
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  23   ГОДИНА II             ПАНЧЕВО,    22. октобар  2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48

   Цена овог примерка      248,40

301.

На основу чл. 59. став 1. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС« број 129/07) и 
чл. 73. став 1. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Спужбени лист града Панчева« број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
22. октобра 2009. године, донела је

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о градској 

управи града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Панчева 

(«Службени лист града Панчева» број 11/08 и 8/09) 
у члану 6. став 3. мења се и гласи:

«Основне организационе јединице су 
секретаријати, Служба, Агенција и Комунална 
полиција».

Члан 2.
У члану 7. став 1. мења се и гласи:
„ У Градској управи основне организационе 

јединице су:”
У тачки 10. брише се «и».
У тачки 11. брише се тачка, ставља запета и 

додаје «и», а после тачке 11. додаје се тачка 12. која 
гласи: «12. Комунална полиција ».

Члан 3.
После члана 19а. додаје се члан 19б, који 

гласи:

“19б.
Комунална полиција обавља одређене 

комунално полицијске и друге послове чијим 
обављањем се обезбеђује извршавање надлежности 
града и то : одржавање градског реда, одржавање 
комуналног реда и другог законом уређеног реда од 
значаја за комуналну делатност, врши контролу над 
применом закона и других прописа и општих аката 
из области ко-
муналне и других делатности из надлежности града, 
остварује надзор у јавном градском, приградском и 
другом локалном саобраћају, у складу са законом и 
прописима града.

Комунална полиција одржава комунални ред у 
областима: снабдевања водом, одвођења отпадних 
и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и 
депоновања комуналног и другог отпада, заштите 
животне средине, људи и добара и обезбеђује 
заштиту и одржава ред у коришћењу замљишта, 
простора, локалних путева, улица, саобраћајних 
ознака и сигнализације, паркирања, превоза 
путника у градском и приградском саобраћају, ауто-
такси превоза, постављања привремених пословних 
објеката, противпожарне заштите, заштите од буке 
у животној средини, контроле радног времена 
субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, 
пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних 
површина, јавне расвете, стамбених и других 
објеката као и обезбеђује несметано обављање 
законом одређених послова из надлежности града, 
пружа помоћ надлежним органима града, као и 
предузећима, организацијама и установама у складу 
са законом.

Комунална полиција предузима хитне мере 
заштите животне средине, заштите од елементарних 
непогода и других непогода, заштите од пожара и 
друге заштите из надлежно-сти града, када те мере 
не могу правовремено да предузму други надлежни 
органи града и овлашћене организације о чему 
одмах обавештава те органе, односно организације, 
учествује у вршењу спасилачке функције и пружа 
помоћ другим органима, правним и физичким 
лицима на отклањању последица, сарађује са 
градским инспекцијским службама, са полицијом и 
грађанима у складу са законом.

У обављању послова комуналне полиције, 
комунални полицајац има овлашћења утврђена 
законом.

Комунална полиција води евиденције 
поднетих пријава, петиција и предлога грађана, 
поднетих притужби на рад комуналних полицајаца, 
употребљених средстава принуде и других 
примењених овлашћења према лицима, привремено 
одузетих предмета, службених легитимација, 
опреме и средстава.”

Члан 4.
Члан 30. став 1. мења се и гласи:
„Радом секретаријата и Службе руководи 

секретар,   Агенцијом за јавне набавке директор, а 
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Комуналном полицијом начелник.”
 

Члан 5.
Начелник Градске управе донеће акт о 

изменама и допунама акта о унутрашњем уређењу 
и системетизацији радних места у Градској управи 
који се односи на Комуналну полицију у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: : II-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобрa 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш,с.р.

302.

На основу чланова 144. и 145. став 2. Закона о 
енергетици („Службени гласник РС” број 84/2004), 
члан 13. Закона о комуналним делатностима 
(,,Службени гласник РС број 16/1997 и 42/1998), 
чланова 18. и 20. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/2007), Закона о облигационим односима 
(„Службени лист СФРЈ”, број 29/1978, 39/1985, 
45/1989-Одлука УСЈ и 57/1989 и „Службени лист 
СРЈ”, број 31/1993 и „Службени лист СЦГ”, број 
1/2003-уставна повеља) и чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева („Службени лист града 
Панчева”, број 8/2008 и 4/2009), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној дана 22. октобра 
2009.године, доноси

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о условима 

и начину обезбећивања континуитета у 
снабдевању топлотном енергијом купаца на 

подручју града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину обезбеђивања 

континуитета у снабдевању топлотном енергијом 
купаца на подручју града Панчева („Службени 
лист града Панчева”, број 21/2009) иза члана 65. 
додају се нови чланови 66, 67. и 68. који гласе:

“Члан 66.
До доношења нове Одлуке о условима и 

начину обезбеђивања континуитета у снабдевању 
топлотном енергијом купаца на подручју града 
Панчева, плаћање за испоручену топлоту и топлу 
воду вршиће се сходно одредбама чланова 67. и 
68. ове одлуке.

Члан 67.
Испоручена топлота мери се у кwh и 

плаћа се као-дин/kwh на месечном нивоу, код 
корисника код којих постоје уграђени мерачи за 
индивидуално мерење топлотне енергије.

Корисници код којих постоје услови за 
мерење испоручене топлоте, цена за испоручену 
количину топлоте састоји се из варијабилног и 
фиксног дела цене.

Однос варијабилног и фиксног дела 
цене, утврђује се Годишњим програмом рада 
предузећа.

Корисници су дужни да испоручену топлоту и 
топлу воду плаћају месечно. Енергетски   субјекат   
ће   обрачунавати   накнаду   за   испоручену   
топлоту корисницима тако што се цена стамбеног 
и пословног простора по кwh обрачунава за:

фиксни део............ 25,27 дин/m2 (без ПДВ-а)
варијабилни део.... 5,42 дин/кWh (без ПДВ-а)

Цена потрошне топле воде обрачунава се за:
фиксни део..............372,40 дин/чл. (без ПДВ-а)
варијабилни део 5,42 дин/кWh (без ПДВ-а)

Члан 68.
Корисници који немају уграђене мераче 

за индивидуално мерење топлотне енергије за 
испоручену топлотну енергију плаћају накнаду 
тако што се цена у износу од 55,13 дин/m2 (без 
ПДВ-а) множи корективним фактором и то:

 
СТАМБЕНИ ПРОСТОР:
- станови у колективним и индивидуалним 

стамбеним објектима корективним фактором 1
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР:
- у установама из области дечије и 

социјалне заштите, школама и другим образовним 
установама, установама културе и објектима које 
користе омладина, Градска управа у пословно-
стамбеним објектима и радно-пословним 
објектима корективним фактором 2

- у објектима у изградњи који су привреме-
но прикључени на грејни систем корективним 
фактором 3.

Изузетно од претходног става за стамбени и 
пословни простор са висином таванице од 2,60 m 
корисници плаћају накнаду која се обрачунава 
у односу на m3 стамбеног, односно пословног 
простора.

Цена потрошне топле воде по члану 
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домаћинства је 689,04 дин/чл. (без ПДВ-а).”

Члан 2.
Постојећи члан 66. постаје члан 69.

Члан 3.
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-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобар 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш,с.р.

303.

На основу чланова 24. став 2, 32. и 66. Закона 
о локалној самоуправи („ Службени гласник РС” 
бр. 129/2007), члана 7. став 3. Закона о комуналној 
полицији ( „ Службени гласник РС” бр. 51/2009), 
чланова 39. тачка 6. и 99. став 1. Статута града 
Панчева („ Службени лист града Панчева” бр. 
8/08 и 4/09) Скупштина града Панчева , на седни-
ци одржаној 22. октобра 2009. године донела је

ОДЛУКУ
о облику и начину остваривања сарадње 

Комуналне полиције и инспекцијских служби
града Панчева

I       ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се облик и начин 

остваривања сарадње између Комуналне полиције 
и унутрашњих организационих јединица градске 
управе града Панчева надлежних за обављање 
инспекцијских послова (у даљем тексту градске 
инспекцијске службе ) у складу са законима и 
прописима града Панчева .

Члан 2.
Комунална полиција и градске инспекцијске 

службе су дужне да међусобно сарађују.
Сарадња из -става 1. овог члана обухвата : 
међусобно обавештавање , размену информација, 
пружање непосредне помоћи и предузимање 
заједничких мера и активности од значаја 
за обављање послова комуналне полиције и 
градских инспекцијских служби и други видови 

сарадње .
Комунална полиција и градске инспекцијске 

службе су дужне да о међусобној сарадњи воде 
евиденцију која садржи: датум пријаве, предмет 
пријаве, датум поступања по пријави и предузете 
мере .

II ОБЛИК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
     САРАДЊЕ

1. Међусобно обавештавање
Теренски обиласци

Члан 3.
О запажањима уоченим при теренским 

обиласцима, а која су из надлежности градских 
инспекцијских служби, комунални полицајац 
је дужан да обавести надлежну градску 
инспекцијску службу.
Начин обавештавања

Члан 4.
У обављању послова и примени овлашћења 

Комунална полиција и градске инспекцијске 
службе дужне су да се међусобно обавештавају. 
Међусобно обавештавање се врши усмено и 
писмено .

У случају потребе предузимања хитних 
мера из надлежности Комуналне полиције или 
градских инспекцијских служби обавештавање се 
врши усмено, одмах након сазнања, а у осталим 
случајевима, најкасније у року од 24 сата од 
сазнања, писменим поднеском.

Службена белешка

Члан 5.
Комунални полицајац је дужан да у случају 

када је издао обавезна упутства, забране и 
наложио мере и радње од којих непосредно 
зависи успешно обављање послова из делокруга 
рада Комуналне полиције, а лице није поступило 
по датом упутству, забрани или наложеној мери и 
радњи о томе сачини службену белешку .

Службену белешку из става 1. комунални 
полицајац је дужан да достави у року од 24 сата 
надлежној градској инспекцијској служби, ради 
предузимања одговарајућих мера у складу са 
важећим прописима.

2. Размена информација

Члан 6.
Комунална полиција и градске инспекцијске 

службе дужне су да врше размену информација 
и искустава до којих су дошли у непосредном 
извршавању послова из својих надлежности, 
у циљу квалитетнијег обављања комуналних и 
других послова из надлежности Града.
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Размена информација и искустава врши 
се писмено или организовањем заједничких 
састанака.

Ради усклађивања рада Комуналне полиције 
и градских инспекцијских служби, пре усвајања 
годишњег плана рада Комуналне полиције, потребно 
је прибавити мишљење надлежних градских 
инспекцијских служби, у вези са остваривањем 
међусобне сарадње.

3. Сачињавање извештаја

Члан 7.
Комунална полиција и градске инспекцијске 

службе дужне су да сачињавају писмене месечне, 
полугодишње и годишње извештаје о међусобној 
сарадњи и исте достављају начелнику градске 
управе .

Извештај обавезно садржи: број сачиње-
них писмених белешки, број писмених оба-
вештења, број усмених обавештења и с тим у вези 
предузетих мера односно број покренутих управних 
поступака.

4. Пружање непосредне помоћи
Помоћ при извршењима

Члан 8.
Кад по оцени организационе јединице градске 

управе надлежне за послове извршења, постоји 
вероватноћа да спровођење извршне одлуке неће 
бити могуће без присуства Комуналне полиције, 
Комунална полиција је дужна да истој пружи помоћ, 
на основу писменог захтева.
Помоћ при вршењу надзора

Члан 9.
Кад по оцени надлежне градске инспекцијске 

службе постоји вероватноћа да вршење 
инспекцијског надзора неће бити могуће без 
присуства Комуналне полиције, Комунална 
полиција је дужна да пружи помоћ надлежној 
градској инспекцијској служби, на основу писменог 
захтева .

Изузетно, помоћ из става 1. овог члана 
комунална полиција је дужна да пружи надлежној 
градској инспекцијској служби, по усменом захтеву, 
када је у току надзора надлежни инспектор изложен 
поротивправном нападу, односно када вршење 
инспекцијског надзора није могуће без присуства 
Комуналне полиције, а надлежни инспектор то није 
могао унапред да предвиди .

Провера идентитета

Члан 10.
На усмени захтев надлежног инспектора 

Градске управе комунални полицајац је дужан да 
на лицу места провери идентитет лица.

Провера на терену

Члан 11.
По усменом и писменом налогу надлежног 

инспектора Градске управе комунални полицајац 
је дужан да на терену провери да ли је странка 
поступила по решењу надлежног инспектора и о 
затеченом стању сачини службену белешку коју 
доставља надлежном инспектору .

5. Предузимање заједничких мера и активности

Заједничке мере и активности

Члан 12.
Комунална полиција и надлежне градске 

инспекцијске службе дужне су да предузимају 
заједничке мере и активности од значаја за обављање 
послова из надлежности Комуналне полиције и 
градских инспекцијских служби .
Кад предузимају заједничке акције, Комунална 
полиција упозорава и усменим наређењем издаје 
обавезна упутства, забране и налаже мере и радње 
од којих непосредно зависи успешно обављање 
посла, а када је за то овлашћена законом, другим 
прописом и општим актом града изриче мандатну 
казну.

Уколико лице не поступи по налогу Кому-налне 
полиције, надлежни инспектор градске управе 
покреће управни поступак, подноси захтев за 
вођење прекршајног поступка, пријаву надлежном 
органу за учињено кривично дело, привредни 
преступ и обавештава други надлежни орган да 
предузме мере из своје надлежности .

Заједничке мере и активности организују се по 
потреби по налогу начелника градске управе.

Извештај
Члан 13.

Извештај о заједничкој акцији подноси се 
начелнику градске управе

III    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева” 
а примењиваће се од дана ступања на снагу акта о 
изменама и допунама акта о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места који се односи на 
Комуналну полицију.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-17/2009
ПАНЧЕВО, 22. октобра 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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304.

На основу члана 20. тачка 4. и 26. и члана 
32. тачка 6. и 13 . Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС” број 129/07), члана 7. 
став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС” бр. 62/2006) и члана 39. 
Статута града Панчево („Сл. лист града Панчева” 
8/2008 и 4/09), Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 22.   октобра   2009. године до-
нела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Oдлуке о локалним 

комуналним таксама

Члан 1.
У „Таксеној тарифи” која је саставни део 

Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл.
лист града Панчева” бр.16/2008 , 7/2009 и 12/2009 
) у Тарифном броју 1 тачка 6. додаје се став 2 који 
гласи:

„ Таксу за истицање фирме на пословном 
простору не плаћају регистрована пољопривредна 
газдинства, спортске организације, политичке 
странке, синдикати, цркве и верске заједнице и 
удружења “.

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-04-06-17/2009
ПАНЧЕВО, 22. октобра 2009. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

 
 

305.

На основу члана 32. став 1. тачка 6 . и члана 
66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС” број 129/07) и чланова 39. и 99. став 1. 
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева” 
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 22.октобра 2009. године, до-
нела је

О Д ЛУ К У
о престанку важења Oдлуке о кућном реду у 

стамбеним зградама

Члан 1.
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама 

(„Сл.лист општина Панчево, Ковин и Опово” 
број 5/91), престаје да важи.

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-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобрa 2009. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

306.

Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 22.октобра 2009. године, разматрала 
је Предлог решења о образовању Радне групе за 
израду Нацрта нове Одлуке о условима и начину 
обезбеђивања континуитета у снабдевању 
топлотном енергијом купаца на подручју града 
Панчева, па је на основу чланова 39. и 99. став 1. 
Статута града

 Панчева («Службени лист града Панчева», 
број 8/2008 и 4/2009), донела

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за израду 

нацрта нове Одлуке о условима и начину 
обезбећивања континуитета у снабдевању 
топлотном енергијом купаца на подручју 

града Панчева

I

Образује се Радна група за израду Нацрта 
нове Одлуке о условима и начину обезбеђивања 
континуитета у снабдевању топлотном енергијом 
купаца на подручју града Панчева, у следећем 
саставу:

1. ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, члан Градског 
већа града Панчева, за координатора 

2. СЛАВКО МАЛИЏАН, члан Иници-
јативног одбора Скупштине станара Месне 
заједнице “Никола Тесла” Панчево, за заменика 
координатора
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за чланове:
3. ЗОРАН АШАНИН, директор ЈКП 

“Грејање” Панчево
4. ТОМИСЛАВ БЕКЕР, испред Асоцијације 

потрошача града Панчева,
5. МАРИОРА РАДОМИРОВИЋ, финансиј-

ски директор ЈКП “Грејање” Панчево, -
6. БОГИЦА СТАКИЋ, испред Савета пан-

чевачких сениора “СПАС” и
7. ЕНИСА АГОВИЋ-ХОТИ, секретар 

Секретаријата за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај.

II
Задатак Радне групе је да у најкраћем 

могућем року припреми коначан текст Нацрта 
нове Одлуке о условима и начину обезбеђивања 
континуитета у снабдевању топлотном енергијом 
купаца на подручју града Панчева и достави 
Градском већу града Панчева на разматрање и 
утврђивање предлога.

III
 Административно-техничке послове за 

Радне групе обавља Секретаријат за привреду и 
економски развој и Секретаријат за урбанизам, 
грађевинске, стамбено-комуналне послове и 
саобраћај Градске управе града Панчева.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: : II-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобар 2009. год.

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

307.

На основу члана 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 22. октобра 2009. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу и избору председника и члана 
Kомисије за представке и жалбе Скупштине 

града Панчева

I
Разрешавају се дужности председник и члан 

Комисије за представке и жалбе Скупштине града 
Панчева и то: 

ГОРАН МИЛКОВИЋ, председник
ВАСИЛИЈЕ МИНИЋ, члан

II
За председника и члана Комисије за 

представке и жалбе Скупштине града Панчева 
бирају се:

ВАСИЛИЈЕ МИНИЋ, председник 
МИЛУТИН ТИШМА, члан

III
Лицима из тачке II овог решења мандати 

трају до истека мандата утврђеног Решењем 
Скупштине града Панчева о избору председника, 
заменика председника и чланова Комисије за 
представке и жалбе Скупштине града Панчева 
број: 1-01-06-98/2008 од 18. децембра 2008. 
године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: : II-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобар 2009. год.

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.
 
 

308.
На основу члана 46. и 47. Пословника 

Скупштине града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 22. октобра 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана Комисије за 

прописе Скупштине града Панчева

I
ВАЛЕНТИНА СТАЈИЋ, разрешава се 

дужности члана Комисије за прописе Скупштине 
града Панчева.

II
ДРАГИЦА МИЋАЛОВИЋ, бира се за члана 

Комисије за прописе Скупштине града Панчева.
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III
Лицу из тачке II овог решења мандат траје до 

истека мандата утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за прописе 
Скупштине града Панчева број: 1-01-06-98/2008 
од 18. децембра 2008. године и Решењем 
Скупштине града Панчева о разрешењу и избору 
члана Комисије за прописе Скупштине града 
Панчева број: II-04-06-4/2009. од 20. фебруара 
2009. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: : II-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобар 2009. год.

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

309.

На основу члана 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 22. октобра 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору заменика председника 

Савета за младе
Скупштине града Панчева

I
ЂУРИЦА РИСТИЋ, разрешава се дужности 

заменика председника Савета за младе Скупштине 
града Панчева.

II
МИРОСЛАВ ОСТОЈИЋ, бира се за заменика 

председника Савета за младе Скупштине града 
Панчева.

III
Лицу из тачке II овог решења мандат 

траје до истека мандата утврђеног Решењем 
Скупштине града Панчева о избору председника, 
заменика председника и чланова Савета за младе 
Скупштине града Панчева број: I-01-06-98/2008 
од 18. децембра 2008. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева«.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: : II-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобар 2009. год.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

310.

На основу члана 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 22. октобра 2009. 
године, донела је

 
РЕШЕЊЕ

о разрешењу и избору члана савета за буџет и 
финансије Скупштине града Панчева

I
АНДРИЈА ПАВЛОВИЋ, разрешава се 

дужности члана Савета за буџет и финансије 
Скупштине града Панчева.

II
ВЛАДАН СТАНОЈЕВИЋ, бира се за члана 

Савета за буџет и финансије Скупштине града 
Панчева.

III
Лицу из тачке II овог решења мандат траје до 

истека мандата , утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за буџет и 
финансије Скупштине града Панчева број: I-01-
06-98/2008 од 18. децембра 2008. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: : II-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобар 2009. год.

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.
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311.

На основу члана 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 22. октобра 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана Савета за 

друштвене делатности Скупштине града 
Панчева

I
ТОМИСЛАВ МАРКОВИЋ, разрешава се 

дужности члана Савета за друштвене делатности 
Скупштине града Панчева.

II
УРОШ  МИТРОВИЋ, бира се за члана 

Савета за друштвене делатности Скупштине 
града Панчева.

III
Лицу из тачке II овог решења мандат траје до 

истека мандата утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за друштвену 
делатност Скупштине града Панчева број: I-01-
06-98/2008 од 18. децембра 2008. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: : II-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобар 2009. год.

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р. 

312.

На основу члана 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 22. октобра 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана Савета за родну 

равноправност
Скупштине града Панчева

I
ОЛГИЦА КЛИЧАРИЋ, разрешава се 

дужности члана Савета за родну равноправност 
Скупштине града Панчева.

II
ДРАГИЦА ЈОВАНОВИЋ, бира се за члана 

Савета за родну равноправност Скупштине града 
Панчева.

III
Лицу из тачке II овог решења мандат 

траје до истека мандата утврђеног Решењем 
Скупштине града Панчева о избору председника, 
заменика председника и чланова Савета за родну 
равноправност Скупштине града Панчева број: 
I-01-06-98/2008 од 18. децембра 2008. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: : II-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобар 2009. год.

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р. 

313.

На основу члана 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 22. октобра 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана Савета за 

заштиту животне средине Скупштине града 
Панчева

I
АТИЛА СЕКЕЉ, разрешава се дужности 

члана Савета за заштиту животне средине 
Скупштине града Панчева.
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II
ОЛИВЕРА ЂЕЛИНОВИЋ, бира се за члана 

Савета за   заштиту животне средине Скупштине 
града Панчева.

III
Лицу из тачке II овог решења мандат траје до 

истека мандата утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за заштиту 
животне средине Скупштине града Панчева број: 
I-01-06-98/2008 од 18. децембра 2008. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: : II-04-06-17/2009 
Панчево, 22. октобар 2009. год.

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш, с.р.

314.

ГРАД ПАНЧЕВО

КОДЕКС О ЈАВНОСТИ РАДА И 
ОДНОСИМА С МЕДИЈИМА 

Циљеви и значај Кодекса:
У демократској клими друштвених односа 

сваки грађанин има право на истиниту, објективну 
и благовремену информацију у погледу рада 
државних органа, а то право је загарантовано 
и заштићено уставним и законским актима и 
међународно правним инструментима.

Достигнути степен развоја демократије у 
нашем друштву ставио је на дневни ред питање 
функционисања јавног информисања у односу 
на рад државних органа и органа локалне 
самоуправе. Јасно је да промене у друштву у 
погледу проширења и заштите грађанских права 
већ саме по себи диктирају и промене у области 
односа локалне самоуправе према јавном 
информисању и јавности уопште и изискују нове, 
проактивне односе с медијима.

Комуникација између органа града Панчева 
и шире јавности од виталног је значаја за 
квалитетно пружање услуга и остваривање права 
грађана и демократије на локалном нивоу.

Препознајући значај медија у ефикасном 
комуницирању са грађанима и јавном 

информисању, град Панчево доноси овај Кодекс 
као прву писану политику у овој области са 
циљем да пружи основу за развој и унапређење 
јавности рада локалне самоуправе и односа са 
локалним и националним медијима и унапреди 
систем интерне комуникације у органима Града у 
области односа с медијима.

Одредбе Кодекса обавезујуће су за све органе 
града Панчева и за сва изабрана, постављена и 
запослена лица у органима Града.

Одредбе Кодекса:
1.

Град Панчево се обавезује да ће обезбедити 
редован проток информација ка медијима како 
би се осигурала и подигла свест о доступности 
услуга органа Града и функција које обавља и 
обезбедила јавност информација о питањима од 
ширег друштвеног значаја.

2.
Јавност и транспарентност рада биће 

обезбеђена кроз редовна саопштења за јавност, 
сазивање конференција за новинаре, отвореност 
седница Скупштине града Панчева и Градског 
већа града Панчева за представнике медија, 
доступност свих информација од јавног значаја, 
објављивање информација на званичној интернет 
презентацији Града и у билтену Градске управе 
града Панчева. као и обезбеђивање изјава, 
интервјуа и наступа у медијима представника 
Града.

3.
Јавни интерес ће бити па првом месту 

Јер је задатак локалне самоуправе да служи 
грађанима.

4.
Органи града Панчева ће настојати да грађане 

више укључе у рад и приближе им локалну 
самоуправу.

5.
У свим односима са јавношћу и медијима 

биће раздвојене градске и политичке функције.

6.
У свим расправама са јавношћу и медијима 

презентоваће се чињенице и истините 
информације.

7.
У свим контактима, према представницима 

медија представници града Панчева односиће 
се са дужним поштовањем личности новинара и 
уважавањем новинарске професије.
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8.
Представници органа града Панчева дужни 

су да се одазову захтевима медија. ,

9.
Представници града Панчева - особе 

које иступају у јавности у име града Панчева 
су: градоначелник, заменик градоначелника, 
помоћници градоначелника, председник 
Скупштине града, заменик председника 
Скупштине, секретар Скупштине, чланови 
Градског већа, начелник Градске управе, који 
може овластити друго запослено лице да о раду 
Градске управе даје информације медијима, као и 
шеф Канцеларије за односе с јавношћу у Градској 
управи града Панчева.

10.
Позивање медија у вези са пословима и 

радом органа Града спроводи Канцеларија за 
односе с јавношћу.

11.
Сва саопштења за јавност биће издата од 

стране Канцеларије за односе с јавношћу.

12.
Долазећи позиви медија биће иницијално 

примљени од стране Канцеларије за односе с 
јавношћу која ће их проследити надлежним 
органима или пружити одговор уколико је то 
адекватно.

 
13.

Уколико долазећи позив од стране медија 
није упућен Канцеларији за односе с јавношћу, 
представник града Панчева коме је позив упућен 
дужан је да о томе обавести Канцеларију ради 
евидентирања позива и захтева медија и уколико 
је потребно, припреме за јавно иступање. И у 
овој ситуацији приоритет је брзина реаговања, те 
ће у хитним случајевима, а нарочито када су у 
питању информације из области заштите животне 
средине надлежни органи пружити неопходну 
информацију и затим обавестити Канцеларију о 
томе.

14.
Представници града Панчева су дужни да 

захтеве за позивање медија доставе Канцеларији 
за односе с јавношћу недељу дана пре планираног 
догађаја за медије, а најкасније два дана раније 
пре планираног догађаја, осим у ванредним 
ситуацијама.

15.
За ванредне случајеве и кризне ситуације 

које захтевају брзо успостављање комуникације 
и ефикасних односа с медијима у кризним 
ситуацијама биће формирани посебни тимови 
(кризни штабови) и одређене особе за иступање 
у јавности за сваку ситуацију.

16.
У односима с медијима Град Панчево ће 

поштовати временске рокове и благовремено 
реаговати на захтеве медија имајући у виду 
програмске потребе медија и упутити повратну 
информацију у најкраћем могућем року.

17.
Како би се побољшао квалитет у односима 

с медијима, представницима града Панчева биће 
пружена неопходна подршка и тренинг за наступе 
у медијима.

18.
Како би се побољшао квалитет и квантитет 

екстерне комуникације град Панчево ће у 
сарадњи са медијима развијати заједничке 
иницијативе и програме ради приближавања 
локалне самоуправе грађанима Панчева.

Завршна одредба:
Кодекс ступа на снагу даном потписивања 

и биће објављен у Службеном листу града 
Панчева.

У Панчеву, 19 октобра 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

315.

Градоначелница града Панчева, дана 06. 
октобра 2009. године, разматрала је Предлог за 
доношење Решења о образовању Економског 
савета града Панчева, па је на основу чланова 44. 
и 66. Закона о локалној самоуправи («Спужбени 
гласник РС» број 129/07) и чланова 54. став 
1. тачка 9. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 
4/09), донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Економског савета града 

Панчева

I
Градоначелница града Панчева образује 

Економски савет града Панчева (у даљем тексту: 
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Савет), као стално стручно и саветодавно радно 
тело, у следећем саставу:

1. Филип Митровић, помоћник Градона-
челника града Панчева за економски развој;

2. Тигран Киш, председник Скупштине 
града Панчева;

3. Мирољуб Кршанин, привредник;
4. Владимир Митровић, привредник;
5. Зоран Јовановић, члан Градског већа 

града Панчева;
6. Миланко Андрејић, члан Градског већа 

града Панчева.

II
Задаци Савета су да:
- иницира израду развојних стратегија и 

пројеката,
- прати, подстиче и процењује реализације 

развојних стратешких планова преко 
имплементације програма, пројеката, пројектних 
задатака и мера,

- пружа подршку Градоначелници града 
Панчева у вези са одлукама везаним за привредни 
економски развој,

- развија механизме комуникације и 
протока информација у циљу отварања града 
према домаћим и страним инвеститорима,

- комуницира са привредом и њеним 
представницима,

- континуирано прати ситуације изазване 
економском кризом и

- учествује, саветује и даје предлоге у 
припреми буџета града Панчева.

III
На првој седници Савета, чланови Савета 

ће донети закључак о избору председника и 
заменика председника Савета.

IV
Седнице Савета сазива председник Савета, 

а у случају спречености председника, седнице 
Савета сазива заменик председника Савета.

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

Савет доноси одлуке већином гласова 
присутних чланова.

V
Председник Савета може позивати на 

седнице Савета и представнике других органа, 
организација и институција релевантних за 
поједина питања из његове надлежности.

VI
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Савета обавља Секретаријат 
за привреду и економски развој Градске управе 
града Панчева.

Обавезују се: секретаријати, Служба за 
заједничке послове и Агенција за јавне набавке 
Градске управе града Панчева, јавна и јавна 
комунална предузећа, организације и установе 
чији је оснивач Град да на захтев Савета, дају 
потребне стручне информације, анализе и 
предлоге, у складу са својим надлежностима.

Овим решењем ставља се ван снаге Решење 
председника општине Панчево о образовању 
Савета за локални економски развој општине 
Панчево, број I-03-020-1/2007-1117 од 04. 
децембра 2007. године.

VIII
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-О6-020-1/2009-579
Панчево, 06. октобра 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

 

316.

Градоначелница града Панчева, дана 06. 
октобра 2009. године, разматрала је Предлог 
решења о образовању Комисије за избор 
корисника грађевинског материјала - средства 
града Панчева, па је на основу чланова 44. и 
66. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07) и чланова 54. и 99. став 
2. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за избор корисника 

грађевинског материјала -
средства града Панчева

I
Образује се Комисија за избор корисника 

грађевинског материјала -средства града Панчева 
(у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
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1. Миланко Андрејић, члан Градског већа 
града Панчева, председник;

- Ђорђе Папулић, члан Градског већа града 
Панчева, заменик председника;

2. Др Новица Ђорђевић, члан Градског већа 
града Панчева, члан;

- Срђан Јосимов, члан Градског већа града 
Панчева, заменик члана;

3. Зоран Граовац, управник Центра за 
избеглице Градске управе града Панчева, члан;

- Ирена Томашевић, административни 
радник за избеглице Секретаријата за јавне 
службе и социјална питања Градске управе града 
Панчева, заменик члана;

4. Зденка Јокић, запослена у Јавном 
предузећу «Градска стамбена агенција» Панчево, 
члан;

- Душан Пердух, запослен у Јавном 
предузећу «Градска стамбена агенција» Панчево, 
заменик члана;

5. Јован Кузманов, запослен у Јавном 
предузећу «Градска стамбена агенција» Панчево, 
члан;

- Оливера Ћириковачки, запослена у 
Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања Градске управе града Панчева, заменик 
члана.

II
Комисија доноси Правилник о условима и 

критеријумима за избор корисника грађевинског 
материјала - средства града Панчева, објављује 
оглас, разматра поднете захтеве, доноси одлуке о 
додељивању помоћи у грађевинском материјалу 
избеглицама и интерно расељеним лицима са 
територије града Панчева и извршава друге 
обавезе у складу са наведеним правилником.

Рок за извршење задатака из претходног 
става ове тачке је 31.12.2009. године.

III
Председник Комисије сазива седнице и 

руководи радом Комисије. Комисија одлучује 
консензусом.

IV
Стручне и административно-техничке 

послове Комисије обављаће Јавно предузеће 
«Градска стамбена агенција» Панчево.

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у «Спужбеном листу града 
Панчева».
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-576
Панчево, 13. октобра 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

317.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 
4/09), Градоначелница града Панчева, дана 07. 
октобра 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за вредновање 

програма и пројеката у области пружања 
подршке и оснаживања удружења грађана

I
Образује се Комисија за вредновање програма 

и пројеката у области пружања подршке и 
оснаживања удружења грађана (у даљем тексту: 
Комисија) у спедећем саставу:

1. Тибор Јона, апсолвент факултета 
политичких наука;

2. Милош Богићевић, студент Правног 
факултета у Београду;

3. Снежана Баралић Бошњак, шефица 
Одсека за културу, информисање, спорт, бригу 
о младима и цивилни сектор у Секретаријату за 
јавне службе и социјална питања;

4. Љубица Ландека, дипл. филолог;
5. Аleksandar Waisner, дипл. педагог.
Комисија на првој седници, већином гласова 

од укупног броја чланова, бира председника/цу 
Комисије.

За секретара Комисије одређује се Марија 
Ђурчин, приправница у Градској управи града 
Панчева.

II
Задаци Комисије, се односе на вредновање 

програма и пројеката у области пружања подршке 
и оснаживања удружења грађана. Пружање 
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подршке и оснаживање удружења грађана врши 
се путем два механизма:

1. Редовна месечна финансијска подршка 
на име реализације програма од општег значаја 
за град Панчево;

2. Једнократна финансијска подршка 
удружењима грађана на име реализације пројеката 
у области здравства, социјалне заштите, бриге о 
младима, информисања, остваривања и заштите 
људских и мањинских права и других области, 
путем којих се задовољавају потребе и решавају 
проблеми грађана са територије града Панчева.

Послови вредновања програма и пројеката 
у области пружања подршке и оснаживања 
удружења грађана из става 1. ове тачке су: 
усвајање критеријума за вредновање, припрема 
документације и предлога текста јавног конкурса 
за подношење предлога програма/пројеката, 
прегледање и оцењивање предлога програма/
пројеката, утврђивање Предлога за избор 
програма/пројеката са образложењем и усвајање 
изваштаја о реализацији и евалуацији одобрених 
програма/пројеката.

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

III
Право учешћа на конкурсу имају удружења 

грађана са седиштем на територији града 
Панчева.

Конкурс за вредновање програма/пројеката 
у области пружања подршке и оснаживања 
удружења грађана објављује се у локалним 
штампаним гласилима.

IV
Лица из тачке I овог решења именују се 

на време од четири године, односно до истека 
мандата одборницима/цама Скупштине града.

V
Седнице Комисија сазива председник/ца 

Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да 

седници присуствује већина од укупног броја 
чланова/ица.

Комисија одлучује на седницама већином 
гласова од укупног броја чланова/ица. Уколико 
је поједини члан комисије на било који начин 
укључен у активности предлагача програма/
пројекта изузима се од гласања за тај програм/
пројекат.

VI
Чланови/це Тима, осим оних који су 

запослени у Градској управи града Панчева, за 
свој рад остварују накнаду у износу од 900,00 
динара, по седници.

VII
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије обавља Секретаријат 
за јавне службе и социјална питања Градске 
управе града Панчева.

VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-586
Панчево, 07. октобра 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

318.

Градоначелница града Панчева, дана 13. 
октобра 2009. године, разматрала је Предлог 
решења о изменама Решења о образовању 
Комисије за избор корисника грађевинског 
материјала - средства града Панчева, па је на 
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Спужбени гласник РС» број 
129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08 и 4/09), донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о образовању Комисије за 
избор корисника грађевинског материјала - 

средства града Панчева

I
У Решењу о образовању Комисије за избор 

корисника грађевинског материјала - средства 
града Панчева, број II-06-020-1/2009-576 од 06. 
октобра 2009. године, у тачки I подтачка 5. мења 
се и гласи:

«5. Оливера Ћириковачки, запослена у 
Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања Градске управе града Панчева, члан;

- Вера Шарац, запослена у Секретаријату за 
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јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, заменик члана.»

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-599
Панчево, 13. октобра 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

319.

Градоначелница града Панчева, дана 13. 
октобра 2009. године, разматрала је Предлог 
решења о образовању Радног тела за припрему 
текста нацрта Одлуке о пословним, магацинским 
просторијама и гаражама, па је на основу чланова 
44. и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07) и чланова 54. и 99. став 
2. Статута града Панчева («Спужбени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Радног тела за припрему текста 

нацрта Одлуке о пословним, магацинским 
просторијама и гаражама

I
Oбразује се Радно тело за припрему текста 

нацрта Одлуке о пословним, магацинским 
просторијама и гаражама (у даљем тексту: Радно 
тело), у следећем саставу:

1. Филип Митровић, помоћник 
Градоначелника за економски развој 
-координатор;

2. Ђорђе Папулић, члан Градског већа града 
Панчева за инвестиције и економски развој - 
заменик координатора;

3. Олга  Шарац,   помоћник  секретара  
Секретаријата  за  финансије  и имовинско-правне 
послове, члан;

4. Ениса Аговић - Хоти, секретар 
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај, члан;

5. Љиљана Вуколић, стручна сарадница за 
имовинско-правне послове у Секретаријату за 
финансије и имовинско-правне послове, члан;

6. Љиљана Буквић, запослена у Јавном 
предузећу «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева» Панчево, члан;

7. Драгана Стаменић, запослена у Јавном  
предузећу «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева» Панчево, члан.

II
Задатак Радног тела је да припреми текст 

нацрта Одлуке о пословним, магацинским 
просторијама и гаражама, имајући посебно у 
виду анализу економских ефеката у примени 
ранијег и садашњег концепта давања у закуп 
пословног простора и извештај Комисије о 
фактичком стању пословног простора, који су 
сачинили овлашћени радници Јавног предузећа 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево.

Радно тело ће нацрт Одлуке о пословним, 
магацинским просторијама и гаражама доставити 
Градском већу града Панчева на даљу процедуру у 
року од 90 дана од дана доношења овог решења.

IV
Координатор Радног тела сазива састанке и 

организује рад Радног тела.
Радно тело, у циљу ефикасности поступка 

израде текста нацрта Одлуке, може консултовати 
и друге службе, које су дужне да у најкраћем 
року пруже потребне податке и анализе.

V
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Радног тела ће обављати 
Секретаријат за финансије и имовинско-послове 
Градске управе града Панчева.

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-600
Панчево, 13. октобра 2009. године
 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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320.

На основу чланова 44. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Спужбени гласник РС» 
број 129/07), чланова 54. и 99. став 2. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09), члана 1. Одлуке о одређивању 
Градоначелника града Панчева за давање 
сагласности на цене («Службени лист града 
Панчева» број 12/08) и Закључка Скупштине 
града Панчева број II-04-06-15/2009 од 29. 
септембра 2009. године, Градоначелница града 
Панчева, по претходно прибављеном мишљењу 
Градског већа града Панчева (Закључак број II-
05-06-2/2009-73 од 18. септембра 2009. године), 
дана 06. октобра 2009. године, донела је

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

утврђивању цена за воду и отпадну воду

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Водовод 
и канализација» Панчево о утврђивању цена за 
воду и отпадну воду, број 5-1/20 т.4 од 22. јула 
2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Водовод и 

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

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-580
Панчево, 06. октобра 2009. године
 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

321.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) 
и члана 1. Одлуке о одређивању Градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број II-05-06-2/2009-75 од 
26. септембра 2009. године), дана 30. септембра 
2009. године, донела је

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

цена воде у насељеном месту Качарево

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево» 
Качарево о повећању цена воде у насељеном 
месту Качарево, број 60/09 од 12. августа 2009. 
године.

II
Јавно комунално предузеће «Качарево» 

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

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, 
а објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-564
Панчево, 30. септембра 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

322.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) 
и члана 1. Одлуке о одређивању Градоначелника 
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града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број II-05-06-2/2009-75 од 
26. септембра 2009. године), дана 30. септембра 
2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о ценама 
нових пијачних услуга у насељеном месту 

Качарево

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево» 
Качарево о ценама нових пијачних услуга у 
насељеном месту Качарево, број 57/09 од 12. 
августа 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Качарево» 

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

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, 
а објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009- 561
Панчево, 30. септембра 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

        
       
       
323.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) 
и члана 1. Одлуке о одређивању Градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 

Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број II-05-06-2/2009-75 од 
26. септембра 2009. године), дана 30. септембра 
2009. године, донела је

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

цена изношења смећа у насељеном месту 
Качарево

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево» 
Качарево о повећању цена изношења смећа у 
насељеном месту Качарево, број 59/09 од 12. 
августа 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Качарево» 

Качарево објавиће одлуку из тачке I овог решења 
у «Спужбеном листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, 
а објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009- 563
Панчево, 30. септембра 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

       

      324.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) 
и члана 1. Одлуке о одређивању Градоначелника 
града Панчева за давање сагласности на цене 
(«Службени лист града Панчева» број 12/08), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број II-05-06-2/2009-75 од 
26. септембра 2009. године), дана 30. септембра 
2009. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о ценама 

погребних услуга у насељеном месту 
Качарево

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Качарево» 
Качарево о ценама погребних услуга у насељеном 
месту Качарево, број 58/09 од 12. августа 2009. 
године.

II
Јавно комунално предузеће «Качарево» 

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

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-562
Панчево, 30. септембра 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
       

       325.

Градоначелница града Панчева, дана 22. 
октобра 2009. године, разматрала је Правилник о 
изменама и допунама Правилника о организацији 
и систематизацији послова Јавног комуналног 
предузећа за уређење и одржавање спортских 
терена и објеката «Младост» Панчево, па је 
на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08 и 4/09), донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник 

о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова 
Јавног комуналног предузећа за уређење 
и одржавање спортских терена и објеката 

«Младост» Панчево

I
Даје се сагласност на Правилник о изменама 

и допунама Правилника o организацији и си-
стематизацији послова Јавног комуналног 
предузећа за уређење и одржавање спортских 
терена и објеката «Младост» Панчево број 1300/1 
од 16.09.2009. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-620
Панчево, 22. октобра 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

       

       326. 

На основу чланова 4. и 14. Закона о јавним 
службама («Службени гласник РС» број 42/91 
и 71/94), Републички центар за таленте из 
Београда, Нушићева 6/V, кога заступа директор 
Александар Токовић и град Панчево, кога заступа 
градоначелница Весна Мартиновић, дана 14. 
октобра  2009.године закључили су

У Г О В О Р
о изменама и допунама Уговора о оснивању 

Регионалног центра за таленте из природних 
и техничких наука «Михајло Пупин» Панчево

Члан 1.
У називу и члану 1. Уговора о оснивању 

Регионалног центра за таленте из природних 
и техничких наука «Михајло Пупин» Панчево 
од 11.12.1998. године речи «из природних и 
техничких наука» бришу се.

Члан 2.     
У члану 2. у тачки 2. реч «Општина» замењује 

се речју «Град».

Члан 3.
У члану 5. у ставу 1. речи «из природних 

и техничких наука» бришу се. У истом члану 
у ставу 2. речи и број «Вука Караџића бр. 2» 
замењују се речима и бројем «Војводе Живојина 
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Мишића број 6».

Члан 4.
У члану 6. став 3. брише се.

Члан 5.
У члану 8. у ставу 2. број «6» замењује се 

бројем «7».

Члан 6.
У члану 11. алинеји 1. реч «општине» 

замењује се речју «града».
 

Члан 7.
У члану 12. речи «Министарством за науку 

и технологију» замењују се речима «надлежним 
министарством за послове науке и технологије», 
речи «Министарством просвете» замењују се 
речима «надлежним министарством за послове 
просвете», реч «Општина» замењује се речју 
«Град» и речи «општине Панчево» замењују се 
речима «града Панчева».

Члан 8.
У члану 13. речи «општине Панчево» 

замењују се речима «града Панчева».

Члан 9.
У члану 20. у ставу 2. реч «Општина» 

замењује се речју «град».

Члан 10.
Општи акти Регионалног центра ускладиће 

се са одредбама овог уговора, у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу овог уговора.

Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, 
дипл.правник, с.р.

     

       327.

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено - комуналне послове и саобраћај 
-Одељење за саобраћај Градске управе града 
Панчева, на основу члана 148. Закона о безбедно-
сти саобраћаја на путевима („Сл. гласник СР 

Србије” бр. 53/82 -пречишћен текст, 15/84, 5/86 
и 21/90 „Службени гласник Републике Србије” 
бр.28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/05), чл. 
14. став 1. и став 3. Одлуке о градској управи 
града Панчева („Сл. лист града Панчева”, бр. 
11/08 и 8/09 ), Решења број V-17-344-407/2009-2 
од 24.07.2009. године и Решења Градске управе 
града Панчева број I-01-031-50/2009 од 23.марта 
2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о сагласности на пројекте хоризонталне 
и вертикалне сигнализације на општим 

паркиралиштима у централној и заштитној 
зони Панчева, одређивању простора за 

паркирање возила лица са посебним 
потребама и постављању сигнализације у 

складу са пројектом

I Даје се сагласност на пројекте хори-
зонталне и вертикалне саобраћајне  сигнали              
зације за уређење општих паркиралишта у 
централној и заштитној зони Панчева, уз услов 
допуне пројекта у складу са тачком II овог решења, 
и то на пројекат број 2322/1 од 07.10.2009. године 
за Улицу Светозара Милетића (део од Тамишког 
кеја до Улице Мученичке и од Улице Димитрија 
Туцовића до Улице Светог Саве), измену за Улицу 
Светозара Милетића (део од Трга Мученика до 
Улице Димитрија Туцовића), као и измену за 
плато између Улице Светозара Милетића и Улице 
Браће Јовановић;

- пројекат број 2322/2 од 07.10.2009. године 
за Улицу Милоша Обреновића (део од Улице 
Пере Сегединца до Улице Стеријине);

- пројекат број 2322/3 од 07.10.2009. године за 
Плато ламеле код Зелене пијаце иза зграде Архива 
града Панчева, урађени од стране овлашћеног 
лица Душана Беча, дипл. инж. саобраћаја.

II Одређују се 3 паркинг места за возила 
лица са посебним потребама на паркиралишту 
Платоа код Зелене пијаце иза зграде Архива 
и 4 паркинг места за возила лица са посебним 
потребама на паркиралишту у Улици Милоша 
Обреновића (део од Улице Пере Сегединца до 
Улице Стеријине).

III Налаже се Јавном комуналном предузећу 
“Хигијена”, Панчево да просторе за паркирање из 
тачке I. диспозитива овог решења уреди, опреми 
и постави саобраћајну сигнализацију у складу са 
Пројектом из тачке I овог решења.

IV Налаже се Јавном предузећу “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, да 
постављену саобраћајну сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗА ТАЛЕНТЕ
ДИРЕКТОР

Александар Токовић, с.р.
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V Надзор над извођењем радова из тачке III 
овог решења врши Јавно предузеће “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева”, Панчево.

VI Рок за извршење овог решења је 15.11. 
2009. године.

VII Ово решење објавити у “Службеном 
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ V-17-344-407/2009-2 
Панчево, 14. октобра 2009. године 

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ

Милан Биро, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
      

       
       328.

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено - комуналне послове и саобраћај 
-Одељење за саобраћај Градске управе града 
Панчева, на основу члана 148. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник СР Србије” бр. 53/82 - пречишћен текст, 
15/84, 5/86 и 21/90 „Службени гласник Републике 
Србије” бр.28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/05), чл. 14. став 1. и став 3. Одлуке о градској 
управи града Панчева („Сл. лист града Панчева”, 
бр. 11/08 и 8/09 ) и Решења Градске управе града 
Панчева број 1-01-031-50/2009 од 23.марта 2009. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о техничкој регулацији саобраћаја у 

насељеном месту Панчево - одређивање 
простора за паркирање возила лица са 

посебним потребама

I Одређују се паркинг места број 10, 11 
и 12 на паркиралишту у Улици Масариковој за 
паркирање возила лица са посебним потребама.

II Налаже се Јавном предузећу “Хигијена” 
Панчево, да просторе за паркирање из тачке I. 
овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну 

сигнализацију према пројекту на који ће овај 
Секретаријат дати сагласност.

III Налаже се Јавном предузећу “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, да 
постављену саобраћајну сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

IV Надзор над извођењем радова из тачке II 
овог решења врши Јавно предузеће “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево.

V Рок за извршење овог решења је 20.11. 
2009. године.

VI Ово решење објавити у “Службеном 
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКАУПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-407/2009-11
ПАНЧЕВО 22.10.2009. год.

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ

Милан Биро, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
       

       329.

На основу члана 23. и 24. Закона о 
комуналним делатностима (“Сл.гласник РС” 
бр. 16/97 и 42/98) и члана 36. Статута Јавног 
комуналног предузећа “Водовод и канализација” 
Панчево - пречишћен текст (“Службени лист 
општине Панчево” бр.4/07), Управни одбор ЈКП 
“Водовод и канализација” Панчево на редовној 
седници која је одржана 22.07.2009. године донео 
је следећу

О Д Л У К У 
о утврђивању цена за воду и отпадну воду

Члан 1.
I ЦЕНА ЗА ВОДУ

1.Вода за домаћинства, 
стамбене зграде, дечије вртиће, 
здравствене установе, болнице, 
војне поште и установе (културне и 
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просветне) у области јавних служби 
чији је оснивач општина, покрајина 
или Република Србија, под условом 
да искључиво обављају делатност 
за коју су основане...........................

1а.Вода за домаћинства за 
период од 01.06.-01.09. за потрошњу 
већу од 7м по члану домаћинства 

2.Вода за привредне и друге 
организације, градевинска преду-
зећа код градње, власнике пословног 
простора , јавну потрошњу и прива-
тне предузетнике.............................. 

3.Вода за кориснике који 
обављају:

• Послове који се, у складу са 
Правилником о одређивању послова 
који се сматрају уметничким старим 
занатима, односно пословима 
домаће радиности (“Сл. Гласник 
РС” бр.86/2002), сматрају старим, 
уметничким занатима и пословима 
домаће радиности.

• Послове који се у складу са 
Закључком ИО СО Панчево бр. I-01
-06-67/2004 од 15.09.2004. године 
налазе на листи дефицитарних 
занатских делатности (часовничар, 
кројач, књиговезац, фирмописац, 
обућар, израда капа и израда 
дугмади).

• Послове који се сматрају 
производним занатством изузев: 
производње хлеба, пецива, брзе 
хране, бурегџиница, пицерија и по
сластичарница.................................

II ЦЕНА ЗА ОТПАДНУ ВОДУ
1. Одвођење отпадних вода 

за домаћинства, стамбене зграде, 
дечије вртиће, здравствене установе, 
болнице, војне поште и установе 
(културне и просветне) у области 
јавних служби чији је оснивач 
општина, покрајина или Република 
Србија, под условом да искључиво 
обављају делатност за коју су осно-
ване....................................................

2.Одвођење отпадних вода за 
привредне и друге организације, 

грађевинска предузећа, код градње, 
власнике пословног простора,за 
јавну потрошњу и приватне пре-
дузетнике........................................... 
    3. Одвођење отпадних вода за 
кориснике који обављају:

• Послове који се, у складу са 
Правилником о одређивању послова 
који се сматрају уметничким 
и старим занатима, односно 
пословима домаће радиности (“Сл. 
Гласник РС” бр. 86/2002), сматрају 
старим, уметничким занатима и 
пословима домаће радиности.

• Послове који се у складу са 
Закључком ИО СО Панчево бр. I-01
-06-67/2004 од 15.09.2004. године 
налазе на листи дефицитарних 
занатских делатности (часовничар, 
кројач, књиговезац, фирмописац, 
обућар, израда капа и израда 
дугмади).

• Послове који се сматрају 
производним занатством изузев: 
производње хлеба, пецива, брзе 
хране, бурегџиница, пицерија и по
сластичарница................................... 

Члан 2.
Применом ове Одлуке престаје примена и 

важност Одлуке Управног одбора ЈК “Водовод 
и канализација” Панчево о утврђивању цена за 
воду и отпадну воц бр. 5-1/7 т.2 од 21.01.2009.
године. Цене воде и отпадне воде су без пореза р 
додату вредност.

Члан 3.
Ова Одлука биће објављена у “Службеном 

листу града Панчева”, а примењиваће се од дана 
добијања сагласности надлежног органа оснивача 
на исту.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР 
Број: 5-1/20 т.4
Датум, 22. јула 2009. године

ПРЕДСЕНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Мунћан Бранка, с.р.

103,60 дин./м3

21,90 дин./м3

103,60 дин./м3

61,02 дин./м3

73,09 дин./м3

73,09 дин./м3

85,80 дин./м3
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На седници Управног одбора ЈКП 
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО одржане 18.05. 
2008. Године Разматран је предлог Директора 
ЈКП “КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о корекцији 
постојећих цена комуналних услуга за 8% и 
предлога нових цена комуналних услуга.

После дискусије Управни одбор донео је 
следећу:

О Д Л У К У 
о повећању цена воде

ЦЕНЕ ВОДЕ
р.б.

Н а з и в
Цена % 

пове
ћања

Стара Нова

1. Паушал за домаћинства 
до 5 м3

170.92 184.60 8

2. Паушал за Преду-
зетничке радње

227.90 246.14 8

3. 1м3 преко паушала 9.11 9.84 8
4. 1м3 Радне 

организације
11.39 12.31 8

Изказане цене су без пдв.
Цене ће се примењивати почев од наредног дана 
од дана добијања сагласности.
Прихвата се предлог Директора ЈКП “КАЧАРЕВО” 
КАЧАРЕВО о повећању цена воде за 8% .

ЈКП “КАЧАРЕВО” 
БРОЈ: 60 /09
Качарево, 12. августа 2009.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Ђурица Милорад, с.р.
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На седници Управног одбора ЈКП 
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО одржане 18. 05. 
2009. Године Разматран је предлог Директора 
ЈКП “КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о корекцији 
постојећих цена комуналних услуга за 8% и 
предлога нових цена комуналних услуга.

После дискусије Управни одбор донео је 
следећу:

ОДЛУКУ 
ЦЕНАМА НОВИХ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

 
Прихвата се предлог Директора ЈКП 
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО одређевању цена за 
нове пијачне услсуге

ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Р.
Б.

Н
 а

 з 
и 

в

С
ТА

РА
 

Ц
ЕН

А

Н
ов

а 
це

на

%
 П

ов
ећ

њ
а

Резервација пијачних 
тезги за период од 6 
месеци

1. Резервација металних 
тезги 2 м.

683.70 738.40 8

3. Резервација бетон-
ских тезги нових

455.80 492.27 8

4. Резервација на бетону 
површине 2м2

227.90 246.14 8

Наплата пијачарине 
обављаће се према 
Одлуци Општине 
Панчево а то је 5% на 
вредност робе односно 
10,00 дин. по комаду 
када је стока у питању 
/прасићи,живани и 
сл./

Изказане цене су без пдв
Цене ће се примењивати почев од наредног дана 
од дана добијања сагласности

ЈКП “КАЧАРЕВО” 
БРОЈ; 57 /09
Качарево, 12. августа 2009.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Ђурица Милорад, с.р.
       

332.

На седници Управног одбора ЈКП 
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО одржане 18 .05. 
2009. Године Разматран је предлог Директора 
ЈКП “КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о корекцији 
постојећих цена комуналних услуга за 8% и 
предлога нових цена комуналних услуга.
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После дискусије Управни одбор донео је 
следећу:

О Д Л У К У 
о повећању цена изношења смећа

ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

Ре
дн

и 
бр

ој

Назив

са
да

ш
њ

а
це

на

но
ва

 ц
ен

а

%
 п

ов
ећ

ањ
а

I. Изношење смећа - 
месечно

1. За домаћинства 45.58 49.23 8
2. За локале 116.60 125.93 8

    
Изказане цене су без пдв
Цене ће се примењивати почев од наредног дана 
од дана добијања сагласности

Прихвата се предлог Директора ЈКП 
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о повећању цена 
изношења смећа за 8%.

ЈКП “КАЧАРЕВО” 
БРОЈ; 59 /09
Качарево, 12. августа 2009.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Ђурица Милорад, с.р.
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На седници Управног одбора ЈКП 
“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО одржане 18.05. 
2009. Године Разматран је предлог Директора 
ЈКП “КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО о корекцији 
постојећих цена комуналних услуга за 8% и 
предлога нових цена комуналних успуга.

После дискусије Управни одбор донео је 
следећу:

ОДЛУКУ 
о ценама погребних услуга

ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Ре
дн

и 
бр

ој

Н а з и в

Ст
ар

а 
це

на

Н
ов

а 
це

на

%
по

ве
ћа

!

I Накнада за сахрањи- 
вање и ископавзање 
посмртхних остатака

1. Ископ раке и 
сахрањивање

2.332.00 2.518.56 8

2. Отварање и затрпава-
ње гробнице

1.166.00 1.259.28 8

Изказане цене су без пдв.
Цене ће се примењивати почев од наредног дана 
од дана добијања сагласности.
ЈКП “КАЧАРЕВО”
Број: 58/09
Датум: 12. августа 2009. године

ПРЕДАСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА

Ђурица Милорад, с.р.

И С П Р А В К А

У Одлуци о изменама и допунама 
Одлуке о подизању и одржавању споменика 
и скулптуралних дела на територији општине 
Панчево објављеној у “Службеном листу града 
Панчева” број 16/09 од 30.06.2009. године, под 
бројем 186, члану 2. после речи и бројева “члану 
II. став I.” грешком су изостављене речи и бројеви 
“члану 16. став 1”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
БРОЈ:      III-Сл./2009
ДАТУМ: 02.октобра 2009.године

СЕКРЕТАР
Мартин Бајза, с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

301. Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о Градској управи града Панчева..
.........................................................................

302. Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о условима и начину обезбеђивања 
континуитета у снабдевању топлотном 
енергијом купаца на подручју града Панче
ва.....................................................................

303. Одлуку о облику и начину оства-
ривања сарадње комуналне полиције и ин- 
спекцијских служби града Панчева.............

304. Одлуку о изменама и допунама 
Одлуке о локалним комуналним таксама.

305. Одлука о престанку важења Одлуке 
о кућном реду у стамбеним зградама..........

306. Решење о образовању Радне групе 
за израду Нацрта нове одлуке о условима 
и начину обезбеђивања континуитета у 
снабдевању топлотном енергијом купаца 
на подручју града Панчева..........................

307. Решење о разрешењу и избору 
председника и члана Комисије за  
представке и жалбе Скупштине града Пан-
чева.................................................................

308. Решење о разрешењу и избору чла-
на Комисије за прописе Скупштине града
Панчева...........................................................

309. Решење о разрешењу и избору заме- 
ника председника Савета за младе Скуп-
штине града Панчева....................................

310. Решење о разрешењу и избору члана 
Савета за буџет и финансије Скупштине 
града Панчева................................................

311. Решење о разрешењу и избору 

члана Савета за друштвене делатности
Скупштине града Панчева............................

312. Решење о разрешењу и избору члана 
Савета за родну равноправност Скупштине
града Панчева................................................

313. Решење о разрешењу и избору 
члана Савета за заштиту животне средине 
Скупштине града Панчева............................

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА

314. Кодекс о јавности рада и односима 
с медијима.............................................

315. Решење о образовању Економског 
савета града Панчева...........................

316. Решење о образовању Комисије за 
избор корисника грађевинског материјала 
– средства града Панчева.............................

317. Решење о образовању Комисије за 
вредновање програма и пројеката у области 
пружања подршке и оснаживања удружења 
грађана............................................................

318. Решење о изменама Решења о 
образовању Комисије за избор корисника
грађевинског материјала – средства града 
Панчева...........................................................

319. Решење о образовању Радног 
тела за припрему текста нацрта Одлуке о 
пословним, магацинским просторијама и 
гаражама.........................................................

320. Решење о давању сагласности 
на Одлуку о утврђивању цена за воду и 
отпадну воду...................................................

321. Решење о давању сагласности на 
Одлуку о повећању цена воде у насељеном 
месту Качарево..............................................
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322. Решење о давању сагласности на 
Одлуку о ценама нових пријачних услуга у 
насељеном месту Качарево..........................

323. Решење о давању сагласности на 
Одлуку о повећању цена изношења смећа 
у насељеном месту Качарево.......................

324. Решење о давању сагласности 
на Одлуку о ценама погребних услуга у 
насељеном месту Качарево..........................

325. Решење о давању сагласности на 
Правилник о изменама и допунама Павил-
ника о организацији и систематизацији 
послова Јавног комуналног предузећа за 
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