- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.620

динара, 

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата -

2.170 динара, 

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата -

2.720 динара, 

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата -

3.270 динара, 

- чија је снага мотора преко 177 киловата -

4.350 динара; 

8.  Специјална  возила  (радна  возила,

специјална адаптирана возила за превоз реквизита за

путујуће забаве, радње и атестирана специјализована

возила за превоз пчела) - 1.080 динара.
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Члан 5.

Тарифни број 7. тачке 1,2,3,4,5 и 6 мењају се и

гласе:

“За коришћење простора на јавним површинама или

испред пословних просторија у пословне сврхе, осим

ради продаје штампе,  књига и других публикација,

производа  старих  и  уметничких  заната  и  домаће

радиности, од сваког целог или започетог квадратног

метра  коришћеног  простора  утврђује  се  такса  на

месечном нивоу, и то:

1.  Такса  за  киоск  и  киоск  са  настрешницом  за

аутобуско стајалиште до 7 метара квадратних по метру

квадратном  заузете  површине,  на  месечном  нивоу

износи:

ЗОНА Јавна површина Цена дин/ m² 

прва до 7 m² 844,00

друга до 7 m² 717,00

трећа до 7 m² 591,00

четврта до 7 m² 464,00

пета до 7 m² 338,00

2.  Такса  за  киоск  и  киоск  са  настрешницом  за

аутобуско  стајалиште  површине  преко  7  метара

квадратних за првих 7 метара квадратних обрачунава

се по износима наведеним у ставу 2. овог тарифног

броја, а за преосталу површину киоска месечна такса

по метру квадратном заузете површине износи:

ЗОНА Јавна површина Цена дин/ m² 

прва преко 7 m² 760,00

друга преко 7 m² 633,00

трећа преко 7 m² 506,00

четврта преко 7 m² 380,00

пета преко 7 m² 253,00

3. Такса за постављање отворених башти и отворених

угоститељских садржаја на месечном нивоу, по метру

квадратном износи:

ЗОНА Цена дин/ m² 

прва 228,00

друга 193,00

трећа 159,00

четврта 124,00

пета 91,00

4. Такса за постављање отворених башти и отворених

угоститељских садржаја на делу посебно обележеног

паркинг простора наплаћује се у двоструком износу

утврђене таксе из тачке 3. овог тарифног броја.

5. Такса за постављање тенди, надстрешница за баште,

затворених башти и уз остале објекте на површинама

јавне намене по метру квадратном на месечном нивоу

износи:

ЗОНА Цена дин/ m² 

прва 47,00

друга 40,00

трећа 33,00

четврта 25,00

пета 19,00

Остали објекти из претходног става не односе

се на киоске и друге монтажно-демонтажне објекте на

површинама јавне намене.

Такса за постављање тенди, надстрешница за

баште, затворених башти и уз остале објекте на делу

посебно обележеног паркинг простора наплаћује се у

двоструком износу утврђене таксе  из тачке 5.  овог

тарифног броја.

6. Такса за постављање монтажно-демонтажне јавне

говорнице и банкомата по јавној говорници, односно

по банкомату, на месечном нивоу износи:

ЗОНА Цена по

говорници

прва 1.688,00

друга 1.435,00

трећа 1.182,00

четврта 928,00

пета 675,00

У тарифном броју  7.  тачка  11.  мења  се  и

гласи:

11.  Локална  комунална  такса  по  овом

тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни

месец,  по  решењу  Секретаријата  за  пореску

администрацију,  а  на  основу  достављеног  акта

надлежног Секретаријата, Агенције,  односно

субјеката  према  којима  град  Панчево  врши  права

оснивача.

Акт  за  коришћење  простора  на  јавним

површинама  који  се  доставља  Секретаријату  за

пореску  администрацију  мора  да  садржи  следеће

податке пореског обвезника:

- за правна лица: порески идентификациони

број,  матични  број  правног  лица,  седиште  правног

лица из АПР-а, временски период коришћења јавне

површине као и доказ о уручењу акта;

- за предузетнике и физичка лица: порески

идентификациони број,  ЈМБГ, матични  број  радње,

адреса пребивалишта из личне карте, назив радње са

седиштем из АПР-а, број пасоша и евиденциони број

за стране држављане и број одговарајуће исправе за

избегла, прогнана и расељена лица, временски период

коришћења јавне површине као и доказ о уручењу
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акта.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од

дана  објављивања  у  „Службеном  листу  града

Панчева“ а примењиваће се од 1. јануара 2016.године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

БРОЈ: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  чланa  87.  Закона  о  заштити

животне средине („Службени гласник РС" бр. 135/04,

36/09-др.закон,  72/09-др.  закон  и  43/11-Одлука  УС)

чланова 6. и 7. и 11. Закона о финансирању локалне

самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11 и 93/12,

99/13-усклађени  динарски  износи,  125/14-усклађени

динарски износи и 95/15-усклађени динарски износи),

члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени

гласник РС", број 129/07 и 83/14-др. закон), Закона о

буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09,

73/10,  101/10,  101/11,  93/12,62/13  и  63/13-

исправка,108/13, 142/14, 68/15 – др. закон), 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

28.12.2015.године, донела је 

ОДЛУКУ 
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОЈ

НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о посебној накнади за заштиту и

унапређивање  животне  средине  ("Сл.лист  града

Панчева" бр. 23/11 - пречишћен текст, 28/11 - исправка,

36/11 , 8/12 , 19/14 , 29/14 и 28/15) члан 7. мења се и

гласи :

“члан 7.

(1)  Град,  као  подстицајну  меру  за  развој

привредних  активности,  ослобађа  плаћања  посебне

накнаде:

- За двадесет и четири месеца правно лице,

односно предузетника који по окончању улагања које

је  од  значаја  за  град  Панчево,  а  којим  доприноси

бржем привредном развоју града, тако што први пут

запосли, односно увећа просечан број запослених за

10%  у  зависности  од  просечног  броја  запослених

предвиђених  чланом 6.  Закона  о  рачуноводству  за

разврставање;

 - За дванаест месеци правно лице, односно

предузетника  који  започну  са  привредним

активностима, од дана регистрације у АПР; 

- као и за време трајања привремене одјаве; 

(2)  Правно  лице,  односно  предузетник  у

поступку  ликвидације  задужују  се  накнадом  за

заштиту и  унапређивање  животне  средине  до  дана

регистровања  и  објављивања  одлуке  о  покретању

поступка ликвидације у складу са законом којим се

уређује ликвидација привредних субјеката.

(3) Накнада утврђена у члану 3. став 1. тачка

3. Одлуке умањује се за:

100% за субјекта приватизације од стратешког

значаја  за  привреду  Републике Србије  а  на  основу

Одлуке  Владе  Републике  Србије  о  одређивању

субјеката приватизације од стратешког значаја до дана

окончања  поступака  приватизације  закључењем

уговора о:

 - продаји капитала или

 - продаји имовине или

- преносу капитала без накнаде или

- стратешком партнерству

50% обвезницима који су на основу члана 7.

Закона о рачуноводству и ревизији разврстани: 

- средња правна лица, 

- мала правна лица, 

- микро правна лица "

Члан 2.

„Ова одлука ступа на снагу наредног дана од

дана  објављивања  у  „Службеном  листу  града

Панчева“,  а  примењиваће  се  од  1.  јануара  2016.

године„

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Панчево, 28.12.2015.

БРОЈ: II-04-06-16/2015-18

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 9.  Закона о финансирању

локалне  самоуправе  («Службени  гласник  РС»  бр.

62/06,  47/11,  93/12,  99/13  –  усклађени  динарски

износи, 125/14 – усклађени динарски износи и 95/15 –

усклађени динарски износи) 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  28.12.2015.,

донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА

Члан 1.

У  Одлуци  о  градским  административним

таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08,

26/09,  25/10,  38/12,  24/13,  29/14  и  14/15),  Тарифа

градских административних такси, која је саставни део

ове одлуке, мења се и гласи: 

„ТАРИФА ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ

ТАКСИ

Тарифни број 1.

1. За  захтев,  молбу, предлог, пријаву и  други

поднесак,  ако овом одлуком није  другачије

прописано 115дин.

2. За  захтев  за  давање  мишљења  о  примени

градских прописа 490дин.

Напомена:  

Такса по овом тарифном броју не плаћа се:

1)  За  накнадни  поднесак  којим  обвезник

захтева брже поступање по раније поднетом захтеву,

односно поднеску;

2)  За  захтев  за  приступ информацијама  од

јавног значаја, у складу са законом којим се уређује

слободан приступ информацимама од јавног значаја.

Тарифни  број 2.

1. За решења која доноси Градска управа, ако

овом одлуком није другачије прописано 

                                                                                 343 дин.

2. За издавање уверења на основу евиденције,

ако  овом одлуком није другачије прописано

члан 161. ЗУП-а) 206 дин.

3. За издавање уверења на основу спроведеног

поступка (члан 162. ЗУП-а) 233 дин.

Напомена: 

Ако  се  доноси  једно  решење  или  издаје

уверење по захтеву више лица, такса из овог тарифног

броја  плаћа  се  према  броју  обвезника  којима  се

решење или уверење уручује.

Тарифни број 3.

1. За жалбу, односно приговор против решења,

ако овом одлуком није другачије прописано 

 233 дин.

2. За жалбу против закључка, ако овом одлуком

није другачије прописано 206 дин.

Напомена:

Ако се у истој управној ствари подноси једна

жалба против решења, односно закључка од

стране више лица обвезника таксе, такса по

овом тарифном броју плаћа се према броју

решења,  односно  закључака  која  се

оспоравају жалбом.

3. За уложене ванредне правне лекове 1.372 дин.

Тарифни број 4.

1. За  обављање  службених  радњи  ван

службених просторија Градске управе: овера

потписа, преписа и аутентичности рукописа,

узимање  изјаве  странке  и  вршење  других

радњи у вођењу поступка   734 дин.

2. За  издавање  потврде  о  животу,  потврде  о

издржавању и потврде о породичном стању

које се користеу иностранству  1.087 дин.

3. За решење о давању сагласности на употребу

грба и заставе Града 8.105 дин.

Тарифни број 5.

1. За  разгледање  предмета  –правоснажних  и

архивираних 214 дин.

2. За захтев за увид у пројектну документацију

која се налази у архиви 550 дин.

Тарифни број 6.

1. За опомену којом се обвезник позива да плати

дужну таксу 115 дин.

Тарифни број 7.

1. За издавање такси дозволе       474 дин.

2. За издавање дупликата такси дозволе 941 дин.

3. За  продужење-измену  података  о  такси

дозволи 490 дин.

4. За решење о утврђивању услова за обављање

такси превоза, за физичка лица и запослене

код правног лица 810 дин.

5. За решење о утврђивању услова за обављање

такси превоза, за предузетнике  2.286 дин.

6. За решење о утврђивању услова за обављање

такси превоза, за правна лица  2.601 дин.

7. За  издавање  идентификационих

ветробранских налепница  571 дин.

8. За пријаве о привременом прекиду обављања

такси превоза по Одлуци о јавном превозу

путника у друмском саобраћају на територији

града Панчева 329 дин.

9. За  решење  о  утврђивању  накнаде  за

променунaмене  обрадивог  пољопривредног

земљишта 734 дин.

10. За решење о вршењу угоститељских услуга

ван угоститељског објекта 734 дин.

11. За  пријаве  пружања  угоститељских  услуга

запосленим,  односно  корисницима  и

сезонском пословању угоститеља    329 дин.

12. За издавање уверења о обављању делатности

уписане у регистар (осим регулисања стажа) 

   243 дин.

13. За решење о давању сагласности на употребу
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имена «Панчево» 

- за страна лица 81.055 дин.

- за домаћа лица 48.633дин.

- за предузетнике 32.421 дин.

14. За  давање  података  уписаних  у  регистар

радњи путем средстава за електронску обраду

података (по страни)        84 дин.

15. За издавање решења о дужем радном времену

угоститељских објеката 4.064дин

16. За  издавање  водопривредних  услова,

водопривредних  сагласности  и

водопривредних потврда      810 дин.

17. За  давање  мишљења  на  елаборат  за

остваривање права на  умањење накнаде за

уређивање грађевинског замљишта   491 дин.

18. За издавање потврде за остваривање права на

умањење  накнаде  за  уређење  грађевинског

земљишта     491 дин.

 Тарифни број 8.

1. За  захтев за излазак службених лица по

захтеву странке 359 дин.

Тарифни број 9.

1. За  издавање  одобрења  за  постављање

реклама,  истицање фирми и др.  582 дин.

2. За издавање одобрења за постављање киоска

на јавној површини  810 дин.

3. За  издавање  одобрења  за  постављање

покретних објеката и уређаја 810 дин.

4. За  издавање  одобрења  за  постављање

светлеће и  обичне витрине и рекламе 810

дин.

5. За издавање одобрења за постављање летње

баште  отвореног типа 810 дин.

6. За издавање одобрења за постављање летње

баште покривеног типа 810 дин.

7. За  захтев  за  употребне  дозволе  за  летње

баште покривеног типа 810 дин.

8. За одобрење за постављање јавне телефонске

говорнице  и  надстрешнице  за  аутобуска

стајалишта  810 дин.

9. За захтев за издавање употребне дозволе за

јавне телефонске говорнице и надстрешнице

за аутобуска стајалишта 810 дин.

10. За решење за рушење објекта 810 дин.

Тарифни број 10.

1. За захтев за доношење решења за исељење

бесправно усељених лица  1.086 дин.

2. За захтев за извршење решења 1.086 дин.

Тарифни број 11.

1. За издавање информације  о локацији 1.087

дин.

2. За издавање локацијских услова 1.087 дин.

3. За увид у планска документа 490 дин.

4. За уступање дигиталне копије урбанистичког

плана  23.180 дин.

5. За уступање дигиталне копије сваке измене и

допуне плана 854 дин.

6. Израда графичких прилога на плотеру (код

издавања  информације  о  локацији,

локацијској дозволи, као и у друге сврхе), и

то:

- по дужном метру у формату А1 859 дин.

- по дужном метру у формату А0 1.203 дин.

7. За потврђивање пројекта парцелације дин. и

препарцелације   1.622 дин

8.  За потврђивање урбанистичког пројекта  као

урбанистичко-архитектонске  разраде

локације намена за:

-вишепородично становање 19.050 дин.

-комерцијална делатност 22.225 дин.

-производна делатност 11.430 дин.

-остале намене 13.969 дин.

9. За давање сагласности на елаборат геодетских

радова  1.622 дин.

Напомена:  

Такса за тачке 6, 7, 8 и 9 из овог тарифног

броја не плаћа се за објекте јавне намене.

Тарифни број 12.

1. За решење о кретању и заустављању мимо

утврђеног режима саобраћаја 1.622 дин.

2. За  решење  о  заустављању  и  паркирању

теретног моторног возила ради снабдевања –

месечно 1.365 дин.

3. За  издавање  одобрења  за  кретање  и

заустављање  возила  у  пешачкој  зони  за

посебне потребе 1.622 дин.

4. За  издавање  одобрења  за  кретање  возила

власника који станују у пешачкој зони 

      244 дин.

5. За решење о измени режима саобраћаја ради

извођења радова на одржавању јавних путева

1.622 дин.

6. За решење о измени режима саобраћаја ради

извођења радова на подземним и надземним

инсталацијама 1.622 дин.

7. За решење о измени режима саобраћаја ради

одржавања  спортске  или  друге

манифестације на јавном путу 490 дин.

8. За издавање одобрења за резервацију паркинг

места  1.622 дин.

9. За издавање потврде о погодности возила за

такси превоз 405 дин.

Тарифни број 13.

1. За пријаву о склапању брака  115 дин.

2. За склапање брака у службеним просторијама

радним даном ван радног времена 810 дин.
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3. За склапање брака у службеним просторијама

нерадним данима 1.461 дин.

4. За склапање брака ван службених просторија

Градске  управе,  осим  у  установама  за

издражавање казне и болницама 7.296 дин.

5. За склапање брака уз учешће преводиоца

2.110 дин.

6. За решење о исправци грешака у МК (када

грешку  није  направила  Градска  управа)  

734 дин.

7. За издавање извода и уверења из матичних

књига и књиге држављана 101 дин.

Напомена:  

Такса из тачке 7. овог тарифног броја плаћа се

у случајевима наведеним у члану 14. тачкама 6, 7, 8, 9

и 11. ове одлуке.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од

дана  објављивања  у  «Службеном  листу  града

Панчева«,  a  примењиваће  се  од  1.  јануара  2016.

године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и

83/2014  –  др.закон),  члана  90.став  3.  Закона  о

планирању и изградњи („Сл.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), чланова 6. и 7.

Закона о финансирању локалне самоураве („Службени

гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени

дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн. и 95/15-усклађени

дин.изн.),  члана  26.став  1  тачка  1.  Закона  о  јавној

својини („Сл.гласник РС“, број 72/11,  88/13  и 105/14)

и  члана  39.  и  98.ст.1.  Статута  града  Панчева

(„Службени  лист  града  Панчева“,  број  25/15-

пречишћен  текст),  Скупштина  града  Панчева,  на

седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је

ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
НА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА

ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ГАРАЖА

I

У Одлуци о давању на коришћење земљишта

за привремено постављање монтажних гаража („Сл.

лист града Панчева“, број 28/15) члан 11. мења се и

гласи:

„Члан 11. 

Месечни приход од коришћења земљишта за

постављање монтажне гараже по гаражном месту, по

зонама износи:

Зона Цена/Динара

Прва 958,00

Друга 766,00

Трећа 574,00

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од

дана  објављивања  у  „Службеном  листу  града

Панчева“,  а  примењиваће  се  од  01.  јануара  2016.

године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  чланова  4.  и  13.  Закона  о

комуналним делатностима („Службени гласник РС“

број 88/11), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“  број  129/07 и

83/14-др.закон), члана 6. и 7. Закона о финансирању

локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  број

62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн. и 125/14-

усклађени дин. изн.) 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 28.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ 
О TРОШКОВИМА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА
ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ

ПУТА

Члан 1.

Овом  одлуком  прописује  се  начин

утврђивања трошкова техничког прегледа изведених

радова на периодичном одржавању јавног пута према

техничкој документацији која се израђује у складу са

Законом о јавним путевима, техничким прописима и

стандардима.

Трошкови  техничког  прегледа  изведених

радова  на  периодичном  одржавању  јавног  пута  у

смислу ове одлуке,  сматрају  се  накнаде,  награде  и

остали трошкови.

Овом  одлуком  прописује  се  начин

утврђивања трошкова техничког прегледа изведених

радова на периодичном одржавању јавног пута, за које
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органанизациона  јединица  Градске  управе  града

Панчева  надлежна  за  послове  саобраћаја  образује

Комисију за технички преглед изведених радова на

периодичном одржавању јавног пута (У даљем тексту:

Комисија),  од  запослених  у  Градској  управи  града

Панчева, коју чини председник, секретар и највише

два члана и издаје акт о пријему тих радова.

Члан 2.

Након  извршеног  техничког  прегледа

изведених радова на периодичном одржавању јавног

пута (У даљем тексту: Технички преглед), Комисија

сачињава  записник  о  техничком  прегледу  који

потписују чланови, секретар и председник Комисије.

Комисија  на  основу  извршеног  техничког

прегледа о коме је сачињен записник, утврђује да ли је

објекат подобан за употребу или није, даје мишљење,

односно предлог да ли се може или не може издати акт

о  пријему  изведених  радова  на  периодичном

одржавању јавног пута.

Председнику,  секретару  и  члановима

Комисије припада накнада, чија се појединачна висина

утврђује  у  оквиру  средстава  уплаћених  за  вршење

техничког прегледа изведених радова на периодичном

одржавању  јавног  пута,  решењем  организационе

јединице  из  члана  1.  став  3.,  уз  одобрење

Градоначелника града Панчева.

Члан 3.

Висина  трошкова  техничког  прегледа

изведених радова на периодичном одржавању јавног

пута износи 26.882,00 динара.

Члан 4.

Од средстава уплаћених за вршење техничког

прегледа  изведених  радова  на  периодичном

одржавању  јавног  пута,  Комисији  припада  50%

остварених средстава.

Средства из претходног става која припадају

Комисији  за  један  технички  преглед  представљају

бруто  износ  за  исплату  појединачних  накнада  и

награда члановима Комисије.

Члан 5.

Када  је  инвеститор  град  Панчево,  Месна

заједница,  установа,  јавно  и  јавно-комунално

предузеће чији је оснивач град Панчево, уплаћује се

накнада, награда и остали трошкови за рад Комисије у

висини од 50% од обрачунатог износа, сходно члану 3.

ове одлуке.

Члан 6.

Висина  трошкова  техничког  прегледа

утврђена овом одлуком мења се једном годишње, и то

у  поступку  утврђивања  Буџета  Града  за  наредну

годину. Изузетно, висина трошкова техничког прегледа

утврђена овом одлуком, може се изменити и у случају

доношења, односно измене закона или другог прописа

којим се утврђују изворни приходи јединице локалне

самоуправе.

Члан 7.

Средства  остварена  од  техничког  прегледа

изведених радова на периодичном одржавању јавног

пута,  као  приход  који  својом  делатношћу  оствари

Градска управа града Панчева, је приход Буџета града

Панчева. Иневеститор је дужан да трошкове техничког

прегледа  изведених  радова  на  периодичном

одржавању  јавног  пута  уплати  пре  почетка  рада

Комисије на рачун број: 840-742341843-24 „Приходи

који својом делатношћу остваре органи и организације

градова”  са  позивом  на  број:  73-226-74234103  по

моделу 97, сврха уплате : “технички преглед изведених

радова на јавном путу“.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном листу Града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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`` брoj

25/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на

седници одржаној 28.12.2015 године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ

ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕН ПРЕВОЗ
ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ГРАЂАНА СА

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.

У Одлуци о остваривању права на повлашћен

превоз  одређених  категорија  грађана  са  територије

града Панчева (``Службени лист града Панчева`` брoj

24/13 и 9/14), члан 3. мења се и гласи:

``Право на повлашћен превоз из члана 1. ове

одлуке остварују следећа лица:

1. деца до 6 година старости,

2. лако  ментално  ометена  деца  која  похађају

Школу  за  основно  и  средње  образовање

«Мара Мандић» Панчево, 

3. умерено  и  теже  ментално  ометена  деца  и

омладина и аутистична деца и деца са другим

сметњама обухваћена дневним боравцима у

Школи  за  основно  и  средње  образовање

«Мара Мандић» Панчево и Дому «Срце у
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јабуци» Јабука,

4. деца оштећеног слуха (глува и наглува),

5. труднице и породиље до годину дана од дана

рођења детета,

6. слепа и слабовида лица,

7. параплегичари, дистрофичари и лица сродних

обољења,

8. болесници  на  дијализи  и  лица  са

трансплантираним бубрезима,

9. пензионери старији од 65 година живота,

10. инвалидски пензионери без обзира на године

живота,

11. ратни војни, мирнодопски војни и цивилни

инвалиди рата,

12. корисници  породичне  инвалиднине  и

чланови  породица  погинулих  у  оружаним

акцијама после 18. августа 1990. године,

13. избегла и привремено расељена лица којима

је  због  тешке  болести  потребна  чешћа

контрола лекара.̀ .̀

Изузетно  од  става  1.  ове  одлуке,  редовни

ученици  средњих  школа  и  студенти  до  26  године

живота из социјално угрожених породица имају право

на потпуно регресирање трошкова превоза (бесплатан

превоз)  у  међумесном,  градском  и  приградском

саобраћају.̀ .̀

Члан 2.

 Члан 4. мења се и гласи:

``Право  на  повлашћен  превоз  утврђује

надлежна служба АТП Панчево на основу личне карте

или  другог  одговарајућег  доказа  (здравствене

књижице,  легитимације  избеглог  или  привремено

расељеног  лица  или  друге  одговарајуће  исправе)  и

потврде  или  уверења  надлежних  органа  и

организација које воде законом, другим прописима и

актима прописане евиденције о лицима из члана 3. ове

одлуке.

Право на повлашћен превоз остварује и лице (

пратилац ) које се стара о лицу које није у стању да се

само  стара  о  себи,  на  основу  потврде  надлежних

органа и организација из става 1. овог члана, осим за

лица из члана 3. став 2. ове одлуке.

Лица из члана 3.  став 2.  ове одлуке имају

право  на  потпуно  регресирање   трошкова  превоза

(бесплатан  превоз)  у  међумесном,  градском  и

приградском саобраћају и остварују га преузимањем

месечне претплатне карте код надлежне службе АТП

Панчево, на основу:

-потврде о редовном школовању у средњој

школи, или о уписаној години студија

-оверенe изјавe лица из члана 3. став 2. ове

одлуке (пред органом управе), да није корисник права

на домски смештај

-решења  Центра  за  социјални

рад``Солидарност``Панчево (у даљем тексту: Центар)

којим је породица стекла својство корисника права на

новчану  социјалну  помоћ,  или  писмене  стручне

процене  Центра  о  потреби  признавања  правa  на

потпуно регресирање  трошкова превоза. 

АТП  Панчево  је  дужан  да  о  остваривању

права из члана 3. став 2. ове одлуке доставља месечне

извештаје Секретаријату за јавне службе и социјална

питања и Секретаријату за финансије Градске управе

града Панчева, у циљу праћења утрошка средстава из

буџета града Панчева.̀ .̀

Члан 3.

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-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  9.  Закона  о  социјалној

заштити (“Службени гласник РС” број 24/11), члана 2.

Правилника  о  ближим  условима  и  стандардима  за

пружање  услуга  социјалне  заштите  (“Службени

гласник РС” број 42/13), 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 дана 28.12.2015.

године, донела је

ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА

ГРАДА ПАНЧЕВА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се права на социјалну

заштиту грађана са територије града Панчева (у даљем

тексту: Град), услови и начин њиховог остваривања,

начин  обезбеђивања  средстава,  као  и  међусобни

односи  Града  и  установа  и  других  облика

организовања  који  обављају  делатност,  односно

пружају  услуге  социјалне  заштите  прописане  овом

одлуком.

Сви појмови у овој одлуци употребљени у

граматичком  мушком роду  подразумевају  мушки  и

женски природни род.

Члан 2.

Сваки  појединац  и  породица  којима  је

неопходна  друштвена  помоћ  и  подршка  ради

савладавања  социјалних  и  животних  тешкоћа  и

стварања услова за задовољавање основних животних
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потреба имају право на социјалну заштиту, у складу са

законом и овом одлуком.

Права  на  социјалну  заштиту  обезбеђују  се

пружањем услуга социјалне заштите и материјалном

подршком.

Члан 3.

Услуге  социјалне  заштите  су  активности

пружања подршке и помоћи појединцу и породици

ради побољшања, односно очувања квалитета живота,

отклањања  или  ублажавања  ризика  неповољних

животних околности, као и стварање могућности да

самостално живе у друштву.

Право  на  различите  врсте  материјалне

подршке  остварује  се  ради  обезбеђења

егзистенцијалног  минимума  и  подршке  социјалној

укључености корисника.

Члан 4.

Корисник права на услуге социјалне заштите

или материјалну подршку (у даљем тексту: корисник),

јесте појединац, односно породица која се суочава са

препрекама у задовољавању потреба,  услед чега не

може да достигне или да одржи квалитет живота или

која нема довољно средстава за подмирење основних

животних потреба, а не може да их оствари својим

радом, приходом од имовине или из других извора. 

Члан 5.

Корисник је  дужан да,  у  границама својих

могућности,  доприноси решавању стања у  коме се

налази.

Члан 6.

II УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ :

1.ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

а) Помоћ у кући

б) Дневни боравак

в) Клубови за одрасла и старија лица

2.УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН 
ЖИВОТ

а)  Становање  уз  подршку  за  младе  који

напуштају  установу социјалне заштите  или

хранитељску породицу

б) Становање уз подршку за младе и одрасле

особе  са  интелектуалним  тешкоћама,  као

превенција институционализације

3.СЛУГЕ СМЕШТАЈА

а) Ургентни породични смештај 

б) Привремени смештај у прихватилишту

в) Социјално  становање  у  заштићеним

условима.

Кориснику услуга социјалне заштите могу се

обезбедити и друге услуге које подржавају боравак

корисника у породици и непосредном окружењу, као и

друге врсте  подршке неопходне за  активно учешће

корисника  у  друштву,  у  складу  са  Законом,  овом

одлуком и могућностима буџета Града.

1. ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

а.) Помоћ у кући

Члан 7.

Услуга помоћ у кући обезбеђује се одраслим и

старијим  лицима  која  услед  старости,  хроничне

болести или инвалидитета имају ограничене физичке

и  психичке  способности  да  задовоље  свакодневне

основне личне и животне потребе и којима породична

подршка није довољна или није расположива, односно

живе сами и нису у стању да се старају о себи или

живе са сродницима који нису у стању да им пруже

адекватну помоћ.

Услуга  помоћ  у  кући  обезбеђује  се

обављањем неопходних кућних послова (одржавање

чистоће  стана,  набавка  хране,  доношење  куваних

оброка и других потребних ствари, одржавање личне

хигијене  и  слично),  посредовањем  у  обезбеђивању

различитих  врста  услуга,  пружањем  помоћи  у

задовољавању  социјалних,  културно-забавних  и

других потреба и пружањем одређених здравствених

услуга из области примарне здравствене заштите.

Услуга помоћ у кући остварује се у потребном

броју  сати  сваког  дана  у  месецу  осим  недеље,

државног и другог празника, у зависности од процене

стручног  радника  пружаоца  услуга  и  утврђеног

степена подршке за сваког корисника.

Члан 8.

Услугу  помоћ  у  кући  пружа  Установа  за

смештај  и  збрињавање  старих  лица  Геронтолошки

центар  Панчево  (у  даљем  тексту:  Геронтолошки

центар),  путем Службе клубова за стара  и одрасла

лица и помоћ у кући. 

Члан 9.

Цену  услуге  која  се  пружа  корисницима

услуге помоћ у кући утврђује градоначелник Града, по

претходно  прибављеном  мишљењу  Градског  већа

Града, на предлог Геронтолошког центра. 

Члан 10.

Услуга помоћ у кући може се обезбедити и за

друге групе корисника,  осим оних из  члана 7.  ове

одлуке, у зависности од процењене потребе за овом

услугом и могућностима буџета Града. 

Пружалац услуге помоћ у кући за друге групе

корисника може бити и организација, односно друго

правно лице лиценцирано за пружање ове услуге.

Услуга се обезбеђује у складу са законом и то

путем  јавне  набавке  или  путем  јавног  позива-

конкурса.
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б.) Дневни боравак

Члан 11.

Услуга дневног боравка обезбеђује се за децу,

младе и одрасла лица са интелектуалним тешкоћама,

односно телесним инвалидитетом и пружа је Школа за

основно  и  средње  образовање  «Мара  Мандић»

Панчево (у даљем тексту: Школа), у организационој

јединици Дневни боравак “Невен”.

У  Дневном  боравку  “Невен”  Школа

обезбеђује  целодневни  смештај  деце,  младих  и

одраслих лица са интелектуалним тешкоћама, односно

телесним  инвалидитетом,  који  имају  потребу  за

дневном негом, надзором и подршком у одржавању и

развијању потенцијала и то: 

• збрињавањем, десет часова дневно,  радним

даном, 

• радионичарским  радом  у  циљу  развијања

вештина,  као  и  очувања  постојећих

способности,

• радом и вежбањем у савладавању активности

самосталног живота,

• пружањем здравствене превентиве,

• исхраном у току дневног боравка (доручак,

ужина и ручак) и

• организовањем  превоза  са  адекватном

медицинском пратњом.

Услуга  дневног  боравка  за  децу,  младе  и

одрасла лица са интелектуалним тешкоћама, односно

телесним инвалидитетом обезбеђује се сваког радног

дана у току целе календарске године.

Члан 12.

Деца,  млади  и  одрасла  лица  са

интелектуалним  тешкоћама,  односно  телесним

инвалидитетом  у  Дневном  боравку  “Невен”

организована су у четири васпитне групе, и то:

- васпитна група деце узраста од 3 – 6 година

са  интелектуалним  тешкоћама  у  развоју  као  и  са

различитим развојним поремећајима,

- васпитна група младих од 18 до 30 година са

интелектуалним тешкоћама у развоју,

- васпитна група одраслих лица старијих од

30 година са интелектуалним тешкоћама у развоју и

- васпитна група деце и младих са тешким

телесним оштећењима (инвалидитетом).

Члан 13.

У васпитној групи деце узраста од 3- 6 година

са  интелектуалним  тешкоћама  у  развоју  као  и  са

различитим  развојним  поремећајима,  врши  се

спровођење  специфичног,  корективног  и

индивидуалног третмана, прилагођеног могућностима

и  способностима  деце,  на  основу  индивидуалног

плана услуга, a ради њихове брже социјализације и

рехабилитације. 

Члан 14.

У васпитној групи младих од 18 до 30 година

са  интелектуалним  тешкоћама  у  развоју,  као  и  у

васпитној групи одраслих лица старијих од 30 година

са  интелектуалним  тешкоћама  у  развоју  врши  се

надоградња вештина неопходних за самосталан живот

као  и  радно-окупациона  терапија,  на  основу

индивидуалног  плана  услуге  и  утврђеног  степена

подршке.

Члан 15.

У васпитној групи деце и младих са тешким

телесним  оштећењем  врши  се  збрињавање  деце  и

младих којима је неопходна помоћ и нега другог лица,

у циљу укључивања породице у редован рад и живот.

Деци  и  младима  са  тешким  телесним

оштећењима у дневном боравку обезбеђује се посебна

здравствена нега  и физикална рехабилитација,  а  на

основу индивидуалног плана услуга.

Члан 16.

Корисници дневног боравка за децу, младе и

одрасла лица са интелектуалним тешкоћама, односно

телесним  инвалидитетом  имају  право  на  потпуно

регресирање трошкова боравка ( бесплатан боравак ).

в.) Клубови за одрасла и старија лица

Члан 17.

Услуга  клубова  за  одрасла  и  старија  лица

обезбеђује  се  одраслим  и  старијим  социјално

угроженим лицима, изнемоглим и хронично оболелим

лицима, инвалидним лицима и пензионерима, којима

породична  подршка  није  довољна  или  није

расположива, односно живе сами и нису у стању да се

старају о себи или живе са сродницима који нису у

стању да им пруже адекватну помоћ.

Члан 18.

Услуга  клубова  за  одрасла  и  старија  лица

обухвата обезбеђивање топлог оброка (ручка), услова

за одржавање личне хигијене (прање и пеглање веша,

купање  и  слично),  социјалну  интеграцију  и

рехабилитацију,  развијање  солидарности  и

самопомоћи,  организовање  културно-забавних,

рекреативних  и  других  активности  са  циљем

унапређења живота корисника у властитој социјалној

средини.

Услуга  клубова  за  одрасла  и  старија  лица

обезбеђује  се  12  сати  сваког  дана  у  месецу, осим

недеље, државног и другог празника.

Члан 19.

Услугу  клубова  за  одрасла  и  старија  лица

пружа Геронтолошки центар путем Службе клубова за

стара и одрасла лица и помоћ у кући.

Члан 20.

Цену услуге које  се  пружа корисницима  у
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клубовима  за  одрасла  и  старија  лица  утврђује

градоначелник  Града,  по  претходно  прибављеном

мишљењу  Градског  већа  Града,  на  предлог

Геронтолошког центра. 

2. УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН
ЖИВОТ

а.)  Становање  уз  подршку  за  младе  који
напуштају  установу  социјалне  заштите  или
хранитељску породицу

Члан 21.

Становањем  уз  подршку  корисницима  се

обезбеђује  одговарајући  смештај,  стручна  помоћ  и

подршка у развијању вештина неопходних за потпуно

осамостаљивање,  у  циљу  њиховог  што  потпунијег

укључивања у заједницу.

Становањем  уз  подршку  корисницима  се

обезбеђује већи степен самосталности и побољшање

квалитета живота.

Члан 22.

Корисници услуге становање уз подршку су

млади са територије Града, односно лица узраста од 15

до 26 година, која напуштају дом за смештај (установу

социјалне заштите) или хранитељску породицу, а не

могу да се врате у биолошку или сродничку породицу,

нити су у могућности да без стручне подршке започну

самосталан живот.

Изузетно ову услугу могу користити и млади

са  територије  друге  општине/града  уколико  нису

попуњени стамбени капацитети Града и под условом

да  надлежна  општина/град  прихвата  да  сноси

трошкове смештаја.

Члан 23.

Град  обезбеђује  станове  за  остваривање

услуге  становање  уз  подршку  у  складу  са

могућностима.

Станови из става 1. овог члана су у јавној

својини Града, а право коришћења и управљања има

Центар за социјални рад “Солидарност” Панчево (у

даљем тексту: Центар ).

Средства  за  текуће  одржавање  станова  и

средства  за  трошкове  становања  уз  подршку

обезбеђују се у буџету Града.

Члан 24.

Услуга  становања  уз  подршку  обухвата  и

пружање стручне подршке корисницима, од момента

напуштања  дома  за  смештај  (установе  социјалне

заштите)  или  хранитељске  породице  до

осамостаљивања,  односно  савладавања  вештине

самосталног живљења и интеграције у заједницу. 

Стручну подршку из става 1. пружа Дом за

децу  и  омладину  без  родитељског  старања

«Споменак» Панчево (у даљем тексту: Споменак),

Услуга  из  става 1.овог члана обезбеђује  се

корисницима најдуже две године.

Члан 25.

Споменак  врши  надзор  над  коришћењем

станова. 

Ако се у вршењу надзора из претходног става

утврди да се стан не користи наменски, да се оштећује

или не одржава у уредном стању или да се ометају

други  корисници  стана,  услуга  привременог

становања може престати и пре истека рока на који је

уговором-решењем одређено. 

б.) Становање уз подршку за младе и одрасле
особе са интелектуалним тешкоћама, као 
превенција институционализације

Члан 26.

Услуга  становања  уз  подршку  за  младе  и

одраслe  особе  са  интелектуалним  тешкоћама,  као

превенција  институционализације  је  дуготрајно

доступна  услуга,  чија  је  сврха  подизање  степена

самосталности  за  живот,  овладавање  животним

вештинама, укључивање корисника у заједницу као и

превенција  институционализације  особа  са

интелектуалним тешкоћама.

Овом  услугом  корисницима  се  обезбеђује

одговарајући ванинституционални, континуирани, 24

часовни смештај, стручна помоћ и подршка у циљу

њиховог што потпунијег укључивања у заједницу.

Члан 27.

Корисници  услуге  су  особе  са

интелектуалним тешкоћама старије од 18 година из

примарних  родитељских  породица,  које  су  прошле

припреме за становање уз подршку. 

У оквиру ове услуге спроводе се активности у

складу  са  извршеном  проценом  индивидуалних

потреба и утврђеним степеном подршке корисника,

односно корисничке групе:

-обезбеђивање безбедног окружења и надзор

безбедности корисника,

-стручна помоћ и подршка у задовољавању

свакодневних  потреба  :  набавка  намирница  и

припрема  оброка,  одржавање  личне  хигијене  и

хигијене становања, вођење домаћинства, познавање и

коришћење  ресурса  заједнице,  обезбеђивање

разноврсних  социјалних,  образовних,  здравствених,

културно забавних, спортских и рекреативних услуга ,

-активности усмерене ка очувању и развијању

потенцијала корисника, односно припрема корисника

за одржив независтан живот и

-активности  усмерене  на  подршку  при

школовању и запошљавању корисника.

Члан 28. 

Пружалац услуге становања уз подршку за

особе  са  интелектуалним  тешкоћама  може  бити

организација- правно лице лиценцирано за пружање

ове услуге.

Услуга се обезбеђује у складу са законом и то
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путем  јавне  набавке  или  путем  јавног  позива-

конкурса.

3. УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

а.) Ургентни породични смештај 

Члан 29.

Ургентни породични  смештај  обезбеђује  се

детету  које  се  нађе  у  стању  потребе  хитног

збрињавања, а није старије од 7 година.

Изузетно,  ургентни  породични  смештај

обезбеђује се и детету старијем од 7 година уколико

Центар,  у  конкретном  случају,  утврди  да  је  то

адекватнији облик заштите од привременог смештаја у

прихватилишту. 

Ургентни породични смештај из става 1. и 2.

овог члана траје док се не стекну услови за трајније

збрињавање детета, а најдуже шест месеци.

Члан 30.

Услугу  ургентног  породичног  смештаја

пружа ургентна хранитељска породица. 

Под  ургентном  хранитељском  породицом

подразумева се породица која је посебно обучена за

пружање услуге из става 1. овог члана. 

Члан 31.

Дете које се смешта у ургентну хранитељску

породицу има право на једнократну новчану помоћ

ради  задовољавања  његових  хитних  потреба

приликом смештаја.

Висину једнократне новчане помоћи из става

1.  овог  члана  утврђује  Центар,  на  основу стручне

процене, а у складу са ургентним потребама детета. 

Ургентна хранитељска породица има право на

новчану накнаду на име трошкова смештаја детета. 

Висину  новчане  накнаде  из  става  3.  овог

члана  утврђује  Центар,  сходно  решењу  о  ценама

услуга  породичног  смештаја  за  децу  које  доноси

надлежни министар. 

Члан 32.

Међусобни односи, права и обавезе Центра и

ургентне  хранитељске  породице  регулишу  се

посебним уговором. 

б.) Привремени смештај у прихватилишту

б1.) Прихватилиште за жене и децу жртве 
породичног насиља-Сигурна кућа

Члан 33. 

Услуга смештаја у прихватилишту за жене и

децу  жртве  породичног  насиља  (у  даљем  тексту:

Сигурна кућа), обезбеђује се женама са децом жртвама

породичног насиља, као услуга коју пружа Центар.

Услуга  смештаја  у  Сигурној  кући траје  до

шест месеци, а изузетно у оправданим случајевима до

годину  дана,  на  основу  процене  и  поновног

индивидуалног  плана  стручног  радника

прихватилишта,  уз  сагласност  водитеља  случаја

надлежног центра за социјални рад. 

Члан 34.

Услуга  смештаја  у Сигурној  кући обухвата

обезбеђивање  смештаја,  исхране,  примену

здравствено-хигијенских  мера,  саветодавно-

терапијски рад и психосоцијалну подршку жртавама

породичног  насиља,  као  и  задовољавање  других

потреба ових лица.  

Члан 35.

Жртве насиља  имају  право на  једнократну

новчану  помоћ  ради  задовољавања  својих  хитних

потреба. 

Висину једнократне новчане помоћи из става

1.  овог  члана  утврђује  Центар,  на  основу  стручне

процене, а у складу са потребама жртава породичног

насиља и у складу са законом. 

Члан 36.

Средства  за  трошкове  услуге  смештаја  у

Сигурној  кући  и  средства  за  једнократне  новчане

помоћи  жртвама  насиља  корисника  услуге  са

територије  града  Панчева  обезбеђују  се  у  буџету

Града.

Средства  за  трошкове  услуге  смештаја  у

Сигурној  кући  и  средства  за  једнократне  новчане

помоћи  жртвама  насиља,  корисника  услуге  са

територије  друге  општине/града  обезбеђују  се  у

буџету надлежне општине/града.

Цену  услуга  смештаја  у  Сигурној  кући  за

кориснике  услуге  из  става  2.  овог  члана  утврђује

градоначелник  Града  по  претходно  прибављеном

мишљењу Градског већа Града, а на предлог Центра.

б2.) Прихватилиште за децу и младе

Члан 37.

Услуга смештаја у прихватилишту за децу и

младе  обухвата  привремено  збрињавање  деце

старости од 7 до 18 година и младих од 18 до 26

година  и  то:  злостављане  и  занемариване  деце  и

младих, напуштене од родитеља, нађене у скитњи и

просјачењу, жртве трговине људима и друге деце и

младих  којима  је  хитно  потребно  привремено

збрињавање.

Ова услуга обухвата обезбеђивање исхране,

примену  здравствено-хигијенских  мера,  утврђивање

њиховог  идентитета  и  пребивалишта,  сачињавање

налаза о њиховом стању и понашању, васпитање и

образовање,  задовољавање  културно-забавних  и

других потреба, док се за њих не утврди одговарајући

план услуга.

Прихват и смештај деце и младих из става 1.

овог члана може да траје најдуже шест месеци.
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Члан 38.

Услуге  привременог  смештаја  у

прихватилишту  за  децу  и  младе  пружа  Споменак

током 24 сата, свих дана у години.

б3.)  Привремени  смештај  у  прихватилишту  за

одрасла и старија лица

Члан 39.

Услуга смештаја у прихватилишту за одрасла

и  старија  лица  обухвата  привремено  збрињавање

старијих и одраслих лица која се нађу у скитњи и

просјачењу  и  другим  случајевима  када  им  је

неопходно  организовано  збрињавање,  обезбеђивање

исхране,  здравствене  заштите,  културно-забавних  и

других потреба док се за њих не утврди одговарајући

план услуга.

Услуга смештаја у прихватилишту за одрасла

и старија лица доступна је 24 сата свих дана у години. 

Прихват и смештај за одрасла и старија лица

из става 1. овог члана може да траје најдуже  шест

месеци,  а  изузетно  у  оправданим  случајевима  до

годину  дана,  на  основу  процене  и  поновног

индивидуалног  плана  стручног  радника

прихватилишта,  уз  сагласност  водитеља  случаја

надлежног центра за социјални рад. 

Члан 40.

Пружалац  услуге  привременог  смештаја  у

прихватилишту за одрасла и старија лица може бити

организација - правно лице, лиценцирано за пружање

ове услуге.

Услуга се обезбеђује се у складу са законом и

то  путем  јавне  набавке  или  путем  јавног  позива-

конкурса.

в.) Социјално становање у заштићеним 
условима

Члан 41.

Социјално  становање  у  заштићеним

условима  је  услуга  социјалне  заштите  која  се

обезбеђује у наменским стамбеним објектима у јавној

својини Града, којима управља Центар, ради смештаја

социјално  и  здравствено  угрожених  и  стамбено

необезбеђених лица , и то:

-социјално угрожених лица и породица које

због  физичких  или  менталних  болести,  хроничне

болести или инвалидитета члана породице не могу да

обезбеде услове за живот,

-једнородитељских  породица  са  децом

млађом од 18 година или студентима млађим од 26

година и

-старих лица (самаца или парова), способних

да живе самостално, уз повремену подршку. 

Члан 42.

Појединцу или породици корисницима услуге

социјалног  становања  у  заштићеним  условима

обезбеђује се: 

- становање у становима намењеним за овај

облик заштите и

-  посебна  подршка  и  одговарајући  облици

помоћи у  самосталном живљењу који се  реализују

кроз активности домаћина објекта.

Корисници  услуге  социјалног  становања  у

заштићеним условима са Центром закључују уговор

којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Члан 43.

Објекти  за  социјално  становање  у

заштићеним условима  имају  домаћина.  Домаћин  је

радно способно лице које је истовремено и корисник

услуге социјалног становања у заштићеним условима.

Домаћин  се  стара  о  објекту,  поштовању

кућног  реда,  одржавању  заједничких  просторија,

очувању  имовине  у  објекту  и  пружа  подршку

корисницима услуге у вези са правима и обавезама у

вези са становањем.

Домаћин остварује право на накнаду за рад за

обављање наведених послова.

Члан 44. 

Корисници  услуге  социјалног  становања  у

заштићеним  условима,  имају  обавезу  плаћања

трошкова комуналних услуга за стамбени простор који

користе за становање (трошкови утрошене електричне

енергије, воде, грејања и других комуналних услуга).

Корисници  услуге  социјалног  становања  у

заштићеним  условима  у  зависности  од  укупних

прихода  домаћинства  могу  бити  делимично  или

потпуно  ослобођени плаћања  трошкова из  става 1.

овог члана.

Висину  учешћа  корисника  у  плаћању

трошкова становања из става 1. овог члана и висину

накнаде за рад домаћина утврђује Центар.

Усклађивање  учешћа  корисника  у  плаћању

текућих трошкова комуналних услуга врши Центар

два пута годишње, у складу са решењем надлежног

министра којим се утврђује номинални износ новчане

социјалне помоћи.

Члан 45. 

Средства  за  текуће  и  инвестиционо

одржавање  објеката  социјалног  становања  у

заштићеним  условима,  средства  за  делимично  или

потпуно ослобађање у плаћању трошкова комуналних

услуга  корисника  услуге  социјалног  становања  у

заштићеним условима, као и средства за накнаду за

рад домаћина у овим објектима обезбеђују се у буџету

Града. 

Члан 46. 

Корисници  услуге  социјалног  становање  у

заштићеним условима не могу стећи право својине на

становима које користе. 

Корисницима услуге социјалног становање у
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заштићеним  условима  може  престати  право

коришћења услуге у складу са уговором из члана 42.

ове одлуке.

III МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА 

Члан 47.

Материјална  подршка  се  обезбеђује

корисницима као:

1. Једнократна помоћ

2. Опрема  и  трошкови  превоза  корисника  за

смештај  у  установу социјалне заштите или

другу породицу

3. Трошкови сахране

4. Народна кухиња.

Град  може  обезбедити  и  друге  облике

материјалне  подршке  у  складу  са  законом и  овом

одлуком.

1. Једнократна помоћ

Члан 48.

Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује

појединцу  или  породици  која  се  изненада  или

тренутно нађе у стању социјалне потребе.

Стањем социјалне потребе сматра  се такво

стање у којем је појединцу или породици неопходна

друштвена помоћ у циљу савладавања социјалних и

животних тешкоћа у стварању услова за задовољавање

основних животних потреба, уколико се те потребе не

могу  на  други  начин  задовољити,  а  на  основама

хуманизма и поштовања људског достојанства.

Члан 49.

Једнократна помоћ обезбеђује се као:

-једнократна новчана помоћ 

-увећана новчана помоћ 

-новчана помоћ за школски прибор деци и

ученицима из породица корисника новчане социјалне

помоћи.

Члан 50.

Висину једнократне новчане помоћи утврђује

Центар  зависно  од  потреба  и  стања  појединца,

односно породице и не може бити већа од просечне

нето зараде по запосленом остварене у Граду у месецу

који претходи месецу у коме се врши исплата.

Појединац  или  породица  право  на

једнократну помоћ може користити и више пута  у

календарској  години,  с  тим  да  укупна  средства

остварена по основу овог права не прелазе износ из

става 1. овог члана. 

Члан 51.

Увећана  новчана  помоћ  се  обезбеђује

појединцу и породици која се нађе у стању тренутне и

изузетно  тешке ситуације  и  стамбене  угрожености,

коју  не  може  самостално  да  превазиђе,  изазване

пожаром, поплавом или другом непогодом у којој је

потпуно  или  знатно  оштећен/уништен  стамбени

објекат  који  користе;  тешким  обољењем  или

инвалидношћу једног или више чланова породице и

другим ситуацијама према процени Центра.

Висину  увећане  новчане  помоћи  утврђује

градоначелник Града посебним актом у зависности од

потреба и стања појединца, односно породице, према

процени стручног тима Центра у сваком појединачном

случају, у  износу  који  не  може  бити  већи  од  три

просечне зараде по запосленом остварене у Граду у

месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. 

Члан 52.

Новчана помоћ за  школски прибор деци и

ученицима из породица корисника новчане социјалне

помоћи обезбеђује се на почетку школске године деци

која  похађују  обавезни  припремни  предшколски

програм и редовним ученицима који похађају основне

и средње школе а потичу из породица корисника права

на новчану социјалну помоћ.

Висину новчане помоћи из става 1. овог члана

утврђује  градоначелник  Града  посебним  актом  у

складу са планираним средствима у буџету Града и

према  евиденције  Центра  о  броју  деце  односно

ученика  из  породица  корисника  новчане  социјалне

помоћи.

2. Опрема и трошкови превоза корисника за 
смештај у установу социјалне заштите или 
другу породицу

Члан 53.

Лицу које се упућује на коришћење услуге

домског  или  породичног  смештаја,  а  које  нема

средства да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза

обезбеђује се једнократна новчана помоћ, у складу са

Законом и према процени Центра.

3. Трошкови сахране

Члан 54.

Средства на име нужних трошкова сахране

обезбеђују се у буџету Града у  случају смрти:

• лица  која  су  користила  право  на  новчану

социјалну помоћ по прописима о социјалној

заштити,

• лица која су била на смештају  у установи

социјалне заштите или у другој породици, а

која немају имовине нити сроднике који су у

могућности и обавези да сносе ове трошкове, 

• лица  без  личног  идентитета  или  без

пребивалишта, а која су се у тренутку смрти

затекла на територији Града,  

• лица  која  немају  сроднике  који  по  закону

имају обавезу издржавања и

• лица која имају сроднике који по закону имају

обавезу издржавања за које је Центар утврдио

да нису у могућности да сносе трошкове.
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заштићеним  условима  може  престати  право

коришћења услуге у складу са уговором из члана 42.

ове одлуке.

III МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА 

Члан 47.

Материјална  подршка  се  обезбеђује

корисницима као:

1. Једнократна помоћ

2. Опрема  и  трошкови  превоза  корисника  за

смештај  у  установу социјалне заштите или

другу породицу

3. Трошкови сахране

4. Народна кухиња.

Град  може  обезбедити  и  друге  облике

материјалне  подршке  у  складу  са  законом и  овом

одлуком.

1. Једнократна помоћ

Члан 48.

Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује

појединцу  или  породици  која  се  изненада  или

тренутно нађе у стању социјалне потребе.

Стањем социјалне потребе сматра  се такво

стање у којем је појединцу или породици неопходна

друштвена помоћ у циљу савладавања социјалних и

животних тешкоћа у стварању услова за задовољавање

основних животних потреба, уколико се те потребе не

могу  на  други  начин  задовољити,  а  на  основама

хуманизма и поштовања људског достојанства.

Члан 49.

Једнократна помоћ обезбеђује се као:

-једнократна новчана помоћ 

-увећана новчана помоћ 

-новчана помоћ за школски прибор деци и

ученицима из породица корисника новчане социјалне

помоћи.

Члан 50.

Висину једнократне новчане помоћи утврђује

Центар  зависно  од  потреба  и  стања  појединца,

односно породице и не може бити већа од просечне

нето зараде по запосленом остварене у Граду у месецу

који претходи месецу у коме се врши исплата.

Појединац  или  породица  право  на

једнократну помоћ може користити и више пута  у

календарској  години,  с  тим  да  укупна  средства

остварена по основу овог права не прелазе износ из

става 1. овог члана. 

Члан 51.

Увећана  новчана  помоћ  се  обезбеђује

појединцу и породици која се нађе у стању тренутне и

изузетно  тешке ситуације  и  стамбене  угрожености,

коју  не  може  самостално  да  превазиђе,  изазване

пожаром, поплавом или другом непогодом у којој је

потпуно  или  знатно  оштећен/уништен  стамбени

објекат  који  користе;  тешким  обољењем  или

инвалидношћу једног или више чланова породице и

другим ситуацијама према процени Центра.

Висину  увећане  новчане  помоћи  утврђује

градоначелник Града посебним актом у зависности од

потреба и стања појединца, односно породице, према

процени стручног тима Центра у сваком појединачном

случају, у  износу  који  не  може  бити  већи  од  три

просечне зараде по запосленом остварене у Граду у

месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. 

Члан 52.

Новчана помоћ за  школски прибор деци и

ученицима из породица корисника новчане социјалне

помоћи обезбеђује се на почетку школске године деци

која  похађују  обавезни  припремни  предшколски

програм и редовним ученицима који похађају основне

и средње школе а потичу из породица корисника права

на новчану социјалну помоћ.

Висину новчане помоћи из става 1. овог члана

утврђује  градоначелник  Града  посебним  актом  у

складу са планираним средствима у буџету Града и

према  евиденције  Центра  о  броју  деце  односно

ученика  из  породица  корисника  новчане  социјалне

помоћи.

2. Опрема и трошкови превоза корисника за 
смештај у установу социјалне заштите или 
другу породицу

Члан 53.

Лицу које се упућује на коришћење услуге

домског  или  породичног  смештаја,  а  које  нема

средства да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза

обезбеђује се једнократна новчана помоћ, у складу са

Законом и према процени Центра.

3. Трошкови сахране

Члан 54.

Средства на име нужних трошкова сахране

обезбеђују се у буџету Града у  случају смрти:

• лица  која  су  користила  право  на  новчану

социјалну помоћ по прописима о социјалној

заштити,

• лица која су била на смештају  у установи

социјалне заштите или у другој породици, а

која немају имовине нити сроднике који су у

могућности и обавези да сносе ове трошкове, 

• лица  без  личног  идентитета  или  без

пребивалишта, а која су се у тренутку смрти

затекла на територији Града,  

• лица  која  немају  сроднике  који  по  закону

имају обавезу издржавања и

• лица која имају сроднике који по закону имају

обавезу издржавања за које је Центар утврдио

да нису у могућности да сносе трошкове.
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Члан 55.

Накнада  трошкова  сахране  уз  приложене

доказе  о  нужним  трошковима  може  се  признати

физичком лицу које их је сносило.

Накнада  трошкова  сахране  уз  приложене

доказе  о нужним трошковима може се  признати  и

правном  лицу  које  их  је  сносило  уз  претходно

прибављену сагласност Центра.

Сродници  који  су  имали  законску  обавезу

издржавања покојника имају право на накнаду нужних

трошкова сахране само уколико су и сами корисници

права  на  новчану  социјалну  помоћ  или  уколико

Центар на основу налаза стручног радника утврди да

нису у могућности да сносе трошкове.

Накнада  трошкова  сахране  утврђује  се  у

висини  нужних  трошкова  учињених  за  набавку

најнеопходније  опреме  и  извршених  услуга

сахрањивања  према  ценовнику  јавног  комуналног

предузећа на чијој територији је издата опрема или

извршено сахрањивање.

4. Народна кухиња

Члан 56.

Народна  кухиња  обухвата  обезбеђивање

бесплатних куваних оброка у Панчеву и пакета хране

у осталим насељеним местима Града.

Члан 57.

Корисници Народне кухиње су: 

• корисници права на новчану социјалну помоћ

- радно неспособна лица, 

• корисници права на новчану социјалну помоћ

- породице са пет и више чланова, 

• лица  без  прихода  и  елементарно  решеног

стамбеног питања («бескућници»), 

• пензионери  са  укупним  приходом

домаћинства  (укључујући  и  катастарски

приход  у  складу  са  законом)  до  висине

двоструког  номиналног  износа  новчане

социјалне помоћи за појединца и

• лица која се тренутно нађу у стању социјалне

потребе  по  процени  Центра  у  складу  са

законом  (корисници  постпеналне  заштите,

повратници  из  реадмисије,  храниоци

породице који су остали без посла и друга

лица по процени Центра у складу са законом).

Корисници права из става 1. алинеја 5. овог

члана  имају  право на  коришћење  Народне  кухиње

најдуже 3 месеца у континуитету.

Члан 58.

Корисницима Народне кухиње у насељеном

месту Панчево обезбеђује се бесплатни кувани оброк

сваког дана у месецу, осим недеље, државног и другог

празника. 

Корисницима  Народне  кухиње  у  осталим

насељеним  местима  Града  обезбеђује  се  бесплатан

пакет  хране  једном месечно  у  вредности  месечног

износа средстава која се обезбеђују на име куваног

оброка за појединца. 

Појединачна вредност оброка из става 1. овог

члана и појединачна вредност пакета хране из става 2.

овог члана утврђује се актом градоначелника Града.

Члан 59.

Припрема  бесплатних  куваних  оброка  и

пакета хране врши се у Геронтолошком центру.

Дистрибуцију бесплатних куваних оброка за

кориснике  Народне  кухиње  у  Панчеву  врши

Геронтолошки центар.

Дистрибуцију  бесплатних  пакета  хране  за

кориснике  Народне  кухиње  у  насељеним  местима

Града врше месне заједнице.

IV ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

Члан 60.

1. Програм унапређења социјалне заштите 
Града

Програм  унапређења  социјалне  заштите

Града  који  утврђује  Градско  веће  Града  за  сваку

календарску годину, обухвата мере и активности за

подстицај и развој постојећих и увођење нових услуга

социјалне заштите, унапређење стандарда квалитета

услуга и пружаоца услуга и обезбеђивање плурализма

пружаоца  услуга  социјалне  заштите,  у  складу  са

важећом Стратегијом развоја социјалне заштите града

Панчева и другим прописима.

Програм из става 1. овог члана остварује се

спровођењем  јавног  конкурса  за  финансирање-

суфинансирање пројеката развојних услуга установа

социјалне заштите и пројеката подршке организација

цивилног друштва одређеним циљним групама, који

расписује  градоначелник  Града  сваке  календарске

године. 

Избор  и  обим  средстава  за  реализацију

пројеката  из  става  2.  овог  члана,  утврђује

градоначелник  Града  посебним  актом,  на  основу

критеријума за  вредновање предлога  пројеката  који

чине  саставни  део  конкурса  и  предлога  надлежне

комисије  за  вредновање  пројеката  и  програма  у

области социјалне политике.

Члан 61.

2.Програм Црвеног крста Панчево

Црвени  крст  Панчево  (у  даљем  тексту:

Црвени крст), у вршењу јавних овлашћења: покреће,

организује и спроводи или учествује у редовним и

ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално

угроженим и другим лицима, жртвама природних и

других несрећа, обезбеђује обуке људи, материјална,
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финансијска и друга средства за те акције, организује

обучава и припрема екипе за прву помоћ, хигијенско-

епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих,

социјални рад и психолошку помоћ становништва у

наведеним  ситуацијама  на  територији  Града,

популарише добровољно давалаштво крви и учествује

у организовању акција добровољног давања крви у

Граду, врши и друге послове у складу са законом и

другим прописима. 

Средства  за  вршење  јавних  овлашћења

Црвеном крсту  се  обезбеђују  у  складу са  законом,

поред  осталих  нивоа  власти  и  у  буџету  Града,  на

основу годишњег програма рада и финансијског плана

Црвеног  крста  на  који  сагласност  даје  Скупштина

Града.

Члан 62.

3. Програми удружења

Удружења која својим програмима остварују

и реализују циљеве од интереса за Град у  области

социјалне  заштите  могу  да  обезбеде  средства  из

буџета  Града  за  подстицање  програма  или  део

срестава за финансирање (суфинансирање) програма у

складу са законом.

Под  програмима  од  интереса  за  Град  у

области социјалне заштите сматрају се програми које

спроводе удружења особа са инвалидитетом и тешким

и хроничним обољењима.

Избор  програма  удружења  особа  са

инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима за

суфинансирање  врши  се  сваке  календарске  године

путем  спровођења  јавног  конкурса  који  расписује

градоначелник Града.

Избор  програма  и  обим  средстава  за

суфинансирање  удружења  из  става  2.  овог  члана

утврђује  посебним  актом  градоначелник  Града,  на

основу критеријума за вредновање програма који чине

саставни део конкурса и предлога надлежне комисије

за  вредновање  пројеката  и  програма  у  области

социјалне политике. 

V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА,
ОДНОСНО КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И

ОСТВАРИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ

Члан 63.

Поступак  за  остваривање  права  на

коришћење услуга социјалне заштите и материјалну

подршку утврђене овом одлуком покреће се на захтев

лица,  односно  његовог  законског  заступника  или

стараоца или по службеној дужности Центра.

Центар  покреће  поступак  по  службеној

дужности  на  своју  иницијативу  или  поводом

иницијативе грађана или овлашћених органа и других

правних и физичких лица, када је то у интересу лица

или друштвене заједнице, или када постоји интерес

трећих лица.

Члан 64.

О  захтевима  за  остваривање  права  на

коришћење услуга социјалне заштите и материјалну

подршку одлучује Центар.

Члан 65.

Ако Центар процени да постоји потреба за

пружањем услуге, односно за материјалну подршку

доноси  кориснику  решење  за  коришћење  услуге,

односно решење за одобравање материјалне подршке.

Решењем  из  става  1.  овог  члана   Центар

одлучује и о учешћу корисника у трошковима услуга

социјалне заштите.

Против решења из става 1. овог члана, може

се изјавити жалба у року од 15 дана.

О  жалби  из  става  3.  овог  члана  одлучује

Градско веће Града у року од 30 дана.

Члан 66.

Ревизија  решења  о  признавању  права  на

коришћење услуге социјалне заштите као и права на

Народну  кухињу,  утврђене  овом  одлуком,  Центар

врши једном годишње.

Члан 67.

Центар  је  дужан  да  води  евиденције  о

признатим правима на  услуге  социјалне  заштите  и

материјалну подршку и да о томе месечно извештава

надлежни секретаријат Градске управе.

Пружаоци услуга (установе и друга правна

лица) су дужни да редовно, а најмање једном месечно

извештавају Центар о коришћењу услуга из њихове

надлежности, нарочито о почетку коришћења услуга

нових корисника као и престанку коришћења услуга

старих корисника.

Члан 68.

Са  корисником  услуга  или  његовим

законским  заступником пружалац  услуга  закључује

уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе у

складу са подацима садржаним у решењу Центра или

другом акту надлежног органа.

За  укључивање  корисника  у  услугу,

одређивање  степена  подршке и  праћење  корисника

пружалац услуге је у обавези да обавештава Центар

редовно месечно.

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 69.

Средства за остваривање права на коришћење

услуга и остваривање материјалне подршке утврђених

у члану 6. и члану 47. ове одлуке, обезбеђују се:  

- у буџету Града и

- од корисника.

Средства за рад установа и других пружаоца

услуга  који  обављају  послове  пружања  услуга
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социјалне  заштите,  односно  утврђивања  и

остваривања  права  прописаних  овом  одлуком

обезбеђују се у буџету Града.

VII МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ГРАДА И
УСТАНОВА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА-

ПРАВНИХ ЛИЦА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 70.

Установе  које  обављају  послове  пружања

услуга, као и друге организације, односно правна лица

лиценцирана  за  пружање  услуга  прописаних  овом

одлуком, осим Центра, дужне су да најкасније до краја

текуће  године  доставе  Градском  већу  Града  на

прописаном  обрасцу  планове  рада  и  финансијске

планове за наредну годину ради давања сагласности.

Установе  које  обављају  послове  пружања

услуга, као и друге организације, односно правна лица

лиценцирана  за  пружање  услуга  прописаних  овом

одлуком, осим Центра, дужне су да најкаснје до 01.

марта наредне године, доставе Градском већу Града на

прописаном обрасцу извештаје о раду и финансијском

пословању за претходну годину ради разматрања и

усвајања. 

План рада  и финансијски  план за  наредну

годину,  односно  извештај  о  раду  и  финансијском

пословању  за  претходну  годину,  Центар  доставља

Скупштини Града ради давања сагласности, односно

разматрања и усвајања, у складу са општим и другим

актима органа Града.

Члан 71.

Међусобни односи, права и обавезе Града и

установа,  као  и  других  пружалаца  услуга  који

обављају послове пружања услуга социјалне заштите,

као и друга питања од значаја за обављање послова

прописаних  овом  одлуком,  регулишу  се  посебним

уговорима које закључују градоначелник Града, у име

Града  и  надлежни  органи  установа  односно

организација-правних лица лиценцираних за пружање

услуга прописаних овом одлуком. 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 72.

Ближи  услови,  поступак  и  начин  за

остваривање права на  коришћење услуга  социјалне

заштите  и  материјалне  подршке  из  ове  одлуке

утврдиће се правилником који ће донети Градско веће

Града у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове

одлуке. 

Члан 73.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном листу града Панчева”, а

примењиваће  се  почев  од  дана  ступања  на  снагу

правилника из члана 72. ове одлуке.

Даном примене ове одлуке престаје да важи

Одлука о социјалној заштити грађана града Панчева

(“Службени лист града Панчева” број  24/11, 27/11,

28/11 и 2/12).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/2014-

др.закон), члана 41а. став 4. Закона о заштити природе

("Сл.  гласник  РС"  бр.  36/2009,  88/2010  и  91/2010-

исправка), и чланова 39. и 98. став 1. Статута града

Панчева  ("Сл.  лист  града  Панчева",  бр.  25/2015-

пречишћен  текст),  Скупштина  града  Панчева,  на

седници одржаној 28.12.2015. године донела је

OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ

ПАРКА ПРИРОДЕ "ПОЊАВИЦА"

Члан 1.

У  Одлуци  о  заштити  Парка  природе

"Поњавица" („Сл. лист града Панчева“ бр. 6/2014 и

13/2014), у члану 11. ставу 1. речи " ДВП „Тамиш

Дунав“  Панчево  из  Панчева"  замењују  се  речима

"Јавном комуналном предузећу "Зеленило" Панчево".

Члан 2.

У члану 14. ставу 2. речи "Градске управе,

Секретаријата  надлежног  за  заштиту  животне

средине"  замењују  се  речима  "Градског  већа  града

Панчева".

Члан 3.

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

Панчево, 28.12.2015.

БРОЈ:II-04-06-16/2015-18

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, дипл. правник

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи (``Службени гласник  РС``број  129/07  и

83/14 – др. закон), чланова 39. и 98. став 1. Статута

града Панчева (``Службени лист града Панчева`` број

25/15-пречишћен текст ) и члана 9. Одлуке о подизању

и  одржавању  споменика  и  скулптуралних  дела  на

територији  града  Панчева  („Службени  лист  града

Панчева“  број  4/10  -  пречишћен  текст  и  6/14),
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Скупштина  града  Панчева,  на  седници  одржаној

28.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН ЧЕСМЕ

ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ГРАДА
ПАНЧЕВА У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА
1991-1999. ГОДИНЕ У ПАНЧЕВУ, НА

ЗЕЛЕНОЈ ПОВРШИНИ ИСПРЕД ЗГРАДЕ
МУП РС ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У

ПАНЧЕВУ, НА УГЛУ УЛИЦА МИЛОША
ТРЕБИЊЦА И МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 

Члан 1.

Скупштина града Панчева доноси Одлуку о

постављању спомен чесме погинулим борцима града

Панчева у оружаним сукобима 1991-1999. године у

Панчеву, на зеленој површини испред зграде МУП РС

Полицијске управе у Панчеву, на углу улица Милоша

Требињца  и  Милоша  Обреновића,  у  складу  са

Одлуком  о  подизању  и  одржавању  споменика  и

скулптуралних  дела  на  територији  града  Панчева,

Решењем  Завода  за  заштиту  споменика  културе  у

Панчеву број 946/3 од 16.10.2015. године и Закључком

Завода за заштиту споменика културе у Панчеву број

946/4 од 25.11.2015. године

Члан 2.

Средства  за  израду  и  постављање  спомен

чесме из члана 1. ове одлуке обезбедиће УДРУЖЕЊЕ

СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ ПАНЧЕВО.

Целокупна процедура за постављање спомен

чесме из члана 1. ове одлуке спровешће се у складу са

одредбама  Одлуке  о  подизању  и  одржавању

споменика и скулптуралних дела на територији града

Панчева, а радови ће се извршити под условима које је

Завод  за  заштиту  споменика  културе  у  Панчеву

утврдио Решењем и Закључком из члана 1. ове одлуке.

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија

за подизање споменика и одређивање назива улица и

тргова Скупштине града Панчева.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и

објавиће се у ̀ `Службеном листу града Панчева` .̀ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  чланова  32.  и  66.  Закона   о

локалној  самоуправи („Службени гласник  РС“  број

129/07  и  83/14-др.закон),члана  27.  и  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), Просторног

плана града Панчева („Службени лист града Панчева“

број  22/12  и  25/12-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 22.12.2015.године,

Скупштина града Панчева на седници одржаној дана

28.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДВОСТРУКИ 110KV
ДАЛЕКОВОД ТС ПАНЧЕВО 2 –

ПРИКЉУЧНО РАЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ
„БЕЛА АНТА“ У ДОЛОВУ

I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 1.

Приступа  се  изради  Плана  детаљне

регулације за двоструки 110kV далековод ТС Панчево

2 – Прикључно разводно постројење „Бела Анта“ у

Долову ( У даљем тексту : План).

II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ 
ДОКУМЕНТА

Члан 2.

Разлог  за  израду  Плана  је  иницијатива

„Wellbury – Bela Anta“ d.o.o. Београд од 15.09.2015.

године и допуна инцијативе од 14.10.2015.године за

изградњу  двоструког  110kV  далеководa  од  ТС

Панчево  2  –  ПРП  Бела  Анта  у  Долову  која  је

покренута  на  основу  Плана  детаљне  регулације

инфраструктурног  комплекса  за  ветрогенераторско

поље „ Бела Анта“ у Долову („Службени лист града

Панчева“ број 31/14 и 36/15-исправка) и на основу

Услова  за  потребе  израде  наведеног  Плана  од

06.06.2014. године, заведених под бројем III -18-04-

86/1  од стране  ЈП Електромрежа  Србије  (у  даљем

тексту: ЈП ЕМС) и Мишљења оператера преносног

система  о  условима  и  могућностима  прикључења

ветроелектране „Бела Анта „ у Долову, број IV-24-17-

149  од 17.04.2014. године. 

Планом  детаљне  регулације

инфраструктурног  комплекса  за  ветрогенераторско

поље „ Бела Анта“ у Долову предвиђена је  израда
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Плана  детаљне  регулације  за  прикључење  овог

ветропарка на електроенергетску мрежу, којим би се

обухватило  прикључно-разводно  постројење  (ПРП)

„Бела Анта“ и прикључни далековод 2х 110kV ПРП

„Бела  Анта“  –  ТС  Панчево  2.  Сем  прикључног

далековода  новим  ПДР-ом  ће  се  обухватити  и

Прикључно разводно постројење „Бела Анта“ преко

кога  се  комплекс  ветроелектране  прикључује  на

преносни систем електричне енергије.

Место  разграничења  ПРП  110kV   „Бела

Анта“ и објекта ВЕ „Бела Анта“ су 110 kV проводни

изолатори  трансформатора  35(33)/110  kV  тј.

одводници пренапона 110 kV који припадају ВЕ „Бела

Анта“ заједно са трансформацијом.

Прикључак  (прикључно  разводно

постројење(ПРП) и прикључни далековод)  је према

Закону  о  енергетици  део  преносног  система  и

представља основно средство ЈП EMS-a.

Предмет  израде  планског  документа  је

стварање  планског  основа  за  изгрању  прикључка

ветрогенераторског поља „Бела Анта“  у Долову на

електроенергетски систем Србије, кроз обезбеђивање

–  стварање  услова  за  прибављање  земљишта  за

површине  јавне  намене  за  потребну  саобраћајну  и

техничку  инфраструктуру  и  електроенергетске

објекте,  као  и  утврђивање  режима  и  услова

коришћења  земљишта  у  коридору  обухваћеним

Планом.

Ово постројење ће обухватати :

• изградњу новог постројења

• реконструкцију постојећих постројења

• измештање  /  укидање  делова  постојећих

постројења и далековода

• повезивање на постојећу инфраструктуру и

постројења

• изградњу  нове  пратеће  инфраструктуре  и

пратећих постројења

III ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Члан 3.

Оквирна  граница  обухвата  плана,  обухвата

коридор оквирне ширине 400 m ( 2 х 200 m) и дужине

око 7,5 км, у оквиру кога ће се утврдити коначна траса

далековода.

Коначна граница планског подручја обухвата

плана ће бићи дефинисана приликом припреме нацрта

планског документа.

Саставни  део  ове  Одлуке  је  и  графички

приказ оквирне границе обухвата планираног подручја

 IV УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ 
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И СПИСАК 
ПОДЛОГА

Члан 4.

За  израду  предметног  Плана,  плански

документ  вишег  реда  је  Просторни  план  града

Панчева ("Службени лист града Панчева" број 22/12 и

25/12-исправка)  и  План  детаљне    регулације

инфраструктурног  комплекса  за  ветрогенераторско

поље „Бела Анта“ у Долову („Службени лист града

Панчева бр. 31/14 и 36/15-исправка). 

Просторним планом града Панчева, утврђена

је потреба за изградњом предметног далековода, као

услов за прикључење на ЕЕ систем ВЕ „Бела Анта“

али није  прецизно дефинисана  његова траса,  јер  у

периоду  израде  наведеног  докумената  нису  били

познати услови ЈП ЕМС-а за прикључење ВЕ „Бела

Анта“.

За  израду  Плана  детаљне  регулације,

неопходно је обезбедити оригиналне ажурне геодетске

подлоге, катастарско-топографски план и копија плана

подземних водова, све у одговарајућој размери, копије

плана парцела и извод из листа непокретности.

V НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, 
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

Члан 5.

Основно  начело  планирања,  коришђења,

уређења и заштите простора при изградњи нових и

реконструкцији  постојећих  електроенергетских

капацитета  мора  бити  у  складу  са  поштовањем  и

очувањем радне и животне средине и коришћењем

најбоље доступне BAT технике и технологије.

При  избору  локације  се  водило  рачуна  о

следећем:

• 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 ПЛАНА

Члан 6.

Циљ  израде  Плана  је  стварање  услова  за

изградњу прикључка ветрогенераторског поља „Бела

Анта“ у Долову на електроенергетски систем Србије и

омогућавања  производње  обновљиве  електричне

енергије  и  предаје  у  електроенергетски  систем

Републике Србије, чиме ће се смањити "притисак" на

необновљиве и делимично обновљиве ресурсе.

Прикључак  (прикључно  разводно

постројење(ПРП) и прикључни далековод)  је  према

Закону  о  енергетици  део  преносног  система  и

представља основно средство ЈП ЕМС-а

VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА СА 
ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА
И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Члан 7.

Предмет  овог  плана  је  далековод  за

прикључење ветрогенераторског поље „ Бела Анта“ у

Долову  на  електроенергетску  мрежу,  којим  би  се
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обухватило  прикључно-разводно  постројење  „Бела

Анта“  и  прикључни  двоструки  2х110kV далековод

ПРП „Бела Анта“ – ТС Панчево 2. Сем прикључног

далековода новим Планом детаљне регулације ће се

обухватити и Прикључно разводно постројење (ПРП)

„Бела Анта“ преко кога се комплекс ветроелектране

прикључује на преносни систем електричне енергије.

Концепт  уређења  простора дуж далековода

заснован  је  на  техничким  захтевима  (изградње  и

експлоатације)  далековода,  локационим  условима,

заштити непосредног окружења и, посебно, заштити

животне средине. 

Претходни  захтеви  су  обезбеђени  избором

трасе  углавном  ван  насеља.  Са  гледишта  животне

средине,  примарна  заштита  се  обезбеђује

успостављањем  заштитног  појаса,  a  на  појединим

деоницама  условљавањем  појачане  електричне  и

механичке сигурности и/или минимално дозвољених

сигурносних висина и удаљености.

Дуж  трасе  планираног  далековода

предвиђено је успостављање коридора, са следећим

наменама и ограничењима: 

1)  Простор  у  коме  се  утврђују  посебна

правила коришћења и уређења у циљу, превентивног,

техничког обезбеђења далековода и заштите окружења

од  могућих  утицаја  далековода  дефинисан  је  као

заштитни појас. Ширина заштитног појаса дуж 110 kV

далековода износи 50,0 m(2 х 25,0 m).  

2)  У  оквиру  заштитног  појаса,  простор

непосредно уз далековод у коме се утврђују посебна

правила коришћења и уређења за потребе изградње,

одржавања  и  надзора  далековода  дефинисан  је  као

извођачки појас. Ширинa извођачког појаса дуж 110

kV је 20,0 m (2 х 10m).

3)  На  обрадивом  земљишту,  у  оквиру

заштитног и извођачког појаса  далековода,  могу се

мењати пољопривредне културе у структури која је

уобичајена  за  плодоред.  Претходна  сагласност

електропривредног предузећа надлежног за далековод

је  потребна код деоница далековода  где  могу бити

нарушене  минималне  сигурносне  висине  и

удаљености  проводника.  Овај  услов  се  односи  на

евентуално формирање нових пољопривредних засада

(вегетационе висине у пуној зрелости преко 3,0 m),

плантажа са жичаним мрежама (воћњаци и сл.).

По  изградњи  овог  далековода,  укиниће  се

деоница постојећег далековода 110 kV ТС Панчево 2 -

Алибунар, на деоници ТС Панчево 2 - ТС Бела Анта.

VIII РОК ИЗРАДЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ НОСИОЦА 
ИЗРАДЕ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА  ИЗРАДЕ 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 8.

Рок за израду Плана је  240   дана од дана

доношења Одлуке.

Члан 9.

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 10. 

Обавезује се ЈП „Дирекција” Панчево да са

подносиоцем  иницијативе   „Wellbury  –  Bela  Anta“

d.o.o.  Београд,  закључи  уговор  ради  обезбеђивања

средстава за финансирање израде  Плана.

 Оквирна процена финансијских средстава за

израду плана износи  3.350.000,00 динара, без ПДВ-а.

IX МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ 
УВИДА

Члан 11.

 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 12.

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

Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-

комуналне послове 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 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
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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.

X ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Члан 14.

Приступа  се  изради  Стратешке  процене

утицаја Плана детаљне регулације за двоструки 110kV

далековод  ТС  Панчево  2  –  Прикључно  разводно

постројење „Бела Анта“ у Долову на животну средину

(у даљем тексту: Стратешка процена). Саставни део

ове Одлуке је Одлука о приступању изради стратешке

процене  утицаја  Плана  детаљне  регулације  за

двоструки  110kV  далековод  ТС  Панчево  2  –

Прикључно  разводно  постројење  „Бела  Анта“  у

Долову на животну средину („Службени лист града

Панчева“ број 33/15).

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Саставни део Одлуке о изради Плана детаљне

регулације за двоструки 110kV далековод ТС Панчево

2 – Прикључно разводно постројење „Бела Анта“ у

Долову,  јесте   графички  приказ  оквирне  границе

обухвата планског подручја. 

Члан 16.

План  ће  бити  израђен  у  најмање  5  (пет)

примерака у аналогном облику и 7 (седам) примерака

у дигиталном облику.

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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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),  Плана  генералне

регулације  целина  9  –„GREEN  FIELD"  1  и  3  у

насељеном  месту  Панчево  ("Службени  лист  града

Панчево " број 21/12), 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
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28.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „GREEN FIELD
1“ ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ – ЈУЖНО

ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ“ У ПАНЧЕВУ

I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 1.

Приступа  се  Изменама  и  допунама  Плана

детаљне  регулације  „GREEN  FIELD  1“  еко-

индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву

(„Сл.лист града Панчева“ бр. 8/11 и 29/11) (у даљем

тексту: Измене и допуне плана). 

II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 2.

Разлог за израду Измена и допуна Плана је

иницијатива НИС „Гаспром њефт“ - Блок прераде од

22.06.2015.године  за  покретање  поступка  Измене,

допуне и усаглашавања важећих Планова генералне

регулације  града  Панчева  који  обухватају  локацију

објекта  „Цевовод  сирове  воде  од  Пристаништа  до

Рафинерије Панчево“ услед настале проблематике око

преклапања дела трасе цевовода сирове воде и будућег

планираног  „латералног  канала“  који  је  дефинисан

Планом детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-

индустријске зоне јужно од Петрохемије у Панчеву.

Спорни део трасе се протеже у зони ножице ТЕ-ТО

насипа на земљишту „јавне намене“.  Насип није у

функцији одбране од поплавних вода већ искључиво

за изградњу саобраћајнице. Објекат „Цевовод сирове

воде  од  Пристаништа  до  Рафинерије  Панчево“  се

налази на пријави за легализацију. Увидом у планску

документацију  Покрајински  секретаријат  за

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

уочио је проблем постојања планираног „латералног

канала“ на делу трасе постојећег цевовода.

Предмет израде  Измена и допуна плана је
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цевовода сирове воде од Пристаништа до Рафинерије

Панчево  тако  што  ће  се  извршити  усклађивање
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канала»

III ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛАНА

Члан 3.
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приказ оквирне границе обухвата планираног подручја

 

IV  УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ 
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И СПИСАК 
ПОДЛОГА

Члан 4. 

Плански основ за израду Измена и допуна
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изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 –

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
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подземних водова, копије плана парцела и изводе из

листа непокретности.
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V НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, 
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

Члан 5.

Основно  начело  планирања,  коришђења,

уређења и заштите простора при изградњи нових и

реконструкцији  постојећих  хидротехничких

капацитета  мора  бити  у  складу  са  поштовањем  и

очувањем радне и животне средине и коришћењем

најбоље доступне BAT технике и технологије.

При  избору  локације  се  водило  рачуна  о

следећем: 

• близина  осталих  инфраструктурних

инсталација

• да не угрожава друге објекте са становништва

екологиједа  не  угрожава  радну  и  животну

средину

VI ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПЛАНА

Члан 6.

Циљ  израде  Измена  и  допуна  плана  је

стварање планских услова за легализацију постојећег

„цевовода сирове воде“ од водозахвата на Дунавском

пристаништу до саме Рафинерије нафте, чиме би се

очувао континуитет у снабдевању сировом водом свих

постојећих  и  будућих  технолошких  целина  у

Рафинерији,  тако што ће се извршити усклађивање

планираног „латералног канала“ и постојећег цевовода

у коридору обухваћеним Изменама и допунама Плана.

 

VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА СА 
ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА
И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Члан 7.

Предмет  Измена  и  допуна  плана  детаљне

регулације је интервенција на делу зоне „Greenfield“ 1.

Зона се пружа дуж ножице ТЕ-ТО насипа (са стране

Петрохемије) од постојећег мелиорационог канала до

Спољностарчевачке улице.

Концепт  уређења  простора  дуж  цевовода

заснован  је  на  техничким  захтевима  (изградње  и

експлоатације)  цевовода,  локационим  условима,

заштити непосредног окружења и, посебно, заштити

животне средине. 

Дуж трасе планираног цевовода предвиђено

је успостављање коридора, са следећим наменама и

ограничењима: 

1)  Простор  у  коме  се  утврђују  посебна

правила коришћења и уређења у циљу, превентивног,

техничког обезбеђења цевовода и заштите окружења

од  могућих  утицаја  цевовода  дефинисан  је  као

заштитни  појас.  Ширина  заштитног  појаса  дуж

цевовода износи 50,0 m(2 х 25,0 m). 

2)  У  оквиру  заштитног  појаса,  простор

непосредно уз цевовод у коме се утврђују посебна

правила коришћења и уређења за потребе изградње,

одржавања  и  надзора  цевовода  дефинисан  је  као

извођачки  појас.  Ширинa  извођачког  појаса  дуж

цевовода је 20,0 m (2 х 10m).

3)  Због  постојећег  цевовода,  укиниће  се

деоница планираног «латералног канала»

VIII РОК ИЗРАДЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ НОСИОЦА 
ИЗРАДЕ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА  ИЗРАДЕ 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  

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 620.000,00

динара, без ПДВ-а.

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
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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
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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  Секретаријата  за  урбанизам,

грађевинске и стамбено-комуналне послове 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 НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Члан 14.

Не приступа се  изради Стратешке процене

утицаја измене и допуне Плана детаљне регулације

„GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од

„Петрохемије“ у Панчеву на  животну средину. 

Саставни  део  ове  Одлуке  је  Одлука  о

неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја

измене и допуне Плана детаљне регулације „GREEN

FIELD  1“  еко-индустријске  зоне–јужно  од

„Петрохемије“  у  Панчеву  на  животну  средину

(„Службени лист града Панчева“ број 36/15).

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Саставни  део  Одлуке  о  изради  Измена  и

допуна Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“

еко-индустријске  зоне–јужно  од  „Петрохемије“  у

Панчеву, јесте  графички  приказ   оквирне  границе

обухвата планског подручја. 

Члан 16.

Измене и допуне Плана ће бити израђене у

најмање 5 (пет) примерака у аналогном облику и 7

(седам) примерака у дигиталном облику.

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На  основу  члана  8.  став  4.  Закона  о

озакоњењу  објеката  („Службени  гласник  РС“  број

96/2015),  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 дана 28.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању спратности објеката на
територији града Панчева у поступку

озакоњења објеката

Члан 1.

Овом  Одлуком  се  у  поступку  озакоњења

објеката,  а  на  основу Закона о  озакоњењу објеката

(„Службени  гласник  РС“  бр.  96/2015),  прописује

спратност  већа  од  спратности  прописане  важећим

планским документом, као и спратност објеката ако

важећим  планским  документом  није  одређена

максимална спратност

Члан 2. 

Предмет  озакоњења може бити изузетно  и

објекат  који  има  спратност  већу  од  спратности

прописане  важећим  планским  документом  и  то

највише две  (  2  )  етаже,  од којих   је  друга етажа

поткровље.

У деловима града који су важећим планским

документима  предвиђени  за  даљу  планску  разраду

предмет озакоњења је  објекат са највише две ( 2 )

етаже од којих је друга етажа поткровље, у односу на

спратност  која  је  била  прописана   раније  вежећем

планским  документом на основу којег су објекти и

изграђени .

Члан 3.

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-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  6.  Закона  о  начину

одређивања максималног броја запослених у јавном

сектору ("Службени гласник Републике Србије" број

68/15),  Одлуке о максималном броју запослених на

неодређено  време  у  систему  државних  органа,

систему јавних служби, систему Аутономне покрајине

Војводине  и  систему  локалне  самоуправе  за  2015.

годину („Сл. гласник Републике Србије“ број 101/15) и

чланова  39.  и  98.  став  1.  Статута  града  Панчева-

пречишћен  текст  ("Службени  лист  града  Панчева"

број  25/15)  Скупштина  града  Панчева,  на  седници

одржаној дана .28.12.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О

МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ

ДРЖАВНИХ ОРГАНА, СИСТЕМУ ЈАВНИХ
СЛУЖБИ, СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се максималан број

запослених на неодређено време у систему локалне

самоуправе  града  Панчева  за  календарску  2015.

годину.

Члан 2. 

Максималан број запослених на неодређено

време у организационим облицима система локалне

самоуправе града Панчева, јесте:

Страна 29 - Број 38      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 28. Децембар 2015. године

Редни број Организациони облик Максималан број

1. Градска управа града Панчева 286

2. Градско правобранилаштво града Панчева 5

3. Туристичка организација града Панчева 2

4. Месна заједница „Банатски Брестовац“, Банатски Брестовац 0

5. Месна заједница „Банатско Ново Село“, Банатско Ново Село 0

6. Месна заједница „Глогоњ“, Глогоњ 0

7. Месна заједница „Иваново“, Иваново 2

8. Месна заједница „Јабука“, Јабука 0

9. Месна заједница „Качарево“, Качарево 0

10. Месна заједница „Омољица“, Омољица 0

11. Месна заједница „Старчево“, Старчево 0

12. Месна заједница „Војловица“, Војловица 0

13. Месна заједница „Горњи град“, Горњи град 0

14. Месна заједница „Мита Вукосављев“, Долово 0

15. Месна заједница „Младост“, Панчево 0

16. Месна заједница „Стари Тамиш“, Панчево 0

17. Месна заједница „Стрелиште“, Панчево 0

18. Месна заједница „Тесла“, Панчево 0

19. Месна заједница „Центар“, Панчево 0

20. Предшколска установа „Дечија радост“, Панчево 299

21. Градска библиотека Панчево 28

22. Дом културе „25. мај“, Долово 4

23. Дом културе „29. новембар“, Старчево 2

24. Дом културе „3. октобар“, Банатско Ново Село 6

25. Дом културе „4. октобар“, Банатски Брестовац 1

26. Дом културе „Братство-јединство“, Качарево 3

27. Дом културе „Вук Караџић“, Омољица 4

28. Дом културе „ Жарко Зрењанин“, Иваново 2

29. Дом културе „Кочо Рацин“, Јабука 4

30. Дом културе „Младост“, Глогоњ 4

31. Дом омладине Панчево 17

32. Дом омладине Банатски Брестовац 0

33. Завод за заштиту споменика културе у Панчеву 16

34. Историјски архив у Панчеву 19

35. Народни музеј Панчево 17

36. „Културни центар Панчева“, Панчево 30

37. Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, Панчево 86

38. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“, Панчево 25
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Редни број Организациони облик Максималан број

1. Градска управа града Панчева 286

2. Градско правобранилаштво града Панчева 5

3. Туристичка организација града Панчева 2

4. Месна заједница „Банатски Брестовац“, Банатски Брестовац 0

5. Месна заједница „Банатско Ново Село“, Банатско Ново Село 0

6. Месна заједница „Глогоњ“, Глогоњ 0

7. Месна заједница „Иваново“, Иваново 2

8. Месна заједница „Јабука“, Јабука 0

9. Месна заједница „Качарево“, Качарево 0

10. Месна заједница „Омољица“, Омољица 0

11. Месна заједница „Старчево“, Старчево 0

12. Месна заједница „Војловица“, Војловица 0

13. Месна заједница „Горњи град“, Горњи град 0

14. Месна заједница „Мита Вукосављев“, Долово 0

15. Месна заједница „Младост“, Панчево 0

16. Месна заједница „Стари Тамиш“, Панчево 0

17. Месна заједница „Стрелиште“, Панчево 0

18. Месна заједница „Тесла“, Панчево 0

19. Месна заједница „Центар“, Панчево 0

20. Предшколска установа „Дечија радост“, Панчево 299

21. Градска библиотека Панчево 28

22. Дом културе „25. мај“, Долово 4

23. Дом културе „29. новембар“, Старчево 2

24. Дом културе „3. октобар“, Банатско Ново Село 6

25. Дом културе „4. октобар“, Банатски Брестовац 1

26. Дом културе „Братство-јединство“, Качарево 3

27. Дом културе „Вук Караџић“, Омољица 4

28. Дом културе „ Жарко Зрењанин“, Иваново 2

29. Дом културе „Кочо Рацин“, Јабука 4

30. Дом културе „Младост“, Глогоњ 4

31. Дом омладине Панчево 17

32. Дом омладине Банатски Брестовац 0

33. Завод за заштиту споменика културе у Панчеву 16

34. Историјски архив у Панчеву 19

35. Народни музеј Панчево 17

36. „Културни центар Панчева“, Панчево 30

37. Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, Панчево 86

38. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“, Панчево 25
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39. Заштитник грађана града Панчева 4

40. Месна заједница „Котеж“, Панчево 0

41. Јавно комунално предузеће „Грејање“, Панчево 122

42. Јавно комунално предузеће „Вод-ком“ Јабука 8

43. Јавно комунално предузеће за превоз путника „Аутотранспорт-

Панчево“, Панчево

376

44. Јавно комунално предузеће „Глогоњ“, Глогоњ 8

45. Јавно комунално предузеће „Старчевац“, Старчево 7

46. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Панчево 231

47. Јавно комунално предузеће „Долови“, Долово 12

48. Јавно комунално предузеће „Комбрест“, Банатски Брестовац 9

49. Јавно комунално предузеће „Зеленило“, Панчево 360

50. Јавно комунално предузеће „Младост“, Панчево 49

51. Јавно комунално предузеће „Качарево“, Качарево 17

52. Јавно комунално предузеће „Омољица“, Омољица 15

53. Јавно комунално предузеће „Хигијена“, Панчево 350

54. Јавно комунално предузеће „БНС“, Банатско Ново Село 11

Члан 3.

Организациони  облик  који  има  већи  број

запослених на неодређено време од броја наведеног у

члану  2.  ове  одлуке,  дужан  је  да  спроведе

рационализацију  најмање  до  наведеног  броја

запослених.

Члан 4.

У  оквиру  максималног  броја  запослених

одређеног у члану 2. ове одлуке, сваки организациони

облик може имати највише онолики број запослених

на  неодређено  време  за  који  има  обезбеђену  масу

средстава за зараде.

Члан 5. 

Сваки организациони облик  дужан је  да  у

року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке

донесе акт о унутрашњем уређењу и систематизацији

радних места усклађен са чланом 2. ове одлуке.

Члан 6. 

Сваки организациони облик коме је утврђена

обавеза рационализације у 2015. години, дужан је да

изврши смањење броја запослених најкасније у року

од 60 дана од дана доношења Одлуке о максималном

броју  запослених  на  неодређено  време  у  систему

државних  органа,  систему  јавних  служби,  систему

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне

самоуправе за 2015. годину, односно до 02. фебруара

2016. године.

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од

дана  објављивања  у  „Службеном  листу  града

Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“  број  129/07 и

83/14 – др. закон), члана 38. став 1. и члана 42. Закона о

правима  пацијената  („Службени  гласник  РС“  број

45/13)  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 28.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о образовању Савета

за здравље града Панчева

I

У Одлуци о образовању Савета за здравље

града Панчева (Службени лист града Панчева“ број

18/13, 15/14 и 19/14), тачка I мења се и гласи:

“ I

Образује се Савет за здравље града Панчева

(у даљем тексту: Савет), у следећем саставу:

1.  Јелена  Новакoв,  представница  Градске

управе града Панчева, председница,

2.  др  Данка  Прванов,  представница  Дома
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здравља Панчево, чланица,

3.  Душко  Бачвански,  представник

Републичког фонда за здравствено осигурање -    

Филијала  за  Јужнобанатски  округ  са  седиштем  у

Панчеву, члан, 

4. др Тодор Вишекруна, представник Опште

болнице Панчево, члан,

5.  др  Станислав  Милошевић,  представник

Опште болнице Панчево, члан,

6. Георгије Николић, представник Удружења

дистрофичара Јужнобанатског округа, члан,

7. Mилица Медић, представник Удружења за

борбу против шећерне болести Панчево, члан и 

8.  Прим  др  Љиљана  Лазић,  представник

Завода за јавно здравље Панчево, члан.“

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 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи (``Службени гласник  РС``број  129/07  и

83/14 – др. закон), чланова 39. и 98. став 1. Статута

града Панчева (``Службени лист града Панчева`` број

25/15-пречишћен текст) и члана 9. Одлуке о подизању

и  одржавању  споменика  и  скулптуралних  дела  на

територији  града  Панчева  („Службени  лист  града

Панчева“  број  4/10  -  пречишћен  текст  и  6/14  ),

Скупштина  града  Панчева,  на  седници  одржаној

28.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ СКУЛПТУРЕ ``ВЕЧИТИ
ПАНЧЕВАЦ`` НА ЗЕЛЕНОЈ ПОВРШИНИ

ИСПРЕД ГЛАВНОГ УЛАЗА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ ПАНЧЕВО

Члан 1.

Скупштина града Панчева доноси Oдлуку о

постављању скулптуре ``Вечити Панчевац`` на зеленој

површини испред главног улаза Градске библиотеке

Панчево,  у  складу  са  Одлуком  о  подизању  и

одржавању  споменика  и  скулптуралних  дела  на

територији  града  Панчева  и  Решењем  Завода  за

заштиту споменика културе у Панчеву број 1000/4 од

11.12.2015. године.

Члан 2.

Средства  за израду и постављање скулптуре

из члана 1. ове одлуке обезбедиће Удружењe грађана

``Наранџасти``Панчево.

Целокупна  процедура  за  постављање

скулптуре  из  члана  1.  ове  одлуке  спровешће  се  у

складу са одредбама Одлуке о подизању и одржавању

споменика и скулптуралних дела на територији града

Панчева, а радови ће се извршити под условима које је

Завод  за  заштиту  споменика  културе  у  Панчеву

утврдио Решењем из члана 1. ове одлуке.

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија

за подизање споменика и одређивање назива улица и

тргова Скупштине града Панчева.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и

објавиће се у ̀ `Службеном листу града Панчева` .̀ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 14.Закона о јавној својини

(„Сл. гласник РС” бр.72/11, 88/13 и 105/14), члана 20,

32. и 66. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник

РС»  бр.  129/07  и  83/14  др.закон)  и  чланова  39.  и

98.став  1.  Статута  града  Панчева  («Сл.  лист  града

Панчева бр.25/15-пречишћен текст), Скупштина града

Панчева  на  седници  одржаној  28.12.2015.  године,

донела је

ОДЛУКУ 
о преносу права коришћења

непокретности- зграде у функцији
осталог образовања-ДЕЧИЈА УСТАНОВА

у Панчеву, ул.Кикиндска бб, у јавној
својини града Панчева на Предшколску

установу “Дечја радост” Панчево 

I

Скупштина  града  Панчева  преноси  право

коришћења непокретности- зграде у функцији осталог

образовања-ДЕЧИЈА  УСТАНОВА  у  Панчеву,

ул.Кикиндска бб, у јавној својини града Панчева, на

Предшколску  установу  “Дечја  радост”  Панчево,

корисне  површине  1378м2,  спратности  П+Пк,  на

катастарској  парцели  број  657/35  к.o.Панчево

површине 10 а 96 м2, све уписано у препису листа

непокретности бр.18152 к.о. Панчево.

II

Предшколска  установа  “Дечја  радост”

Панчево, има право да непокретност држи и користи у

складу са природом и наменом исте, да њоме управља

и, уз претходно прибављену сагласност Градског већа
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града Панчева даје у закуп део непокретности који

није неопходан за обављање делатности исте, у складу

са законом.

III

Предшколска  установа  “Дечја  радост”

Панчево има право да изврши упис права коришћења

из  тачке I  ове  одлуке у  јавне  књиге  о  евиденцији

непокретности и правима на њима.

IV

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-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  Закона  о  платама  у  државним

органима  и  јавним  службама  ("Службени  гласник

Републике Србије" број 34/01, 62/06-др.закон, 116/08-

др. закон, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13 и 99/14),

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата

именованих  и  постављених  лица  и  запослених  у

државним органима – пречишћен текст („Сл. гласник

Републике  Србије“  број  44/08  и  2/12),  Уредбе  о

накнади  трошкова  и  отпремнини  државних

службеника  и  намештеника  –  пречишћен  текст

(''Службени гласник Републике Србије'' бр.98/07, 84/14

и 84/15), Посебног колективног уговора о допунама

Посебног  колективног  уговора  за  државне  органе

(„Сл. гласник Републике Србије“ број 50/15) и чланова

39. и 98.  став 1. Статута града Панчева-пречишћен

текст  ("Службени  лист  града  Панчева"  број  25/15)

Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана

28.12.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА,

НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И

ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ГРАДА
ПАНЧЕВА И НАКНАДАМА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.

У Одлуци  о  платама,  накнадама  и  другим

примањима  изабраних  и  постављених  лица  и

запослених у органима града Панчева и накнадама

одборника  Скупштине  града  Панчева  ("Службени

лист града Панчева" број 2/12, 5/12-исправка и 4/13)

члан 8. брише се.

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-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,

бр.129/07 и 83/14 - др. закон), члана 39. Статута града

Панчева („Службени  лист града Панчева“, број 25/15

–  пречишћен  текст)  и  члана  11.  Одлуке   о

објављивању аката у Службеном листу града  Панчева

("Службени  лист  општине  Панчево",  број  16/05  и

"Службени лист града Панчева", број 13/09 и 25/09),

Скупштина града Панчева,  дана 28.12.2015. године,

донела је   

РЕШЕЊЕ О  УТВРЂИВАЊУ  ЦЕНЕ
УСЛУГА „СЛУЖБЕНОГ  ЛИСТА  ГРАДА

ПАНЧЕВА“ ЗА 2016. ГОДИНУ

I

Утврђује се цена услуга  „Службеног листа

града  Панчева“  за 2016. годину и то:

Ред.

број опис Једин.

мере

Износ у

динарима

Напомена

1 2 3 4 5

1.

Појединачни

примерак

листа  по

једном

табаку  (4

стране) 

табак

38,00

За 

тексто

ве ко-
ји

обухват

ају 1/2

или 1/4

стране

цена се

изводи

по 1

страни

ци

2.

Аконтација

годишње

прет- плате 

10.738,00

3.

Накнада  за

објављивањ

е аката,

других

текстова  и

огласа

јавних

предузећа  и

установа,

као и других

корисника

1

страна
текста

1.238,00
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4.

Накнада  за

објављивањ

е малих

огласа  и

других

мањих

текстова

1 куцан

ред 

25,00

II

Саставни  део  овог  решења  је  ценовник

„Службеног листа града Панчева“ за 2016. годину.

III

Ово решење ступа на снагу наредног  дана од

дана  објављивања  у  „Службеном  листу  града

Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

               

ЦЕНОВНИК 
„Службеног  листа  града  Панчева“ за 2016.

годину

Ред.

број опис Једин.

мере

Износ у

динарима

Напомена

1 2 3 4 5

1.

Појединачни

примерак

листа  по

једном

табаку  (4

стране) 

табак

38,00

За 

тексто

ве ко-
ји

обухват

ају 1/2

или 1/4

стране

цена се

изводи

по 1

страни

ци

2.

Аконтација

годишње

прет- плате 

10.738,00

3.

Накнада  за

објављивањ

е аката,

других

текстова  и

огласа

јавних

предузећа  и

установа,

као и других

корисника

1

страна
текста

1.238,00

4.

Накнада  за

објављивањ

е малих

огласа  и

других

мањих

текстова

1 куцан

ред 

25,00

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној

самоуправи  („Сл.гласник  РС“,  број  129/07  83/14  -

др.закон) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града

Панчева  (“Сл.  лист  града  Панчева”,  број  25/15

-пречишћен  текст)  Скупштина  града  Панчева,  на

седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
у вези са евидентирањем изграђених
прикључака индивидуалне комуналне

потрошње

Скупштина града Панчева, као оснивач Јавно

комуналног  предузећа  „Водовод  и  канализација“

Панчево којем је поверено коришћење и управљање

водоводном  и  канализационом  мрежом  у  јавној

својини града Панчево, сагласна је да, ово предузеће

изграђене  прикључке  индивидуалне  комуналне

потрошње,  чији  се  непосредни  корисници

идентификују односно код којих се мери обим услуга

које  пружа  појединим  корисницима,  прикаже  као

делове постојећих  комуналних  мрежа  (водоводне  и

канализационе мреже).

Скупштина града Панчева, као оснивач Јавно

комуналног  предузећа  „Водовод  и  канализација

“Панчево,  сагласна  је  да  ово  предузеће  у  својству

корисника комуналне мреже у јавној својини Града

прими  и  прокњижи  изграђене  прикључке

индивидуалне комуналне потрошње као неодвојив део

комуналне мреже и искаже њихову вредност у својим

пословним књигама и да исту унесе у књигу основних

средстава Предузећа. 

Овај  закључак  ступа  на  снагу  даном

доношења и има  се  објавити у  „Службеном листу

града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“ број  129/07  и

83/14-др.закон), чл.52 Закона о планирању и изградњи

(“Сл.гласник РС” бр. 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), члана 2. Одлуке о образовању Комисије за

планове («Сл.лист града Панчева» број 21/10, 04/11 и

15/13  )  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 дана 28.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

I

Утврђује се престанак мандата председнику,

заменику  председника  и  члановима  Комисије  за

планове именованих Решењем о именовању Комисије

за планове број II-04-06-44/2011 од 26.12.2011.године,

Решењем  о  разрешењу  и  именовању  председника,

заменика председника и чланова Комисије за планове

број II-04-06-37/2012 од 03.08.2012.године, Решењем о

разрешењу  и  именовању  председника  Комисије  за

планове број II-04-06-19/2013-2 од 14.03.2013.године и

Решењем о разрешењу и именовању члана Комисије

за  планове  број  II-04-06-17/2014-8  од

14.11.2014.године и то:

1. Јасмина Вујовић, председник;

2. Бела Каић, заменик председника;

3. Драган Јоцић, члан;

4. Иван Џивџановски члан;

5. Маја Беговић-Радеч, члан;

6. Војин Крстић, члан;

7. Љубинка Јелић, члан;

8. Владимир Кисловски, члан;

9. Вера Угрчић Илић, члан.

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-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“ број  129/07  и

83/14-др.закон), чл.52 Закона о планирању и изградњи

(“Сл.гласник РС” бр. 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), члана 2. Одлуке о образовању Комисије за

планове («Сл.лист града Панчева» број 21/10, 04/11 и

15/13  )  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 дана 28.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА

ПЛАНОВЕ

I

За  председника,  заменика  председника  и

чланове Комисије за планове именују се:

1.  Јасмина  Вујовић,  дипл.инж.  арх.,  за

председника (бројеви лиценци 200 1504 15, 300 D778

06, 400 I956 14);

2.  Татјана  Вуксан,  дипл.инж.саобраћаја,  за

заменика председника (број лиценце 202 1233 10)

3.  Јасмина  Панарин  Петровић,

дипл.грађ.инж., за  члана (број лиценце 314 F633 07);

4. Војин Крстић, дипл.правник, за члана;

5. Иван Џивџановски, дипл.инж.ел., за члана

(број лиценце 352 K497 11);

6. Душанка Антонијев Стајић, дипл.инж.арх.,

за члана (бројеви лиценци 300 3978 03 и 200 0382 03);

7.  Вера  Угрчић  Илић,  дипл.грађ.инж.,за

члана(број лиценце 410 D566 09);

8. Јасна Ловрић, дипл.инж.арх., за члана (број

лиценце 200 0212 03);

9.  Александар  Вучићевић,  дипл.просторни

планер за члана (број лиценце 100 0002 03).

II

Лица из тачке I овог решења именују се на

период од четири године. 

III

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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

28.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ «ЈОСИФ
ПАНЧИЋ» ПАНЧЕВО

I

Разрешавају се дужности чланови Школског

Страна 35 - Број 38      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 28. Децембар 2015. године

одбора  Пољопривредне  школе  «Јосиф  Панчић»

Панчево и то:

БОРИСАВ  ПЕТРОВИЋ, представник  Савета

родитеља

ЗОРАН ТОМИЋ,  представник  Савета родитеља

ВЕЛИЗАР  ВУКОВИЋ, представник  Савета

родитеља

МИРА  МИЛЕВСКА,  представник  Наставничког

већа

МИОДРАГ  ЈЕЛАЧА, представник  Наставничког

већа

ДРАГАН БЛАЖИН,  представник Наставничког већа

II

За чланове Школског одбора Пољопривредне

школе «Јосиф Панчић» Панчево именују се:

ИВАНА ДИВЉАЧКИ, представник Савета родитеља

ТОМИСЛАВ ЈОЦИЋ, представник Савета 

родитеља

БОСИЉКА ОМАСТА, представник Савета 

родитеља

МИЛЕНА  ЈОВАНОВИЋ, представник 

Наставничког већа

СЛОБОДАН БЛАЖИН, представник Наставничког

већа

БРАНКО СТЕФАНОВИЋ,  представник 

Наставничког већа

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 и Решењем

Скупштине града Панчева о разрешењу и именовању

чланова  Школског  одбора  Пољопривредне  школе

«Јосиф Панчић» Панчево број II-04-06-16/2015-17 од

30.11.2015. 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 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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

28.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ «НИКОЛА

ТЕСЛА» ПАНЧЕВО

I

НИКОЛА  ЋУРЧИН, представник

Наставничког  већа,  разрешава  се  дужности  члана

Школског  одбора  Електротехничке  школе  «Никола

Тесла» Панчево, на лични захтев.

II

НАДИЦА  ЈАНКУЛОВ, представник

Наставничког  већа,  именује  се  за  члана  Школског

одбора  Електротехничке  школе  «Никола  Тесла»

Панчево.

III

Лице из тачке II овог Решења именује се на

остатак  времена  утврђен  Решењем  о  именовању

чланова  Школског  одбора  Електротехничке  школе

«Никола Тесла» Панчево број: II-04-06-17/2014-5 од

02.  јула  2014.  године,  број  II-  04-06-16/2015-16  од

21.10.2015. и број II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.

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 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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 28.12.

2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«МИРОСЛАВ АНТИЋ – МИКА» ПАНЧЕВО

I

САША ТАСИЋ, представник Наставничког

већа  Основне  школе  «Мирослав  Антић  -  Мика»

Панчево,  разрешава  се  дужности  члана  Школског

одбора, на лични захтев.

II

ЉИЉАНА  ХРНЧИЋ, представник

Наставничког  већа,  именује  се  за  члана  Школског

одбора Основне  школе  «Мирослав  Антић -  Мика»
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одбора  Пољопривредне  школе  «Јосиф  Панчић»

Панчево и то:

БОРИСАВ  ПЕТРОВИЋ, представник  Савета

родитеља

ЗОРАН ТОМИЋ,  представник  Савета родитеља

ВЕЛИЗАР  ВУКОВИЋ, представник  Савета

родитеља

МИРА  МИЛЕВСКА,  представник  Наставничког

већа

МИОДРАГ  ЈЕЛАЧА, представник  Наставничког

већа

ДРАГАН БЛАЖИН,  представник Наставничког већа

II

За чланове Школског одбора Пољопривредне

школе «Јосиф Панчић» Панчево именују се:

ИВАНА ДИВЉАЧКИ, представник Савета родитеља

ТОМИСЛАВ ЈОЦИЋ, представник Савета 

родитеља

БОСИЉКА ОМАСТА, представник Савета 

родитеља

МИЛЕНА  ЈОВАНОВИЋ, представник 

Наставничког већа

СЛОБОДАН БЛАЖИН, представник Наставничког

већа

БРАНКО СТЕФАНОВИЋ,  представник 

Наставничког већа

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 и Решењем

Скупштине града Панчева о разрешењу и именовању

чланова  Школског  одбора  Пољопривредне  школе

«Јосиф Панчић» Панчево број II-04-06-16/2015-17 од

30.11.2015. 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 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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

28.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ «НИКОЛА

ТЕСЛА» ПАНЧЕВО

I

НИКОЛА  ЋУРЧИН, представник

Наставничког  већа,  разрешава  се  дужности  члана

Школског  одбора  Електротехничке  школе  «Никола

Тесла» Панчево, на лични захтев.

II

НАДИЦА  ЈАНКУЛОВ, представник

Наставничког  већа,  именује  се  за  члана  Школског

одбора  Електротехничке  школе  «Никола  Тесла»

Панчево.

III

Лице из тачке II овог Решења именује се на

остатак  времена  утврђен  Решењем  о  именовању

чланова  Школског  одбора  Електротехничке  школе

«Никола Тесла» Панчево број: II-04-06-17/2014-5 од

02.  јула  2014.  године,  број  II-  04-06-16/2015-16  од

21.10.2015. и број II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.

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 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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 28.12.

2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
«МИРОСЛАВ АНТИЋ – МИКА» ПАНЧЕВО

I

САША ТАСИЋ, представник Наставничког

већа  Основне  школе  «Мирослав  Антић  -  Мика»

Панчево,  разрешава  се  дужности  члана  Школског

одбора, на лични захтев.

II

ЉИЉАНА  ХРНЧИЋ, представник

Наставничког  већа,  именује  се  за  члана  Школског

одбора Основне  школе  «Мирослав  Антић -  Мика»
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Панчево.

III

Лице из тачке II овог Решења именује се на

остатак  времена  утврђен  Решењем  о  именовању

чланова Школског одбора Основне школе «Мирослав

Антић - Мика» Панчево број: II-04-06-17/2014-5 од 02.

јула 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 

Број: II-04-06-16/2015-18

Панчево, 28.12.2015.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Градско  веће  града  Панчева,  на  седници

одржаној  дана  25.12.2015.  године,  разматрало  је

Предлог за доношење Решења о образовању Tима за

ревизију  Плана  капиталних  инвестиција,

инфраструктурног  опремања  и  инвестиционог

одржавања града Панчева 2015-2017, те је на основу

чланова  46.  и  66.  Закона  о  локалној  самоуправи

(„Службени гласник РС“ број  129/07 и 83/14 – др.

закон)  и  чланова  59.  и  98.  став  3.  Статута  града

Панчева  („Службени лист града Панчева“ број 25/15 -

пречишћен текст) ,  донело

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ TИМА ЗА РЕВИЗИЈУ
ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА,
ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА И

ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА
ПАНЧЕВА 2015-2017

I

Образује  се  Tим  за  ревизију  Плана

капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања

и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017

(у даљем тексту : Тим), у следећем саставу:

1. Јелена  Батинић,  члан  Градског  већа  града

Панчева  за  подручје  привреде,

предузетништва и инвестиција, координатор

за инвестиције

2. Предраг Живковић, члан Градског већа града

Панчева за подручје финансија, координатор

за финансије

3. Драган Грујичић,  члан Градског већа  града

Панчева  за  подручје  стамбено-кумуналних

послова, члан

4.  Сузана Јовановић, члан Градског већа града

Панчева  за  подручје  рада,  запошљавања  и

социјалне политике, члан

5. Ениса Аговић-Хоти, секретар Секретаријата

за финансије, члан

6. Сања Илић, помоћник секретара за трезор у

Секретаријату за финансије, члан

7. Јасминка Павловић,  помоћник секретара  за

урбанизам  у  Секретаријату  за  урбанизам,

грађевинске и стамбено-комуналне послове,

члан 

8. Оливера  Суботић,  помоћник  секретара  за

локални економски развој у Секретаријату за

привреду и економски развој, члан

9. Биљана  Миладиновић,  самостални  стручни

сарадник  у  Секретаријату  за  привреду  и

економски развој, члан

10. Маја Витман, в.д. директора ЈП „Дирекције за

изградњу и уређење Панчева“ Панчево, члан

11. Ивана Тубић, стручни сарадник у Кабинету

градоначелника  Градске  управе  града

Панчева, секретар

II

Задатак Тима је да припреми предлоге измена

и  допуна  Плана  капиталних  инвестиција,

инфраструктурног  опремања  и  инвестиционог

одржавања  града  Панчева  2015-2017,  у  складу  са

Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину, као и

да за Градско веће града Панчева припреми годишњи

извештај  о  реализацији  Плана  капиталних

инвестиција,  инфраструктурног  опремања  и

инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017. 

Рок  за  израду  предлога  измена  и  допуна

Плана и  годишњег извештаја из става 1. ове тачке је

10.02.2016. године.

III

Састанке  Тима  сазива  координатор  за

инвестиције,  а  у  његовом одсуству, координатор за

финансије.

За  пуноважан  рад  Тима  потребно  је  да

састанку присуствује већина од укупног броја чланова.

IV

Обавезују се основне организационе јединице

Градске управе града Панчева, јавна и јавна комунална

предузећа и установе чији је оснивач град Панчево да

сарађују са Тимом у извршавању његових задатака, и

да у том смислу, на захтев Тима доставе  потребне

стручне информације, анализе и предлоге, у вези са

Планом капиталних  инвестиција,  инфраструктурног

опремања и инвестиционог одржавања града Панчева

2015-2017.

V

Стручне  и  административно-техничке

послове за потребе Тима обављаће  Секретаријат за

привреду  и  економски  развој,  Секретаријат  за

финансије,   Секретаријат за урбанизам, грађевинске и

стамбено-комуналне  послове  и  Секретаријат  за

скупштинске  послове,  послове  Градоначелника  и

Градског већа Градске управе града Панчева.

VI



28. Децембар 2015. године Страна 37 - Број 38СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 37 - Број 38      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 28. Децембар 2015. године

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: II-05-06-2/2015-97

ПАНЧЕВО, 25.12.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градско  веће  града  Панчева,  на  седници

одржаноj 27.12.2015.  године,  разматрало је  Предлог

Решења о изменама Решења о образовању Тима за

имплементацију  Стратегије  развоја  града  Панчева

2014-2020, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о

локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“  бр.

129/07 и 83/14-други закон) и чланова 59. и 98. став 3.

Статута  града  Панчева  („Службени  лист  града

Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст), донело следеће 

РЕШЕЊЕ
 О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О

ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ

РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020 

I

У  Решењу  о  образовању  Тим  за

имплементацију  Стратегије  развоја  града  Панчева

2014-2020  („Службени  лист  града  Панчева“  број

27/14), тачка I мења се и гласи:

„Образује  се  Tим  за  имплемeнтaцију

Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 (у даљем

тексту: Тим), у следећем саставу:

1.  Саша Левнајић,  заменик  градоначелника

града Панчева, координатор;

2. Тигран Киш, председник Скупштине града

Панчева, заменик координатора

3. Сузана Јовановић, члан Градског већа за

подручје  рада,  запошљавања и социјалне  политике,

задужена  за  примену  методологије  праћења

Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, члан

4.  Оливера  Суботић,  помоћник  секретара

Секретаријата  за  привреду  и  економски  развој,

задужена за област локалног економског развој, члан

5. Зоран Грба, представник Секретаријата за

пољопривреду,  село  и  рурални  развој,  задужен  за

област пољопривреде, члан

6. Синиша Јанковић, секретар Секретаријата

за  урбанизам,  грађевинске  и  стамбено-комуналне

послове,  задужен  за  област  просторног  и

урбанистичког  планирања,  инфраструктуру  и

комуналне делатности, члан

7.  Милан  Глумац,  помоћник  секретара

Секретаријата за заштиту животне средине, задужен за

област заштите животне средине, члан

8.  Јелена  Новаков,  шеф  Одсека  у

Секретаријату за јавне службе и социјална питања,

задужена за друштвени развој, члан

9.  Ениса  Аговић-Хоти,  секретар

Секретаријата за финансије, задужена за финасијско

праћење реализације Стратегије развоја града Панчева

2014-2020 и годишњих акционих планова, члан

10. Маја Витман, вд директора ЈП „Дирекција

за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, задужена за

праћење  реализације  пројеката  од  значаја  за  град

Панчево, члан;

11. Александар Радуловић, вд директора ЈКП

„Водовод  и  канализација“  Панчево,  представник

јавних  комуналних  предузећа,  задужен  за

инфраструктуру, односно комуналне делатности, члан;

12.  Петар  Петровић,  саветник  руководиоца

Сектора за просторно и урбанистичко планирање и

пројектовање, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење

Панчева“  Панчево,   задужен  за  просторно  и

урбанистичко планирање, члан;

13. Јелена Батинић, члан Градског већа града

Панчева  за  подручје  привреде,  приватног

предузетништва  и  инвестиција,  представник

Привредног  савета  града  Панчева,  задужена  за

праћење реализације Стратегије развоја града Панчева

2014-2020  и  годишњих  акционих  планова  са

становишта пословне заједнице, члан;

14. Виолета Јованов Пештанац, представник

Удружења  грађана  „Други  нови  центар  Панчево“,

задужена за праћење реализације Стратегије развоја

града  Панчева  2014-2020  и  годишњих  акционих

планова  са  становишта  организација  цивилног

друштва, члан;

15.  Невена  Симендић,  представник  ТВ

Панчево, РТВ Панчево, представник локалних медија,

задужена за праћење реализације Стратегије развоја

града  Панчева  2014-2020  и  годишњих  акционих

планова са становишта јавног информисања, члан.“

II

Тачка II став 1. мења се и гласи:

„За  потребе Тима  стручне  послове  обавља

Биљана Миладиновић, самостални стручни сарадник

у Секретаријату за привреду и економски развој. „

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

БРОЈ: II-05-06-2/2015-99

Панчево, 27.12.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Саша Павлов
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКO ВЕЋЕ

Број:II-05-06-2/2015-99

Панчево, 27.12.2015. године

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 27.12.2015. године, разматрало је 
Предлог измена и допуна Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине града Панчева за 2015. годину, па је на основу чланова  46. и 66. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/14-др. закон), чланa 59. и 98. ст. 3. Статута 
града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/2015-пречишћен текст), члана 11. став 5. Одлуке о 
посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр. 

23/2011-пречишћен текст, 28/2011, 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014 и 28/2015)  и члана 2. став 3 Одлуке о 
оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 
17/2007 и ''Службени лист града Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и 7/2014) донело:

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ

Програм коришћена средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 
2015. годину ("Сл. лист града Панчева бр. 7/2015, 13/2015 и 33/2015), мења се и допуњује 
тако да гласи:

              "I  УВОДНИ ДЕО
       Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2015. годину планира 
се коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине основаног Одлуком о оснивању Буџетског фонда за 
заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и ''Службени лист града Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и 
7/2014).
         Програмом распореда средстава Буџетског фонда за 2015. годину предвиђен је наставак реализације програма и 
пројеката започетих у претходном периоду  ради решавања приоритетних активности заштите животне средине и стварања 
услова за решавање и других активности  у наведеном  периоду.
            Планирана финансијска средства Буџетског фонда усмерена су на реализацију активности предвиђених локалним 
еколошким акционим планом општине Панчево (ЛЕАП), усвојеним на редовном заседању Скупштине општине Панчево 
07.05.2004. године као и на друге приоритетне активности које се реализују у јавним комуналним предузећима, ЈП 
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево и месним заједницама насељених места.
        Чланом 100. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. 
закон и 43/2011-Одлука УС) прописано је: 
       „Средства буџетског фонда користе се наменски, за финансирање акционих и санационих планова у складу са 
Националним програмом, односно за финансирање програма и планова аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 
из члана 68. овог закона.
Средства буџетског фонда користе се на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси 
надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. 
Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да прибави сагласност Министарства на предлог програма 
коришћења средстава буџетског фонда из става 1. овог члана“.
          Чланом 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр. 
23/2011-пречишћен текст, 28/2011, 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014 и 28/2015) прописано је да Годишњи програм Фонда за 
заштиту животне средине доноси Градско веће града Панчева, крајем текуће или почетком наредне године, по претходној 
сагласности Министарства пољопривреде  и заштите животне средине Републике Србије, у складу са законом.

   Финансијска средства Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину планирана су за реализацију следећих 
програма:
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I    Програми који се реализују у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе Панчево

II   Распоред салда из 2014. (Реализација обавеза из 2014. године)

III  Сузбијање амброзије

IV  Унапређење шумског фонда

VI  Средства из текуће буџетске резерве  Буџета града Панчева

I

1. Контрола квалитета ваздуха 

1.1. Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха 5,500,000

носилац активности: Градска управа у сарадњи са Агенцијом

 за заштиту животне средине Републике Србије

средства за финансирање 

Унапређење софтвера

1.2.
Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха - распоред салда 2014

6,200,000

1.2.1. Набавка техничких гасова 400,000

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација 

средства за финансирање

1.3. Додатна  мерења квалитeта ваздуха 851,424

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

средства за финансирање    

1.4 1,374,142

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних институција 

за праћење квалитета ваздуха 

средства за финансирање

2. Програм систематског мерења буке, са аутоматским бројањем саобраћаја 3,850,000

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

средства за финансирање

V   Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, према Одлуци о           
буџету града Панчева за 2015. годину,  приоритетима из ЛЕАП-а и   другим програмима који се реализују преко           јавних, 
јавно-комуналних и других предузећа, установа, институција и насељених места.

II – АКТИВНОСТИ  ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА  
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација Средства за 
финансирање

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на 
другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења
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3. Контрола квалитета воде

3.1. Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево) 1,523,100

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

средства за финансирање

3.2. 1,500,000

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

средства за финансирање

4. Програм систематског праћења квалитета земљишта 0

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

средства за финансирање

5. Заштићена природна добра

5.1. Парк природе Поњавица 1,100,000
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања

носилац активности: управљач ДВП ”Тамиш-Дунав” Панчево

средства за суфинансирање

5.2. Споменик природе ”Два стабла белог јасена код Долова” 200,000

Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања

носилац активности: управљач ЈКП ”Долови”, Долово

средства за суфинансирање

5.3. Споменик природе ”Кестен Ћурчина у Панчеву” 150,000

Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања

носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево

средства за суфинансирање

5.4. Споменик природе ”Ивановачка ада” 200,000
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања

носилац активности: управљач ЈП ”Војводинашуме”, ШГ "Банат" Панчево

средства за суфинансирање

6. Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине - по конкурсу 1,000,000

Носилац активности: Градска управа, удружења грађана 

средства за суфинансирање

7. Манифестације из области заштите животне средине- по конкурсу 500,000

Носилац активности: Градска управа, удружења грађана 

средства за суфинансирање

8. Програм озелењавања 1,000,000

носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево

средства за финансирање 

9. 0

средства за суфинансирање

Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом 
пијезометара по потреби

Подршка пројектима коришћења алтернативних извора енергије и енергетске 
ефикасности

носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне заједнице,  
установе, преко овлашћених организација
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10. Посете заштићеним природним добрима 250,000

носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине

средства за финансирање

11. 1,666,666

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

средства за финансирање 

12. Обележавање значајних датума из области 300,000

заштите животне средине

носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине

средства за финансирање 

13. Пројекти санације и рекултивације сметлишта 2,000,000

средства АП Војводине-800.000 / буџет града-1.200.000

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

средства за финансирање 

14. Техничка контрола пројеката санације и рекултивације сметлишта  0
носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација

средства за финансирање

15. Набавка стручне литературе 0

средства за финансирање

16. Непредвиђени трошкови у реализацији Програма Фонда 0

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација 

средства за финансирање

17. 0

носилац активности: Градска управа у сарадњи са ЈКП "АТП" и стручним организацијама

средства за финансирање

18. 0

носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана

Средства за суфинансирање

19.

19.1. Услуга одржавање едукације предшколске и школске деце у природи 194,000

19.2. 106,000

носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине

средства за финансирање

Мониторинг полена (мерење, извештавање и одржавање опреме)

Ванредне анализе вода, ваздуха, земљишта, буке, ванредна набавка стручне литературе, 
консултантске услуге, мањи послови и пројекти за потребе функционисања градског 
мониторинга, услуге шпедиције набављене опреме и сл.

Уградња система потрошње течног нафтног гаса  у аутобусима ЈКП ”АТП Панчево” (на 

4 аутобуса)

Пројекти сарадње са удружењима грађана за реализацију пројеката на основу конкурса 

националних и других фондова за пројекте из области заштите животне средине

Едукација предшколске и школске деце и одраслих- oдржавање радионица и израда 

едукативног промо  материјала

носилац активности: Градска управа у сарадњи са стручним организацијама, предшколским и 
школским установама
средства за финансирање

Едукација предшколске и школске деце и одраслих – услуге штампе едукативног промо 
материјала
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20. Издавање часописа ЕКОПЕДИЈА 457,710

носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине

средства за финансирање

21.

средства за суфинансирање

22. 0

носилац активности: ЈКП ”Хигијена” Панчево у сарадњи са стручним организацијама

средства за финансирање

23. 0

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево

средства за суфинансирање

24. 0

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево

средства за суфинансирање

25. 0

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево

средства за суфинансирање

26. Подршка пројектима енергетске ефикасности у граду Панчеву 0

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

Средства за суфинансирање

27. Студија - пројекат о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у Омољици 0

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

средства за финансирање

28. Услуге шпедиције 0

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

средства за финансирање

29. 300,000

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација

средства за финансирање

30. 0

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево

средства за финансирање

Пројекти из области заштите животне средине по конкурсима Министарства надлежног 

за заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата надлежног за заштиту 
животне средине, европских  и др. фондова, и израда по потреби документације која се 
захтева уз пријаву (потребни истражни радови, инвестициони програм, идејни и други 

пројекти), претходни радови и сл.

носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне заједнице,  
преко овлашћених организација

Израда пројектне документације и опремање Центра за комунални отпад који није 
дозвољено одлагати у контејнере (кабасти и други отпад)

Израда пројектно - техничке документације за постројење за селекцију комуналног 
отпада на регионалном нивоу

Израда пројектно - техничке документације за постројење за компостирање на 
регионалном нивоу

Израда пројектно - техничке документације за одлагалиште са мобилним постројењем 
за третман грађевинског отпада

"Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори и 
пуњачи возила и бицикала на електропогон)

Израда пројектне документације (типски пројекат) за 9 насељених места  за бетонске 

платое за постављање контејнера  за сакупљање комуналног отпада који није могуће 
одложити у контејнере, у свим насељеним местима, са извођењем
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31. Консултантске услуге за израду програма и плана енергетске ефикасности 0

носилац активности: Градска управа

средства за финансирање

32.

носилац активности: Градска управа

средства за финансирање

33.

носилац активности: Градска управа

средства за финансирање

34. 5,000,000

средства за финансирање

35. 2,149,514

носилац активности: Градска управа преко овлашћених оператера

средства за финансирање

36. 600,000

носилац активности: Градска управа преко стручних предузећа

УКУПНО  I : 38,372,556

II

II.1 Реализација уговора из 2014. 16,619,516

II.2 Покренуте јавне набавке крајем 2014. године 3,160,406

II.3 805,071

II.4 Остале нереализоване активности 5,470,496

УКУПНО II  за распоред салда из 2014. : 26,055,489

II.1 Реализација уговора из 2014. 

1. 3,833,327

2. Набавка техничких гасова XI-13-404-117/2014 од 01.08.2014. 248,750

3. Додатно мерење квалитета ваздуха XI-13-404-114/2014 од 19.08.2014. 1,704,758

4. 2,187,370

Израда техничког пројекта којим се обезбеђује уштеда електричне енергије у систему 
јавне расвете

Израда пројектне документације  за енергетску санацију јавних објеката за минимум 2 
пројекта 

Чишћење котларница ЈКП ''Грејање'' Панчево (просторија и резервоара) од стране 

оператера који имају дозволу складу са Законом о упр. отпадом а у циљу спречавања 
ризика и смањења негативних утицаја на жив. сред. 

носилац активности: Градска управа у сарадњи са ЈКП ''Грејање'' Панчево преко овлашћених 
оператера

Санација градске локације услед пожара након ког је настали отпад окарактерисан као 

опасан са циљем, његовог збрињавањља у складу са препоруком стручне куће а у циљу 
спречавања даљег загађивања животне средине 

Измуљивање дна реке Тамиш у приобалној зони ради постављања амфитеатра, где по 

геоморфологији тла долази до застоја воде услед  гомилања муља и плутајућег отпада, 
чиме се успорава проток воде и угрожава речна фауна  и укупан еколошки  статус реке 

Тамиш, на основу елабората стручне куће ''Хидроископ''доо Панчево

РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. (РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014. 
ГОДИНЕ)

Унапређење шумског фонда-распоред салда из 2014. године

Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха XI-13-404-136/2014 од 
28.10.2014.

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на 
другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења  XI-13-404-
90/2014 од 23.06.2014.
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5. 3,300,000

6. 1,180,666

7. Мониторинг полена (мерење и извештавање) XI-13-404-86/2014 од 18.06.2014. 804,644

8. Пројекти санације и рекултивације сметлишта XI-13-404-103/2014 од 05.08.2014. 3,360,000

УКУПНО   II.1 16,619,516

II.2 Покренуте јавне набавке крајем 2014. године 

1. Набавка опреме заприкупљање и валидацију података (Data Logger) 602,906

2. Радови на повезивању електроормана и пуњача за Renault 200,000

3. Консултантске услуге за израду Плана за побољшање квалитета ваздуха у Панчеву 400,000

4. Штампање Екобуквице - књига намењена деци 49,500

5. Штампање плаката за акцију "Сакупи и уштеди, видећеш да вреди" 18,000

6. 90,000

7. Пројекат санације и рекултивације сметлишта у Глогоњу 800,000

8. Пројекат санације и рекултивације сметлишта у Глогоњу-средс. АПВ 1,000,000

УКУПНО   II.2 3,160,406

II.3

1. 805,071

УКУПНО   II.3 805,071

II.4 Остале нереализоване активности

1. Поњавица 0

2. Програм озелењавања 274,377

3. 2,956,120

4. 239,999

5. 2,000,000

УКУПНО   II.4 5,470,496

III СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 3,000,000

средства за финансирање

УКУПНО   III 3,000,000

IV УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМСКОГ ФОНДА 1,500,000

IV-1.

носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево

Програм систематског мерења буке са аутоматским бројањем аутомобила XI-13-404-127/2014 
од 01.10.2014.

Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне са ревитализацијом 
пијезометара по потреби XI-13-404-101/2014 од 10.10.2014.

Набавка џамбо врећа за селекцију отпада у оквиру акције "Сакупи и уштеди, видећеш да 
вреди"

Унапређење шумског фонда-распоред салда из 2014. године

Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и 
"Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област 
Зеленило, Техн.-техн. активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица

Израда пројектне документације и опремање Центра за комунални отпад који није дозвољено 
одлагати у контејнере (кабасти и други отпад)                                                                                   
                                                                                     

Уговор о купопродаји специјализованог контејнера за контролу квалитета ваздуха са 
монтажом уређаја и пуштање у редован режим рада за потребе система за континуални 
мониторинг квалитета ваздуха града Панчева, Уговор бр. XI-13-404-106/2012 од 28.12.2012. 
("5. com d.o.o. i Verdeeco d.o.o. Beograd) - основно средство

Консултантске услуге за израду потребне документације за  исходовање интегрисане дозволе 
за регионалну депонију

Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и 
"Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област 
Зеленило, Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4.Подизање заштитног појаса Топола и 
Војловица
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IV-2

носилац активности: Управљач ДВП ”Тамиш - Дунав”, уз сагласност Градске управе

средства за финансирање

УКУПНО   IV 1,500,000

СВЕГА I-IV 68,928,045

V

1. 2,000,000

2. 6,000,000

3. 13,579,000

4. 99,875,565

5. 66,700,000

6. 9,000,000

7. 8,930,000

8. 8,410,000

9. 125,000

10. 1,000,000

11. 1,200,178

12. 0

13. 5,000,000

14. 5,365,000

Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу пошумљавања 
слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк природе Поњавица”

Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне 
инфраструктуре, према Одлуци о буџету града Панчева за 2015. годину,  приоритетима 
из ЛЕАП-а и другим програмима који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и 

других предузећа, установа, институција и насељених места.

Реконструкција водоводне мреже насеља Глогоњ - капитално одржавање водовода - средства 
АП Војводине - распоред салда из 2014. године; активности у циљу побољшања  утицаја на 
рационалну потрошњу воде у циљу одрживог коришћења водних ресурса 

МЗ Омољица – Изградња фекалне канализације преко ЈП “Дирекција”, у циљу заштите 
подземних вода -распоред салда из 2014.год.

ЈКП "Хигијена" Панчево - Завршетак радова на Новој депонији - распоред салда из 2014. 
године

ЈКП "Хигијена" Панчево - Заштита јавних површина у циљу смањења концентрација 
прашкастих материја

ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење активности  заштите животне средине са циљем 
подизања и одржавања јавних зелених површина у граду (специјализоване услуге)

ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење активности  заштите животне средине са циљем 
подизања и одржавања јавних зелених површина у граду (специјализоване услуге)-распоред 
салда из 2014 год.

Појачано одржавање улица Соња Маринковић од Рифата Бурџевића до Бранка Радичевића и 
улица Бранка Радичевића од Змај Јовине до Моше Пијаде у МЗ Банатски Брестовац - 
распоред салда из 2014. године ; активности у циљу смањења концентрација прашкастих 
материја 

МЗ Банатски Брестовац – Појачано одржавање улице Сутјеске, Соње Маринковић и Змај 
Јовина у циљу смањења концентрација прашкастих материја и лакшем приступу  Парку 
природе Поњавица преко ЈП ”Дирекција”– распоред салда  из 2014. године

МЗ Иваново-појачано одржавање улице И.Л.Рибара у циљу смањења концентрација 
прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица - распоред салда из 2014. 
године 

Појачано одржавање дела улице Ђуре Јакшића у МЗ Б:Брестовац, у циљу смањења 
концентрација прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица - распоред 
салда из 2014. године 

Појачано одржавање коловозне конструкције улице Михаила Пупина у МЗ Омољица, у циљу 
смањења концентрација прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица - 
распоред салда из 2014. године 

Појачано одржавање коловозне конструкције улице Авалска у МЗ Омољица, у циљу смањења 
концентрација прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица - распоред 
салда из 2014. године 

Појачано одржавање коловоза улице Братства Јединства (од улице Вука Караџића до улице 
Иве Лоле Рибара ) у МЗ Банатско Ново Село у циљу смањења концентрација прашкастих 
материја - распоред салда из 2014. године 

МЗ Банатско Ново Село – Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај 
Јовине до улице Симе Шолаје), у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко 
ЈП ”Дирекција”– распоред салда  из 2014. године



28. Децембар 2015. годинеСтрана 46 - Број 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

15. 13,650,000

16. 2,600,000

17. 1,700,000

18. 2,650,000

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

19. 25,274,669

20. 2,438,919

МЗ Долово – Појачано одржавање улице Победе, у циљу смањења концентрација прашкастих 
материја преко ЈП ”Дирекција”– распоред салда  из 2014. године

МЗ Старчево – Појачано одржавање улице Никола Тесла, у циљу смањења концентрација 
прашкастих материја  преко ЈП ”Дирекција”– распоред салда  из 2014. године

МЗ Старчево – Појачано одржавање Вршачке улице, у циљу смањења концентрација 
прашкастих материја  преко ЈП ”Дирекција”– распоред салда  из 2014. године

МЗ Старчево – Појачано одржавање Ритске улице, у циљу смањења концентрација 
прашкастих материја  преко ЈП ”Дирекција”– распоред салда  из 2014. године

Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција из области 
заштите животне средине, односно активности  предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних 
средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима за 2011., 
2012., 2013., 2014.и 2015. годину.Узети  кредити су се односили на реализацију капиталних 
инвестиција - којима се утицало на заштиту и побољшање животне средине у Панчеву и 
насељеним местима Града и то за:
-   Ојачање коловоза у МЗ Иваново у  улицама: Војвођанска, Гробљанска, 7. јула, 29. 
новембра, И.Л. Рибара и Петефи Шандора,
-   Изградња Потамишког колектора фекалне канализације, 
- Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног отпада,
- Програм водоснабдевања и канализације у оппштинама средње величине у Србији I- фаза 2 
у циљу смањења загађења подземних и површинских вода
- Набавку нових аутобуса ради замене старог возног парка а у циљу смањења аерозагађења
- Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу смањења 
загађења подземних и површионских вода
- Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у циљу смањења загађења подземних и 
површионских вода
- Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу повећања зелених површина у граду 
- Реконструкцију Кајмакчаланске улице у циљу смањења загађења амбијенталног ваздуха  
прашкастим материјама
- Реконструкција и доградња улица- Лава Толстоја и Милке Марковић у циљу смањења 
загађења прашкастим материјама
- Изградња фекалне канализације за насење Кудељарски насип

Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција из области 
заштите животне средине, односно активности  предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних 
средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмом-распоред 
салда 2014
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21. 183,987,473

22. 5,472,377

УКУПНО   V 464,958,181

VI Средства из текуће буџетске резерве  Буџета града Панчева

1 Узорковање и анализа отпада 60,000

УКУПНО   VI 60,000

СВЕГА I-VI 533,946,226

III – ФИНАНСИРАЊЕ

Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање капиталних 
инвестиција из области заштите животне средине, односно активности  предвиђених ЛЕАП-
ом, а финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим 
програмима за 2011., 2012., 2013. и  2014.   годину.Узети  кредити су се односили на 
реализацију капиталних инвестиција - којима се утицало на заштиту и побољшање животне 
средине у Панчеву и насељеним местима Града и то за:                                                                 - 
Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног отпада,
- Програм водоснабдевања и канализације у оппштинама средње величине у Србији I- фаза 2 
у циљу смањења загађења подземних и површинских вода
- Набавку нових аутобуса ради замене старог возног парка а у циљу смањења аерозагађења
- Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу смањења 
загађења подземних и површионских вода
- Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у циљу смањења загађења подземних и 
површионских вода
- Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу повећања зелених површина у граду 
- Реконструкција Кајмакчаланске улице у циљу смањења агађења амбијенталног ваздуха  
прашкастим материјама
- Реконструкцију и доградња улица- Лава Толстоја и Милке Марковић у циљу смањења 
загађења прашкастим материјама

Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање капиталних 
инвестиција из области заштите животне средине, односно активности  предвиђених ЛЕАП-
ом, а финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим 
програмима – распоред салда из 2014 год.

          Финансијска средства за реализацију Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 
града Панчева за 2015. годину обезбеђују се из буџета града Панчева, од посебне накнаде за заштиту и унапређивање 
животне средине, на основу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града 
Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011, 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014 и 28/2015), у складу са члановима 85. и 87. 
 Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и 43/2011-
Одлука УС), Уредбом о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег 
износа накнаде („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009) и Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну 
средину („Сл. гласник РС“ бр. 109/2009 и 8/2010), и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе о врстама загађивања, 
критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања 
накнаде ("Сл. гласник РС" бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), из пренетих неутрошених средстава из 
2014. године и из других извора предвиђених законом. 

       Наведена финансијска средства чине приход буџетског фонда за заштиту животне средине, основаног Одлуком о 
оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и „Сл. лист града 
Панчева" бр. 8/2009, 37/12 и 7/14) у циљу наменског трошења тих средстава.

         Контролу прилива средстава по основу посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине врши 
Секретаријат за  пореску администрацију, Градске управе града Панчева. 
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IV - ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Ове Измене и допуне Програма ће се објавити у "Службеном листу града Панчева".

                                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

                                                                                                  Саша Павлов

      Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева предлаже програме који се реализују у 
Секретаријату за заштиту животне средине. Остале програме и пројекте који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и 
других предузећа и установа и институција и насељених места, предлаже Градско веће у складу са Одлуком о буџету града 
Панчева.  Поред пројеката и активности планираних овим годишњим програмом, у зависности од прилива средстава, 
финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре који су од 
посебног значаја за Град Панчево. 

       Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне 
инфраструктуре, по Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2015. 
годину, дужни су да Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за финансије, Градске управе града Панчева, 
доставе извештај и посебно искажу утрошак средстава добијених из Буџетског фонда за заштиту животне средине, до краја 
2015. године и да их посебно прикажу у својим извештајима о раду које разматра и усваја Скупштина града Панчева. У 
складу са чланом 100. Закона о заштити животне средине, извештај о коришћењу средстава остварених по основу накнаде за 
заштиту и унапређивање животне средине доставља се Министарству најкасније до 31. марта текуће године за претходну 
годину, односно на захтев Министарства.

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2015. 
годину  доставити Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за финансије, Градске управе града Панчева."

                                                                       



28. Децембар 2015. године Страна 49 - Број 38СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Градоначелник  града  Панчева,  дана

18.12.2015.  године  разматрао  је  Предлог  oдлуке  о

додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, па

је  на  основу чланова  44.  и  66.  Закона  о  локалној

самоуправи  („Службени  гласник  РС  број  129/07  и

83/14 - др. закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута

града Панчева („Службени лист града Панчева“ број

25/15 - пречишћен текст) и чланова 2. и 3. Одлуке о

награди  града  Панчева  „Полицајац  месеца“

(„Службени лист града Панчева“ број 13/15), донео 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

“ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“ 

Члан 1.

Награда града Панчева „Полицајац месеца“

додељује  се  РАКИЋ  МИРКУ,  полицијском

службенику Полицијске испоставе „ЈУГ“, Полицијске

управе Панчево, за месец новембар 2015. године.

Члан 2.

Ову одлуку  објавити  у  «Службеном листу

града Панчева».

Одлуку доставити: лицу из члана 1. одлуке и

Секретаријату  за  скупштинске  послове,  послове

градоначелника и Градског већа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК

БРОЈ: II-06-020-7/2015-504

Панчево, 18.12.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник  града  Панчева,  дана

23.12.2015. године, разматрао је Измене  Правилника о

унутрашњој организацији и систематизацији послова

и  радних  места  ЈКП  „Хигијена“  Панчево  од

23.11.2015.године, па је на основу чланова 44. и 66.

Закона  о  локалној  самоуправи ('"Службени гласник

РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чланова 54. став 1.

тачка  4.  и  98.  став  2.  Статута  града  Панчева

(„Службени  лист  града  Панчева“  број  25/15  –

пречишћен текст), донеo

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Измене

Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији послова и радних

места ЈКП „Хигијена“ Панчево од
23.11.2015.године

I

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ на  Измене

Правилника  о  унутрашњој  организацији  и

систематизацији  послова  и  радних  места  ЈКП

„Хигијена“ Панчево од  23.11.2015. године.

II

Обавезује  се  Јавно  комунално  предузеће

„Хигијена“  Панчево,  да  поштује  одредбе  поштује

одредбе  Закона  о  буџетском  систему  (“Службени

гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/14 и

68/15-др.закон,103/15)  и  друге  прописе,  којима  је

прописано  да  корисници  јавних  средстава  не  могу

заснивати  радни  однос  са  новим  лицима  ради

попуњавања слободних, односно упражњених радних

места до рока утврђеног законом.

Изузетно, радни однос са новим лицима може

се  заснивати  уз сагласност  тела  Владе,  на  предлог

надлежног министарства, односно другог надлежног

органа,  уз  претходно  прибављено  мишљење

Министарства.

Укупан број запослених на одређено време

због  повећаног  обима  посла,  лица  ангажованих  по

уговору о делу, уговору о привременим и повременим

пословима, преко омладинске и студентске задруге и

лица ангажованих по другим основама, код корисника

јавних  средстава  не  може  бити  већи  од  10%  од

укупног броја запослених.

Изузетно,  од  претходног  става  број

запослених на одређено време због повећаног обима

посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о

привременим  и  повременим  пословима,  преко

омладинске и студентске задруге и лица ангажованих

по другим основама, код корисника јавних средстава,

може бити већи од 10% од укупног броја запослених,

уз  сагласност  тела  Владе  на  предлог  надлежног

министарства, односно другог надлежног органа, уз

претходно прибављено мишљење Министарства.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДОНАЧЕЛНИК

БРОЈ: II-06-020-7/2015-504

Панчево, 18.12.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,

ПОСЛОВЕ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА  И   ГРАДСКОГ

ВЕЋА

ПРЕДМЕТ: Исправка техничких грешака у

Одлуци о изменама Одлуке о локалним комуналним

таксама

Скупштина града Панчева је дана 28.12.2015.

године  усвојила  Одлуку  о  изменама  Одлуке  о

локалним комуналним таксама. У наведеној Одлуци о

измени Одлуке направљене су две техничке грешке:

I У члану 2. став 1. тачка 3. наводи се да

просечна зарада по запосленом на територији града

Панчева....  према  подацима  РГЗ  износи...   Уместо

наведене скраћенице РГЗ треба да стоји скраћеница
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РЗС. 

II  У  члану  4.  тачка  1.  подтачка  4,  (која

регулише  комуналну  таксу  за  теретно  возило

категорије N), наведена је грешком бројчана вредност

за  тешко  теретно  возило  чија  највећа  дозвољена

носивост прелази 12 t- те стоји цифра 5.5420. Ту је

учињена  техничка грешка јер  треба  да  стоји  5.420

динара.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО - ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Датум: 28.12.2015. године

СЕКРЕТАР
МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ
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