
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  6   ГОДИНА III           ПАНЧЕВО,    29. АПРИЛ  2010. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48

   Цена овог примерка      437.00

51.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана (“Службени гласник РС” 
број 36/91,79/91,33/93,53/93,67/93,46/94,48/94,5
2/96,29/01,84/04,101/05 и 115/05 ), чланова 32. и 
66. Закона о локалној самоуправи ( “Службени 
гласник РСброј 129/07 ) и чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној   29. априла 2010. 
године, донела је

ОДЛУКУ
о социјајшој заштити грађана града Панчева

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права у области 

социјалне заштите грађана и породица са 
пребивалиштем на територији града Панчева (у 
даљем тексту: Град), услови и начин њиховог 
остваривања, начин обезбеђивања средстава, као 
и међусобни односи Града и установа и других 
субјеката који обављају послове прописане овом 
одлуком.

Члан 2.
Права у социјалној заштити из надлежности 

Града у смислу ове одлуке су:
1. Помоћ у кући,
2. Дневни боравак,
3. Опрема и трошкови превоза корисника за 

смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу,

4. Једнократне помоћи,
5. Трошкови сахране,
6. Привремени смештај у прихватној станици 

и прихватилишту,
7. Ургентни породични смештај,
8. Привремени смештај жртава породичног 

насиља,
9. Становање уз подршку,
10. Социјално становање у заштићеним 

условима,
11. Народна кухиња и

12. Друга права и услуге у области социјалне 
заштите.

Члан 3.
Корисници права из члана 2. ове одлуке су 

грађани и њихове породице када се нађу у стању 
социјалне потребе или када својим радом и по 
основу рада, путем сродничке обавезе издржавања, 
по основу имовине и имовинских права, односно 
на други начин не могу да обезбеде довољно 
средстава за задовољавање основних животних 
потреба, а имају пребивалиште на територији 
Града.

Стањем социјалне потребе се сматра такво 
стање у којем је грађанину 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 4.
Лице у стању социјалне потребе дужно је 

да у границама својих могућности доприноси 
решавању стања у коме се налази.

II ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 

1. Помоћ у кући
Члан 5.

Право на помоћ у кући обезбеђује се старим и 
изнемоглим, хронично оболелим и другим лицима 
која нису у стању да се сама о себи старају, нити 
имају породицу која би им пружила одговарајућу 
заштиту.

Помоћ у кући обезбеђује се обављањем 
неопходних кућних послова (одржавање чистоће 
стана, набавка хране и других потребних ствари, 
одржавање личне хигије и слично).

Право на помоћ у кући остварује се сваког 
дана у месецу осим недеље, државног и другог 
празника.

Члан 6.
Услуге из члана 5. став 2. ове одлуке пружа 
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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 7.
Цене услуга које се пружају корисницима 

права на помоћ у кући утврђује градоначелник 
града Панчева, по претходно прибављеном 
мишљењу Градског већа Града, на предлог 
Геронтолошког центра.

Члан 8.
Право на потпуно регресирање трошкова 

помоћи у кући ( бесплатна услуга) остварује:
- корисник права на материјално обезбеђење,
- корисник права чије домаћинство има ме-

сечна примања до висине двоструког износа 
нивоа социјалне сигурности за појединца.

Члан 9.
Право на делимично регресирање трошкова 

помоћи у кући остварује: 
- корисник права чије домаћинство има 

месечна примања до висине троструког износа 
нивоа социјалне сигурности за појединца, 

- корисник права чије домаћинство има 
месечна примања до висине четвороструког 
износа нивоа социјалне сигурности за појединца.

Корисник права чије домаћинство има 
месечна примања до висине троструког износа 
нивоа социјалне сигурности за појединца, има 
право на регресирање трошкова помоћи у кући у 
висини од 50% од цене услуга.

Корисник права чије домаћинство има месе-
чна примања до висине четвороструког износа 
нивоа социјалне сигурности за појединца, има 
право на регресирање трошкова помоћи у кући у 
висини од 25% од цене услуга.

Члан 10.
Корисник права чије домаћинство има 

месечна примања преко висине четвороструког 
износа нивоа социјалне сигурности за појединца, 
плаћа пуну цену услуга из члана 7. ове одлуке.

Корисник права који има закључен уговор о 
доживотном издржавању, без обзира на приходе, 
плаћа пуну цену услуга из члана 7. ове одлуке.

2. Дневни боравак
а) Дневни боравак за децу и одрасла лица 

са сметњама у развоју

Члан 11.
Право на дневни боравак за децу и одрасла 

лица са сметњама у развоју остварује се у Школи 
за основно и средње образовање”Мара Мандић” 

Панчево (у даљем тексту: Школа) и Дому за лица 
ометена у менталном развоју “Срце у јабуци” 
Јабука (у даљем тексту: Дом “Срце у јабуци”).

У оквиру своје редовне делатности Школа, 
односно Дом “Срце у јабуци” организује 
целодневни смештај деце са сметњама у развоју, 
која због степена оштећења не могу да се образују 
у одељењима основног образовања и васпитања, 
као и одраслих лица која због врсте и степена 
ометености нису способна за самосталан живот 
и рад, и то:

- збрињавањем деце десет часова дневно, 
радним даном, 

- образовањем и васпитањем по посебном 
плану и програму Школе, односно Дома “Срце у 
јабуци”,

- радионичарским радом у сврху очувања 
преосталих способности, 

- пружањем здравствене превентиве и ис-
храном деце и 

- одраслих лица у току дневног боравка 
(доручак, ужина и ручак). 

Право на дневни боравак за децу и одрасла 
лица са сметњама у развоју остварује се сваког 
радног дана.

Члан 12.
Према природи оштећења и узрасту, деца и 

одрасла лица са сметњама у развоју разврстана су 
у четири васпитне групе, и то:

- комбинована васпитна група деце узраста од 
3 - 18 година са различитим сметњама у развоју, 
аутизмом и другим сметњама,

- васпитна група деце умерено ментално 
ометене у развоју од 8 - 18 година,

- васпитна група лица умерено ментално 
ометених у развоју старијих од 18 година,

- васпитна група деце са тешким телесним 
оштећењима.

Члан 13.
Образовно-васпитни рад у комбинованој ва-

спитној групи деце са различитим сметњама 
у развоју врши се спровођењем специфичног, 
корективног и индивидуалног третмана, прила-
гођеног могућностима и способностима деце ради 
њихове брже социјализације и рехабилитације.

Члан 14.
Образовно-васпитни рад у васпитној групи 

умерено ментално ометене деце врши се спро-
вођењем специјалног дефектолошког третмана, 
прилагођеног способностима ове деце ради 
адаптације на живот у породици, као и развијањем 
њихових преосталих способности.

Члан 15.
У васпитној групи старијег узраста врши се 

и радно оспособљавање деце, односно лица у 
посебним условима.
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Члан 16.
У васпитној групи деце са тешким телесним 

оштећењем врши се збрињавање деце којој је 
неопходна помоћ и нега другог лица, у циљу 
укључивања породице у редован рад и живот.

Деци са тешким телесним оштећењима 
у дневном боравку обезбеђује се посебна 
здравствена нега и физикална рехабилитација.

Члан 17.
Корисници права на дневни боравак за децу и 

одрасла лица са сметњама у развоју имају право 
на потпуно регресирање трошкова боравка 
(бесплатан боравак).

б) Дневни боравак за одрасла лица
Члан 18.

Корисници права на дневни боравак за одрасла 
лица су одрасла и стара социјално угрожена лица, 
изнемогла и хронично оболела лица, инвалидна 
лица и пензионери који нису у стању да се старају 
о себи нити имају породицу која би им пружила 
одговарајућу заштиту.

Услуге дневног боравка за одрасла лица обу-
хватају одржавање личне хигијене, обезбеђивање 
топлог оброка (ручка) и организовање културно-
забавних, рекреативних и других активности.

Право на дневни боравак за одрасла лица 
остварује се сваког дана у месецу осим недеље, 
државног и другог празника.

Члан 19.
Услуге дневног боравка за одрасла лица пружа 

Геронтолошки центар путем Службе клубова за 
стара и одрасла лица и помоћ у кући.

Члан 20.
Цене услуга које се пружају корисницима 

права на дневни боравак за одрасла лица утврђује 
градоначелник града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа Града, на 
предлог Геронтолошког центра.

Члан 21.
На утврђивање цена услуга и регресирање 

трошкова дневног боравка за одрасла лица сходно 
се примењују одредбе из члана 8, 9. и 10. ове 
одлуке.

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

Члан 22.
Право на опрему и трошкове превоза 

корисника за смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу има лице које се 
упућује на смештај у установу социјалне заштите 
или другу породицу, а ту опрему не може само да 
обезбеди, нити му је могу обезбедити сродници 

који су по закону дужни да учествују у његовом 
издржавању.

Право на опрему из става 1. овог члана 
утврђује Центар за социјални рад «Солидарност» 
Панчево (у даљем тексту: Центар) у току поступка 
смештаја корисника у установу социјалне заштите 
или другу породицу, у складу са законом.

4. Једнократне помоћи

Члан 23.
Право на једнократну помоћ обезбеђује се 

лицу које се изненада или тренутно нађе у стању 
социјалне потребе.

Члан 24.
Право на једнократну помоћ обезбеђује се 

као: 
-  новчана помоћ и 
- помоћ у натури.

Члан 25.
Право на једнократну новчану помоћ утврђује 

Центар у сваком конкретном случају, највише до 
висине просечне зараде остварене по запосленом 
у Републици Србији у месецу за који се врши 
исплата.

Члан 26.
У случају када пружање једнократне новчане 

помоћи не трпи одлагање, Центар утврђује 
појединачан износ новчане помоћи, који не 
може бити већи од висине износа материјалног 
обезбеђења појединца.

Члан 27.
Право на једнократну помоћ у натури утврђује 

Центар за лице које се нађе у стању социјалне 
потребе и када је то за њега најцелисходније, у 
износу који не може бити већи од просечне зараде 
остварене по запосленом у Републици Србији у 
месецу за који се врши исплата.

5. Трошкови сахране

Члан 28.
Средства на име трошкова сахране обезбеђују 

се у буџету Града у случају смрти:
- лица која су користила право на материјално 

обезбеђење 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 обевези да сносе ове трошкове, 

- лица без личног идентитета или без пре-
бивалишта, а која су се у тренутку смрти затекла 
на територији Града и
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-   лица која немају сроднике или њихови сро-
дници нису у могућности да сносе ове трошкове.

Члан 29.
Накнада трошкова сахране признаје се лицу 

које их је сносило.
Сродници који су имали законску обавезу 

издржавања покојника имају право на накнаду 
трошкова сахране само уколико су и сами 
корисници права на материјално обезбеђење или 
уколико се утврди да нису у могућности да сносе 
трошкове, у складу са законом.

Накнада трошкова сахране утврђује се у 
висини најнижих трошкова учињених за набавку 
најнеопходније опреме или извршених услуга 
сахрањивања.

6. Привремени смештај у прихватној 
станици и прихватилишту

а) Привремени смештај у прихватној ста-
ници и прихватилишту за децу и омладину

Члан 30.
Послови прихватане станице за децу и 

омладину обухватају прихват и краткотрајни 
смештај деце и омладине старости од 7 до 18 
година која се нађу у скитњи, просјачењу или 
другим случајевима у којима је хитно потребан 
краткотрајан смештај, обезбеђивање смештаја, 
исхране, примене здравствено-хигијенских мера, 
утврђивање њиховог идентитета и пребивалишта, 
сачињавање налаза о њиховом стању и понашању, 
са циљем да се дете што брже врати својим 
родитељима, или дому у коме је било или да се 
упути установи у општини, односно граду коме 
припада, или у прихватилиште ако је потребан 
темељитији опсервационо-дијагностички тре-
тман.

Прихват и смештај деце и омладине из става 
1. овог члана може да траје најдуже 7 дана.

Члан 31.
Послови прихватилишта за децу и омладину 

обухватају привремено збрињавање деце и 
омладине старости од 7 до 18 година коју упути 
надлежни центар (злостављана и занемаривана 
деца и омладина, напуштена од родитеља, нађена 
у скитњи и просјачењу и друга деца и омладина 
којој је потребно привремено збрињавање), при-
меном здравствено-хигијенских мера, васпи-
тањем и образовањем, задовољавањем културно-
забавних и других потреба, док се за њих не 
утврди одговарајући облик заштите.

Прихват и смештај деце и омладине из става 
1. овог члана може да траје најдуже 3 месеца.

Члан 32.
Послове привременог смештаја у прихватној 

станици и прихватилишту за децу и омладину 
обавља Дом за децу и омладину без родитељског 
старања “Споменак” Панчево (у даљем тексту: 
“Споменак”).

б) Привремени смештај у прихватној ста-
ници и прихватилишту за одрасла и стара лица

Члан 33.
Послови прихватне станице за одрасла и стара 

лица обухватају прихват и збрињавање лица која 
се нађу у скитњи, и другим случајевима када им 
је неопходно организовано збрињавање, док се не 
омогући њихов повратак у место пребивалишта 
или док се за њих не утврди одговарајући облик 
социјалне заштите.

Прихват и збрињавање одраслих и старих 
лица из става 1. овог члана може да траје најдуже 
7 дана.

Члан 34.
Послови прихватилишта за одрасла и стара 

лица обухватају привремено али целовито 
збрињавање, обезбеђење здравствене заштите, 
културно-забавних и других потреба лица која 
упути Центар, док за њих не утврди одговарајући 
облик социјалне заштите.

Прихват и смештај одраслих и старих лица 
из става 1. овог члана може да траје најдуже 3 
месеца.

Члан 35.
Послове привременог смештаја у прихватној 

станици и прихватилишту за одрасла и стара лица 
обавља Геронтолошки центар.

7. Ургентни породични смештај

Члан 36.
Право на ургентни породични смештај 

има дете које се нађе у стању потребе хитног 
збрињавања, а није старије од 7 година.

Изузетно, право на ургентни породични 
смештај има и дете старије од 7 година уколико 
Центар, у конкретном случају, утврди да је то 
адекватнији облик заштите од привременог 
смештаја у прихватној станици.

Право на ургентни породични смештај из 
става 1. и 2. овог члана траје док се не стекну 
услови за трајније збрињавање детета, а најдуже 
до 6 месеци.

Члан 37.
Право на ургентни породични смештај се 
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остварује у ургентној хранитељској породици.
Под ургентном хранитељском породицом 

подразумева се породица која је посебно обучена 
за наведени облик породичног смештаја.

Члан 38.
Ургентна хранитељска породица има 

право на једнократну новчану накнаду ради 
задовољавања хитних потреба детета приликом 
његовог смештаја, као и право на новчану накнаду 
трошкова смештаја детета.

Висину једнократне новчане накнаде ради 
задовољавања хитних потреба детета из става 1. 
овог члана утврђује Центар, на основу стручне 
процене, а у складу са ургентним потребама 
детета.

Висину новчане накнаде трошкова смештаја 
из става I. овог члана утврђује Центар, сходно 
решењу о ценама услуга породичног смештаја 
које доноси надлежни министар.

Члан 39.
Међусобни односи, права и обавезе Центра 

и ургентне хранитељске породице регулишу се 
посебним уговором.

8. Привремени смештај жртава породи-
чног насиља

Члан 40.
Право на привремени смештај жртава 

породичног насиља имају жене, жртве породичног 
насиља , њихова малолетна деца и друга лица 
жртве породичног насиља .

Право на привремени смештај лица из става 
1. овог члана траје најдуже три месеца од дана 
смештаја.

Члан 41.
Право на привремени смештај жртава 

породичног насиља остварује се у породици за 
прихват жртава насиља.

Под породицом за прихват жртава насиља 
подразумева се породица која је посебно обучена 
за прихват и збрињавање жртава насиља.

Члан 42.
Жртве насиља имају право на једнократну 

новчану накнаду ради задовољавања својих 
хитних потреба.

Висину једнократне новчане накнаде ради 
задовољавања хитних потреба жртава породичног 
насиља из става 1. овог члана утврђује Центар, на 
основу стручне процене, а у складу са потребама 
жртава породичног насиља.

Породица за прихват жртава насиља има 
право на новчану накнаду трошкова смештаја.

Висину новчане накнаде трошкова смештаја 
из става 3. овог члана утврђује Центар, сходно 
решењу о ценама услуга породичног смештаја 
које доноси надлежни министар.

Члан 43.
Међусобни односи, права и обавезе Центра, 

породице за прихват жртава насиља и жртве 
насиља регулишу се посебним уговором.

9. Становање уз подршку

Члан 44.
Становањем уз подршку корисницима се 

обезбеђује одговарајући смештај, стучна помоћ 
и подршка у циљу њиховог што потпунијег 
укључивања у заједницу.

Становањем уз подршку корисницима 
се обезбеђује већи степен самосталности и 
побољшање квалитета живота.

Члан 45.
Корисници услуга становања уз подршку су 

омладина, односно лица која напуштају дом за 
децу и омладину без родитељског старања или 
хранитељску породицу.

Циљ услуга из става 1. овог члана је 
пружање стручне подршке корисницима, од мо-
мента напуштања дома за децу и омладину без 
родитељског старања или хранитељске породице 
до осамостаљивања, односно савладавања 
вештине самосталног живљења.

Члан 46.
Услуге становања уз подршку пружа 

“Споменак”, у складу са општим и другим актима 
органа Града.

10. Социјално становање у заштићеним 
условима

Члан 47.
Социјално становање у заштићеним условима 

је облик социјалне заштите који се организује у 
објектима на подручју Града ради трајног смештаја 
социјално угрожених категорија становништва и 
то: избеглица смештених у колективним центрима 
као и локалног становништва укључујући и 
интерно расељена лица са територије Аутономне 
покрајине Косово и Метохија.

Члан 48.
Право на социјално становање у заштићеним 

условима и друга питања од значаја за остваривање 
овог права регулисана су Споразумом о 
реализацији пројекта социјалног становања у 
заштићеним условима.
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11. Народна кухиња

Члан 49.
Право на коришћење Народне кухиње 

обухвата обезбеђивање бесплатних куваних 
оброка у Панчеву и пакета хране у осталим 
насељеним местима.

Члан 50.
Корисници права из члана 49. ове одлуке су:
- корисници права на материјално обезбеђе-

ње - радно неспособна лица, 
- корисници права на материјално обезбеђе-

ње - породице са пет и више чланова,
- лица без прихода и елементарно решеног 

стамбеног питања («бескућници»),
- пензионери са приходима домаћинства 

до висине двоструког износа нивоа социјалне 
сигурности за појединца ,

- лица која се тренутно нађу у стању социјалне 
потребе.

Корисници права из става 1. алинеја 5. овог 
члана имају право на коришћење Народне кухиње 
најдуже 3 месеца од дана остваривања права, 
након чега се спроводи поступак ревизије права.

Члан 51.
Корисницима Народне кухиње у Панчеву 

обезбеђује се право на бесплатни кувани оброк 
сваког дана у месецу, осим недеље , државног и 
другог празника.

Корисницима Народне кухиње у осталим 
насељеним местима обезбеђује се право на 
бесплатан пакет хране једном месечно.

Појединачна вредност оброка из става 
1. овог члана и појединачна вредност пакета 
хране из става 2. овог члана утврђује се актом 
градоначелника Града.

Члан 52.
Припрема бесплатних куваних оброка и пакета 

хране врши се у Предшколској установи “Дечја 
радост” Панчево (у даљем тексту: Предшколска 
установа).

Дистрибуцију бесплатних куваних оброка 
за кориснике Народне кухиње у Панчеву врши 
Служба клубова за стара и одрасла лица и помоћ 
у кући Геронтолошког центра.

Дистрибуцију бесплатних пакета хране за 
кориснике Народне кухиње у насељеним местима 
Града врше месне заједнице.

12. Друга права и услуге у области соци-
јалне заштите

Члан 53.
Друга права и услуге у области социјалне 

заштите остварују се у складу са проценом потреба 
грађана у области социјалне заштите, обавезама 
утврђеним уговорима, општим и другим актима 
органа Града, према материјалним могућностима 
Града, а на основу посебног акта градоначелника 
Града.

III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 54.
О захтевима за остваривање права из ове 

одлуке решава у првом степену Центар.

Члан 55.
Поступак за остваривање права покреће се на 

захтев лица, односно његовог законског заступни-
ка или стараоца или по службеној дужности.

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 56.
По жалби против решења Центра у другом 

степену решава Градско веће Града.

IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 57.
Средства за остваривање права утврђених у 

члану 2. тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 11. ове одлуке 
обезбеђују се у буџету Града, тачка 1. у буџету 
Града и од корисника и њихових сродника, тачка 
2. у буџету Града и од корисника и тачка 10. према 
Споразуму.

Средства за рад установа које обављају 
послове пружања услуга, односно утврђивања 
и остваривања права прописаних овом одлуком 
обезбеђују се у буџету Града.

V МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ГРАДА И 
УСТАНОВА

Члан 58.
Установе које обављају послове пружања 

услуга, односно остваривања права прописаних 
овом одлуком , дужне су да најкасније до краја 
текуће године доставе Градском већу Града 
програме рада и финансијске планове за наредну 
годину ради давања сагласности, осим установа 
чији је оснивач Град.

Установе које обављају послове пружања 
услуга, односно остваривања права прописаних 
овом одлуком дужне су да , најкасније до 01. марта 
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наредне године, доставе Градском већу Града 
извештаје о раду и финансијском пословању за 
претходну годину ради разматрања и усвајања, 
осим установа чији је оснивач Град.

Установе које обављају послове пружања 
услуга, односно остваривања права прописаних 
овом одлуком чији је оснивач Град, програме рада 
и финансијске планове за наредну годину, односно 
извештаје о раду и финансијском пословању за 
претходну годину, достављају Скупштини Града 
ради давања сагласности, односно разматрања и 
усвајања, у складу са општим и другим актима 
органа Града.

Члан 59.
Међусобни односи, права и обавезе Града 

и установа из члана 57. 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.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе Одлука о социјалној заштити грађана града 
Панчева ( “Службени лист опшине Панчево” број 
4/07 -пречишћен текст и “Службени лист града 
Панчева”број 22/09 ) и Правилник о ближим 
условима и начину остваривања права у области 
социјалне заштите грађана општине Панчево 
(“Службени лист општине Панчево”број 7/07 ).

Члан 61.
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-04-06-22/2010 
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

52.

На основу Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС» бр. 54/09), чланова 32. и 66. Закона 
о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 
129/07) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева («Сл. лист града Панчева« бр. 8/08 и 
4/09), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 29.априла 2010. године, донела је

О Д Л У К У
о измени Oдлуке о мерама штедње буџетских 

корисника, јавних и јавних комуналних 
предузећа

Члан 1.
У Одлуци о мерама штедње буџетских 

корисника, јавних и јавних комуналних предузећа 
(„Службени лист града Панчева” број 8/09 ), члан 
6. мења се и гласи:

„Службена путовања у иностранство изабра-
них, постављених и запослених лица у органима 
локалне самоуправе, осим градоначелнице града 
Панчева, заменика градоначелнице града Панчева, 
председника и заменика председника Скупштине 
града Панчева, могу се реализовати искључиво 
по одобрењу градоначелнице града Панчева. Ова 
путовања свести на разумну и неопходну меру.”

Члан 2.
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-04-06-22/2010 
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

53.

На основу члана 20. и члана 32. Закона о 
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), 
члана 6. тачка 10. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («»Сл.гласник РС» бр. 62/06), Закона 
о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/09), 
Закона о средствима у својини Републике Србије 
(«Сл.гласник РС» 53/95, 3/96-исправка, 54/96, 
32/97 и 101/05), Закона о облигационим односима 
(«Сл.лист СФРЈ» бр 29/78, 39/85 и 57/89 и «Сл.
лист СРЈ» бр. 31/93) и члана 39. Статута града 
Панчева (»Сл.лист општине Панчево» бр.8/08 
и 4/09) Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 29. априла 2010. године, донела је

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о пословном,магацинском 

простору и   гаражама града Панчева

Члан 1.
У одлуци о пословном, магацинском про-

стору и гражама града Панчева („Сл. Лист града 
Панчева” бр. 26/09) после члана 56. додаје се члан 
56а. који гласи:
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«Члан 56а.
Изузетно, од одредаба ове одлуке, пословни 

простор се може, на захтев политичке странке која 
има одборника - одборнике у Скупштини града 
Панчева дати у закуп без спровођења поступка 
јавног надметања.

Захтев за давање у закуп пословног простора 
подноси се Управном одобру ЈП „Дирекција” 
Панчево.

Предлог Управног одбора о давању у закуп 
пословног простора, доставља се Градском већу, 
ради доношења одлуке о давању у закуп пословног 
простора.

Уговор о закупу пословног простора 
закључује се са ЈП „Дирекција” за период трајања 
мандата одборника из става 1. овог члана.

Политичка странка као закупац пословног 
простора је у обавези да пословни простор 
преда закуподавцу, у року од 30 дана након 
престанка мандата одборника у Скупштини града 
Панчева».

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-04-06-22/2010 
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

54.

На основу члана 87. Закона о заштити животне 
средине (“Сл.гласник РС” бр. 135/2004 и 36/2009), 
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС” бр. 129/2007), чланова 2. и 3. 
Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде 
за заштиту и унапређивање животне средине 
и највишег износа накнаде („Сл. гласник РС” 
бр. 111/2009), члана 2. Уредбе о одређивању 
активности чије обављање утиче на животну 
средину („Сл. гласник РС” бр. 109/2009 и 8/2010) 
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Сл.лист града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
29. априла 2010. године донела је

О Д Л У К У
о посебној накнади за заштиту и 
унапрећивање животне средине

Члан 1.
Овом одлуком уводи се посебна накнада 

за заштиту и унапређивање животне средине 
(у даљем тексту: посебна накнада) и утврђују 
обвезници, начин наплате и употребе средстава од 
посебне накнаде, а ради стварања материјалних 
услова за остваривање права и дужности Града 
Панчева (у даљем тексту Град) у области заштите 
и унапређивања животне средине.

Члан 2.
Средства од посебне накнаде, обезбеђена у 

складу са одредбама ове одлуке, приход су буџета 
Града.

Члан 3.
Посебну накнаду плаћају:
1. Привредни субјекти, корисници пословних 

зграда и пословних просторија за обављање 
пословне делатности, у износу од 3 динара 
по квадратном метру пословног простора на 
територији Града, на месечном нивоу;

2. Привредни субјекти, корисници земљишта 
за обављање пословне делатности, на територији 
Града, у износу од 0,5 динара по квадратном метру 
земљишта, на месечном нивоу;

3. Привредни субјекти (правна лица и 
предузетници) који на територији Града обављају 
одређене активности које утичу на животну 
средину, дефинисане Уредбом о одређивању 
активности чије обављање утиче на животну 
средину („Сл. гласник РС” бр. 109/2009 и 
8/2010), у износу до 0,4% на годишњем нивоу 
од оствареног прихода, од продаје производа, 
сировине, полупроизвода или производа у земљи 
и иностранству;

4. Власници теретних возила, односно правна 
и физичка лица која обављају транспорт нафте и 
нафтних деривата, као и сировина, производа 
и полупроизвода хемијских и друтих опасних 
материја из индустрије или за индустрију на 
територији Града, друмским, железничким 
или речним путем, транспортним средством 
носивости веће од 5 тона, у износу од 100 динара 
по тони терета који утоваре или истоваре.

Ако је једно лице обвезник плаћања посебне 
накнаде по више основа, највиши износ посебне 
накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити 
већи од 0,4% од оствареног прихода на годишњем 
нивоу.

Члан 4.
Секретаријат за утврђивање, контролу и 

наплату изворних прихода, Градске управе града 
Панчева, вршиће утврђивање, контролу и наплату 
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посебне накнаде из члана 3. став 1. тачке 1, 2. и 3.
Обвезници плаћања посебне накнаде из 

члана 3. став 1. тачка 4. ове одлуке доласком на 
место утовара, односно истовара, у круг фабрике 
приликом преузимања или испоруке робе обавезни 
су да уз осталу прописану документацију поднесу 
и доказ о уплати посебне накнаде из ове одлуке.

Члан 5.
Обвезници посебне накнаде из члана 3. ст. 1. 

тачке 1, 2. и 3. дужни су да поднесу пријаву на 
прописаном обрасцу Секретаријату за утврђива-
ње, контролу и наплату изворних прихода Градске 
управе града Панчева, најкасније до 15. марта 
у години у којој се врши утврђивање накнаде, 
односно у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Ако обвезник посебне накнаде не поднесе 
пријаву из претходног става, посебна накнада ће 
се утврдити на основу података којима располаже 
Секретаријат за утврђивање, контролу и наплату 
изворних прихода Градске управе града Панчева 
и други државни органи.

Обвезници посебне накнаде дужни су да 
утврђени износ посебне накнаде из члана 3. 
став 1. тачке 1, 2. и 3. плаћају до 15. у месецу за 
претходни месец.

Члан 6.
Обвезник посебне накнаде дужан је да 

сваку насталу промену пријави Секретаријату 
за утврђивање, контролу и наплату изворних 
прихода Градске управе града Панчева, у року од 
15 дана од дана настанка промене.

Члан 7.
Град, као подстицајну меру за развој 

привредних активности, ослобађа плаћања 
посебне накнаде привредне субјекте који започну 
са привредним активностима, за годину у којој су 
регистравали привредни субјект.

Члан 8.
Уплата прихода од посебне накнаде врши 

се на посебан рачун, у складу са Правилником о 
условима и начину вођења рачуна за уплату Јавног 
прихода и распоред средстава са тих прихода

Члан 9.
Висина посебне накнаде утврђена овом 

Одлуком, може се изменити и у случају доношења, 
односно измене закона или другог прописа којим 
се уређују изворни приходи јединица локалне 
самоуправе.

Члан 10.
Средства од посебне накнаде усмеравају 

се, односно користе за финансирање послова 
заштите и унапређивања животне средине, а што 
се регулише Одлуком о буџету Града Панчева.

Средства из става 1. овог члана користе се за:
1. финансирање Програма контроле квалитета 

анализе и праћења стања животне средине у 
граду,

2. финансирање Програма заштите и развоја 
заштићених природних добара у граду,

3. суфинансирање пројекта и пројеката 
заштите животне средине, или инвестиција које 
доприносе битном смањењу загађивања животне 
средине (у околини индустријских и других 
загађивача, на контаминираном подручју у случају 
акцидената и сл.).

4. суфинансирање опремања стручних и 
научних институција и центара који врше стручне 
послове у области заштите животне средине од 
интереса за град,

5. суфинансирање научно-истраживачких 
и едукативних програма и пројеката, издавање, 
публиковање радова и информативно-
пропагандних материјала у циљу стицања 
знања и подизања свести о значају заштите и 
унапређивања животне средине, и

6. финансирање осталих програма, пројеката 
и мера у области заштите животне средине и 
комуналне инфраструктуре за које одлуку доноси 
Градско веће града Панчева.

Уколико у наведеним областима не постоји 
програм или је исти исцрпљен, одлуку доноси 
Градско веће града Панчева.

Средства обезбеђења у складу са овом одлуком 
користиће се на основу Локалног еколошког 
акционог плана и Годишњег програма Фонда за 
заштиту животне средине.

Годишњи програм Фонда за заштиту животне 
средине доноси Градско веће града Панчева, 
крајем текуће или почетком наредне године, по 
претходној сагласности Министарства животне 
средине и просторног планирања Републике 
Србије, у складу са законом.

Члан 11.
Пренос средстава за намене предвиђене 

Годишњим програмом Фонда за заштиту животне 
средине врши се актом Градоначелника града 
Панчева, на предлог надлежних секретаријата, у 
складу са Одлуком о буџету града.

Члан 12.
Градоначелник града Панчева једном годишње 

подноси Градском већу града Панчева извештај о 
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реализацији програма и усмеравању средстава за 
заштиту и унапређивање животне средине.

Члан 13.
Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши Секретаријат за утврђивање, контролу и 
наплату изворних прихода Градске управе града 
Панчева.

Секретаријат из става 1. овог члана подноси 
прекршајне пријаве против обвезника плаћања 
посебне накнаде који не поштују одредбе ове 
одлуке.

Члан 14.
Лица из члана 3. ове одлуке, одговорна за 

њено спровођење, казниће се новчаном казном у 
износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара уколико 
не поштују одлуку.

Члан 15.
У свему што није регулисано овом одлуком, 

а односи се на наплату, застарелост, рокове за 
плаћање камате и остало, сходно се примењују 
одредбе Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закона о порезу на доходак 
грађана и Закона о порезу на добит корпорација.

Члан 16.
Листа активности које се обављају на 

територији града Панчева дефинисане Уредбом о 
одређивању активности чије обављање утиче на 
животну средину („Сл. гласник РС” бр. 109/2009 
и 8/2010) дата је у Прилогу 1 ове одлуке и чини 
њен саставни део.

Члан 17.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о посебној накнади за заштиту и 
унапређење животне средине („Сл. лист града 
Панчева” бр. 16/2008 и 27/2009).

Члан 18.
Ова одлука ступа на осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
Број:    II-04-06-22/2010 
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

55.

На основу чланова 39.и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 29. априла 2010.године, донела 
је

О Д Л У К У
о отпису дуга Римокатоличкој црквеној 

општини “Свети Карло Боромејски” Панчево 
на име трошкова закупа пословног простора

I
Скупштина града Панчева отписује дуг 

Римокатоличкој црквеној општини „Свети Карло 
Боромејски” Панчево, Игњата Барајевца број 
4, на име трошкова закупа пословног простора 
насталог по основу Уговора о закупу пословног 
простора на одређено време број 01-5034/02 од 15. 
новембра 2002. године, закљученог између Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево и Римокатоличке црквене 
општине „Свети Карло Боромејски” Панчево, у 
укупном износу од 6.394.990,20 динара са стањем 
на дан 31.12.2009. године, а који се састоји од 
главног дуга у износу од 3.900.510,42 динара 
и обрачунате камате у износу од 2.494.479,78 
динара.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
Број:    II-04-06-22/2010 
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

56.

На основу члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09) 
и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 11/08), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној   
29. априла 2010. године, након разматрања Пре-
длога програма пружања финансијске помоћи 
социјално најугроженијим грађанима града 
Панчева у 2010. години са Предлогом закључка 
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у вези са доношењем Програма пружања 
финансијске помоћи социјално најугроженијим 
грађанима града Панчева у 2010. години, донела 
је следећи

3АКЉУЧАК

I
Скупштина града Панчева доноси Програм 

пружања финансијске помоћи социјално 
најугроженијим грађанима града Панчева у 2010. 
години,

II
Програм из тачке I овог закључка чини његов 

саставни део.

III
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
Број:    II-04-06-22/2010 
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 
ПРОГРАМ ПРУЖАЊА ФИНАНСИЈСКЕ ПО-
МОЋИ СОЦИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈИМ 
ГРАЋАНИМА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2010. 
ГОДИНИ

Програмом пружања финансијске помоћи 
социјално најугроженијим грађанима града 
Панчева у 2010. години регулишу се услови 
и критеријуми пружања помоћи грађанима у 
плаћању комуналних услуга јавним комуналним 
предузећима, чији је оснивач Град: ЈКП 
«Грејање» Панчево, ЈКП «Хигијена» Панчево и 
ЈКП «Водовод и канализација» Панчево, односно 
јавним комуналним предузећима чији су оснивачи 
месне заједнице у насељеним местима, као и 
услови и критеријуми пружања помоћи социјално 
најугроженијим грађанима града Панчева који не 
користе услуге ЈКП «Грејања» Панчево.

Финансијска помоћ, под условима предви-
ђеним овим програмом, остварује се за:

- услуге које пружају ЈКП «Грејање» Панчево, 
ЈКП «Хигијена» Панчево и ЈКП «Водовод и 
канализација» Панчево и

- услуге које пружају јавна комунална 
предузећа чији су оснивачи месне заједнице у 
насељеним местима, и то на име услуга изношења 
смећа и услуга водовода и канализације.

Финансијску помоћ, под условима предвиђе-
ним овим програмом, остварују и грађани 
(социјално најугроженије категорије), који не 
користе услуге ЈКП „Грејања” Панчево, и то на 
име набавке, односно плаћања енергената за 
грејање свог стамбеног простора.

Право на финансијску помоћ имају следеће 
категорије грађана:

1. породице-корисници материјалног обе-
збеђења породице по Закону о социјалној заштити 
и обезбеђивању социјалне сигурности грађана

2. остале категорије социјално угрожених 
грађана, односно породица: незапослена 
лица, запослени и пензионери са минималним 
примањима и друге категорије угрожених лица

Породице-корисници права из тачке 1. овог 
Програма остварују право на финансијску помоћ 
на основу решења Центра за социјални рад 
«Солидарност» Панчево о признавању права на 
материјално обезбеђење породице.

Остале категорије грађана из тачке 2. овог 
Програма остварују право на финансијску помоћ 
под условом да приход њиховог домаћинства 
(укључујући и катастарски   приход)   не  
прелази     ниво  социјалне  сигурности   према  
акту Министарства рада и социјалне политике 
Републике Србије, увећан за 20 % .

Корисници из тачке 2. овог Програма 
остварују право на финансијску помоћ на основу 
доказа и под условима који су прописани Законом 
о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана, и то:

1. Фотокопије личне карте (за све пунолетне 
чланове породичног домаћинства)

2. Потврде о укупним нето примањима у 
претходних шест месеци, у односу на месец 
подношења захтева (за сваког запосленог члана 
породичног домаћинства)

3. Уверења о имовном стању из Републичког 
геодетског завода-Служба за катастар непокре-
тности)

4. Уверења о приходима из Пореске управе 
Панчево (само за приватне предузетнике)

5. Потврде школе, односно факултета о 
школовању за ученике, односно студенте

6. Изјаве о броју чланова породичног 
домаћинства

7. Потврде са евиденције незапослених 
Националне службе за запошљавање-Филијала 
Панчево (за незапослене) или фотокопија оверене 
здравствене или радне књижице

8. Потврде Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање-Филијала Панчево 
о исплаћеним пензијама у претходних шест 
месеци, у односу на месец подношења захтева (за 
пензионере).

Укупан приход домаћинства за категорију 
грађана из тачке 2. овог програма, утврђује Центар 
за социјални рад «Солидарност» Панчево, који 
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на основу поднетих доказа издаје одговарајућу 
потврду о испуњавању услова за остваривање 
права из овог програма.

Лица из тачке 2. овог програма која испуњавају 
услове на финансијску помоћ, потврду Центра за 
социјални рад «Солидарност» подносе у службама 
надлежних јавних комуналних предузећа (ЈКП 
«Грејање» Панчево, ЈКП «Хигијена» Панчево 
и ЈКП «Водовод и канализација» Панчево), 
односно јавним комуналним предузећима чији су 
оснивачи месне заједнице у насељеним местима, 
ради њиховог евидентирања.

Евидентирање лица из претходног става овог 
програма која не користе услуге ЈКП „Грејања” 
Панчево врши се у Цешру за социјални рад 
„Солидарност” Панчево.

Евиденције о корисницима материјалног 
обезбеђења породице Центар за социјални рад 
„Солидарност” Панчево доставља надлежним 
јавним комуналним предузећима и надлежном 
секретаријату Градске управе града Панчева.

Средства на име реализације овог Програма 
обезбедиће се у буџету града Панчева за 2010. 
годину, и то према следећој структури: 70 % 
средстава на име трошкова грејања, 20 % на име 
услуга водовода и канализације и 10 % на име 
услуга изношења смећа.

Градско веће града Панчева утврдиће начин 
остваривања права на финансијску помоћ, 
појединачни износ помоћи, рокове за подношење 
захтева и друга питања од значаја за остваривање 
овог програма.

57.

На основу чланова 39.и 99. став I. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09). Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 29. априла 2010.године, донела 
је следећи

ЗАКЉУЧАК 
у вези са лечењем пацијената са територије 
града Панчева у надлежним здравственим 

установама

I
Скупштина грала Панчева захтева ол 

Републичког Завода за здравствено осигурање 
Београд, да предузме све потребне мере да 
се пацијентима са територије града Панчева 
омогући лечење у здравственим установама у 
Београду и другим најближим здравственим 
установама на територији Републике Србије, у 
складу са законом, без постојећих рестрикција и 
ограничења. и у том смислу захтева да се изврше 
измене правних и других аката који онемогућавају 
лечење пацијената са територије града Панчева 
у свим надлежним здравственим установама на 

територији Републике Србије.

II
Закључак доставити др Томици 

Милосављевићу. министру у Министарству 
здравља РС. Немањина бр. 22-26, 1 1000 Београд. 
Светлани Вукајловић, директорки Републичког 
завода за здравствено осигурање. Јована 
Мариновића бр.2. I 1000 Београд и др Атили 
Ченгерију. Покрајинском секретару за злравство. 
Покрајински секретаријат за здравство. Бчлскар 
Михајла П\пина број 16. 21000 Нови Сад.

III
Овај закључак објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 
58.

На основу чланова 50. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 33. Пословника Скупштине града Панчева 
(«Службени лист града Панчево» бр. 11/08) и 
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист 
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу заменика градоначелника града 

Панчева

I
ДУШАН   МРВОШ,   заменик   градоначелника    

града    Панчева, разрешава се функције заменика 
градоначелника града Панчева.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р. 



59.

На основу чл. 46. став 1. тачка 5. и 49. Закона 
о локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 
129/07) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. априла 
2010. године, донела је

О Д Л У К У 
о утврђивању престанка мандата одборнику 

Скупштине града Панчева

I
Утврђује се да је КАТУЦА ДРАГАНУ, престао 

мандат одборника Скупштине града Панчева, дана 
29. априла 2010. године, због преузимања посла, 
односно функције које су, у складу са законом, 
неспојиве са функцијом одборника.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Вишем суду у Панчеву у року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

60.
 
На основу чланова 43., 51. и 66. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
бр. 129/07), члана 30. Пословника Скупштине 
града Панчева («Службени лист града Панчево» 
бр. 11/08) и члана 39. и 64. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору заменика градоначелника града 

Панчева

I
ДРАГАН КАТУЦА, економиста   из Панчева, 

бира се за заменика градоначелника града 
Панчева, почев од 29. априла 2010. године.

II
Мандат лица из става I овог решења траје 

четири године, односно до истека мандата 
одборницима Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

61.
 
На основу чланова 40. и 66. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 26. Пословника Скупштине града Панчева 
(«Службени лист града Панчево» бр. 11/08) и 
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист 
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу секретара Скупштине града 

Панчева

I
АЛЕКСАНДР   ВУЧКОВИЋ,   разрешава   се   

функције   секретара Скупштине града Панчева, 
на лични захтев.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

 

62.

На основу чланова 40. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
члана 25. Пословника Скупштине града Панчева 
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(«Службени лист града Панчево» бр. 11/08) и 
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист 
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу секретара Скупштине града 

Панчева

I
МАЈА ДАВИТКОВ, дипломирани правник 

из Панчева, поставља се за секретара Скупштине 
града Панчева, на време од четири године.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

63.
 
На основу чланова 40. и 66. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
чланова 26. и 27. Пословника Скупштине града 
Панчева («Службени лист града Панчево» 
бр. 11/08) и члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу заменика секретара Скупштине 

града Панчева
I

МАРИНА КЕНДЕРЕШКИ, разрешава се 
функције заменика секретара Скупштине града 
Панчева, на лични захтев.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р. 

64.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07); члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева” бр. 11/08), и члана 39. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
бр. 8/08 и 4/09) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 29. априла 2010. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Градског већа града 

Панчева

I
СИНИША КОЈИЋ, разрешава се функције 

члана Градског већа града Панчева за подручје 
развоја села и пољопривреде, на лични захтев.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р. 

 
65.

На основу чл. 46. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана 
39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању престанка мандата одборнику 

Скупштине града Панчева

I
НОВАКОВИЋ ЈЕЛЕНКИ, утврђује се 

престанак мандата одборника Скупштине града 
Панчева пре истека времена на које је изабрана, 
дана 29. априла 2010. године, због преузимања 
посла, односно функције које су, у складу са 
законом, неспојиве са функцијом одборника.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Вишем суду у Панчеву у року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р. 

66.

На основу члана 45., 51., 65. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
бр. 129/07), члана 31. Пословника Скупштине 
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 
11/08) и члана 39. и 64. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору  члана Градског већа града Панчева

I
ЈЕЛЕНКА НОВАКОВИЋ, дипломирани 

инжењер пољопривреде, из Банатског Новог Села, 
бира се за члана Градског већа града Панчева за 
подручје развоја села и пољопривреде, почев од 
29. априла 2010. године, и неће бити на сталном 
раду у граду Панчеву.

II
Мандат лица из става I овог решења траје 

четири године, односно до истека мандата 
одборницима Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р. 

 

67.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева” бр. 11/08), и члана 39. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
бр. 8/08 и 4/09) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 29. априла 2010. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разешењу члана Градског већа града 

Панчева

I
НАДА ЧИКОШ, разрешава се функције 

члана Градског већа града Панчева за подручје 
образовања, на лични захтев.

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 ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р. 

 

68.

На основу чл. 46. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана 
39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

ОДЛ У КУ
о утврђивању престанка мандата одборнику 

Скупштине града Панчева

I
ШКАЉАК ПРЕДРАГУ, утврђује се престанак 

мандата одборника Скупштине града Панчева пре 
истека времена на које је изабран, дана 29. априла 
2010. године, због преузимања посла, односно 
функције које су, у складу са законом, неспојиве 
са функцијом одборника.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
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објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Вишем суду у Панчеву у року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

69.
 
На основу члана 45, 51., 65. и 66. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 
129/07), члана 31. Пословника Скупштине града 
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 11/08) и 
члана 39. и 64. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09)), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 29. априла 
2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору  члана Градског већа града Панчева

I
ПРЕДРАГ ШКАЉАК, наставник, из Банат-

ског Новог Села, бира се за члана Градског већа 
града Панчева за подручје образовања, почев од 
29. априла 2010. године, и неће бити на сталном 
раду у граду Панчеву.

II
Мандат лица из става I овог решења траје 

четири године, односно до истека мандата 
одборницима Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ:   II-04-06-22/2010
Панчево,    29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

70.

На основу члана 50. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 
34. Пословника Скупштине града Панчева („Сл. 
лист града Панчева” бр. 11/08), и члана 39. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
бр. 8/08 и 4/09) Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 29. априла 2010. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Градског већа града 

Панчева

I
НЕМАЊА РОТАР, разрешава се функције 

члана Градског већа града Панчева за подручје 
културе и информисања.

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-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

71.

На основу члана 45., 51., 65. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
бр. 129/07), члана 31. Пословника Скупштине 
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 
11/08) и члана 39. и 64. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Градског већа града Панчева

I
НАДА БЕРКУЉАН, дипломирани полити-

колог, из Панчева, бира се за члана Градског 
већа града Панчева за подручје културе и 
информисања, почев од 29. априла 2010. године, 
и биће на сталном раду у граду Панчеву.

II
Мандат лица из става I овог решења траје 

четири године, односно до истека мандата 



одборницима Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

72.

На основу чл. 47. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана 
39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

О Д Л У КУ
о утврђивању престанка мандата одборника 

Скупштине града Панчева

I
МИЛОШУ ЂОРЂЕВИЋУ, утврђује се 

престанак мандата одборника Скупштине града 
Панчева, пре истека времена на које је изабран, 
због поднете оставке.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Вишем суду у Панчеву у року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: 11-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

73.

На основу чл. 47. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана 
39. Статута града Панчева («Сл. лист града 

Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању престанка мандата одборника 

Скупштине града Панчева

I
АНКИ СТАМАТОВИЋ, утврђује се преста-

нак мандата одборника Скупштине града 
Панчева, пре истека времена на које је изабрана, 
због поднете оставке.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Вишем суду у Панчеву у року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: 11-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

74.

На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана 
39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Панчева

I
Потврђује се мандат одборника Скупштине 

града Панчева, са Изборне листе Нова Србија - 
Панчево, и то:

СРЂАНУ МИЛОВАНОВИЋУ, рођеном 1976. 
године, по занимању економиста из Панчева, 
улица Мите Богојевског 4/13.

II
Мандат одборника из члана I ове одлуке траје 

до истека мандата одборницима Скупштине града 
Панчева.
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III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Вишем суду у Панчеву у року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

75.

На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана 
39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. aприла 2010. 
године, донела је

ОДЛУКУ 
о потврђивању мандата одборника 

Скупштине града Панчева

I
Потврђује се мандат одборника Скупштине 

града Панчева, са Изборне листе Нова Србија - 
Панчево, и то:

ГОРИ ГВОЗДЕНОВИЋ, рођеној 1962. године, 
по занимању дипл. економиста из Омољице, 
улица Тамишка бр. 29

II
Мандат одборника из члана I ове одлуке траје 

до истека мандата одборницима Скупштине града 
Панчева.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Вишем суду у Панчеву у року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29.април 2010. године
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

76.

На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана 
39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

ОДЛУКУ 
о потврђивању мандата одборнику 

Скупштине града панчева

I
НЕНАД ТОДОРОВИЋ, рођен 1969. године, 

по занимању саобраћајни техничар из Панчева, ул. 
Братства Јединства бр. 102, са изборне листе Нова 
Србија - Панчево потврђује се мандат одборника 
Скупштине града Панчева.

II
Мандат одборника из члана I ове одлуке траје 

до истека мандата одборницима Скупштине града 
Панчева.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Вишем суду у Панчеву у року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

77.

На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана 
39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

О Д Л У КУ 
о потврђивању мандата одборнику 

Скупштине града Панчева

I
БАРОШ БОЖИДАРУ, рођеном 1961. године, 

по занимању инжењер из Банатског Новог Села, 
ул. Змај Јовина 61, са изборне листе Демократска 



странка Србије - Војислав Коштуница потврђује 
се мандат одборника Скупштине града Панчева.

II
Мандат одборника из члана I ове одлуке траје 

до истека мандата одборницима Скупштине града 
Панчева.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Вишем суду у Панчеву у року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

78.

На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним 
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана 
39. Статута града Панчева («Сл. лист града 
Панчево« бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

ОДЛУКУ 
о потврђивању мандата одборнику 

Скупштине града Панчева
I

МИЉАНА ГЛОГОВАЦ, рођена 1980. године, 
студент из Качарева, ул. Маршала Тита бр. 29, 
са изборне листе Демократске странке Панчево 
потврђује се мандат одборника Скупштине града 
Панчева.

II
Мандат одборника из члана I ове одлуке траје 

до истека мандата одборницима Скупштине града 
Панчева.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Вишем суду у Панчеву у року од 48 
часова од дана доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

79.

На основу члана 134. Закона о здравственој 
заштити («Службени гласник РС» број 107/05), 
члана 10. Одлуке о оснивању Дома здравља 
Панчево («Сл. лист града Панчева» бр. 7/09) 
и члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист 
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одражаној 29. априла 2010. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 
дужности директора Дома здравља Панчево

I
Др.СТЕВАНУ ЖИЛОВИЋУ, доктору 

медицине, специјалисти ургентне медицине, из 
Панчева, утврђује се престанак мандата вршиоца 
дужности директора Дома здравља Панчево, дана 
29. априла 2010.године.

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 ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

80.

На основу члана 133. Закона о здравственој 
заштити («Сл. гласник РС» бр. 107/05), члана 9. 
Одлуке о оснивању Дома здравља Панчево («Сл. 
лист града Панчева» бр. 7/09), члана 20. Статута 
Дома здравља («Сл. лист града Панчева« бр. 28/09 
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и 4/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одражаној 29. априла 
2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
о именовању директора Дома здравља 

Панчево

I
Др СОФИЈА ВЈЕТРОВ, из Панчева, именује 

се за директора Дома здравља Панчево, на време 
од четири године.

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

директора наредног дана од дана доношења 
решења

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

81.

На основу члана 134. Закона о здравственој 
заштити («Службени гласник РС» број 107/05), 
члана 2. Одлуке о преузимању права и обавеза 
оснивача над «Апотеком Панчево» Панчево 
(«Службени лист општине Панчево» број 
12/2003), члана 17. и члана 19 б. Статута «Апотеке 
Панчево» Панчево од 21 новембра 2003. и 29. јуна 
2005. године и члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева број 8/08 и 4/09), 
Скупштине града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата вршиоца 

дужности директора Апотеке «Панчево»
Панчево

I
МИРЈАНИ ПУЗИЋ, дипломираном фарма-

цеуту из Београда, утврђен је престанак мандата 
вршиоца дужности директора Апотеке «Панчево» 
Панчево, због истека мандата утврђеног Решењем 
Скупштине града Панчева о именовању вршиоца 
дужности директора Апотеке «Панчево» Панчево 
бр. II-04-06-16/2009 од 29. септембра 2009. 

године.

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 ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

82.

На основу члана 134. Закона о здравственој 
заштити («Службени гласник РС» број 107/05), 
члана 2. Одлуке о преузимању права и обавеза 
оснивача над «Апотеком Панчево» Панчево 
(«Службени лист општине Панчево« број 
12/2003), члана 17. и члана 196. Статута «Апотеке 
Панчево» Панчево од 21 новембра 2003. и 29. јуна 
2005. године и члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева број 8/08 и 4/09), 
Скупштине града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора 

Апотеке «Панчево» Панчево

I
МИРЈАНА ПУЗИЋ, дипломирани фармацеут, 

из Београда, именује се за вршиоца дужности 
директора Апотеке «Панчево» Панчево, најдуже 
6 месеци.

II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност 

вршиоца дужности директора наредног дана од 
дана доношења Решења

III
Ово решење објавиће се у «Службеном листу 

града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:  II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.



      83.
 
На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута 

града Панчева (“Службени лист града Панчево” 
бр. 8/08 и 4/09), члана 10. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над ЈП “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево које 
је настало спајањем ЈП “Урбанизам” Панчево, 
Друштвеног фонда грађевинског земљишта и 
путева општине Панчево и ЈП “Стан” Панчево 
(“Сл. лист општина Панчево, Ковин и Опово” 
6/93, 9/93 и “Сл. лист општине Панчево” бр. 12/00 
и 3/01) Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 29. априла 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата  вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа 
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 

Панчево

I
ГОРДАНИ ДЕНЧИЋ - КУШЉИЋ, дипломи-

раном грађевинском инжењеру за конструкције, из 
Београда, утврђује се престанак мандата вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево.

II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

84.

На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчевa” 
бр. 8/08 и 4/09), члана 4. и 7. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над ЈП “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево које 
је настало спајањем ЈП “Урбанизам” Панчево, 
Друштвеног фонда грађевинског земљишта и 
путева општине Панчево и ЈП “Стан” Панчево 
(“Сл. лист општина Панчево, Ковин и Опово” 6/93, 
9/93 и “Сл. лист општине Панчево” бр.12/00 и 3/01) 
и члана 30. Статута ЈП «Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева» Панчево («Службени лист 
општине Панчево» бр. 10/05 - пречишћен текст), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 

29. априла 2010. године, донела је
ОДЛУКУ

о постављењу директора Јавног предузећа 
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева” 

Панчево

I
ГОРДАНА ДЕНЧИЋ - КУШЉИЋ, дипломи-

рани грађевински инжењер за конструкције, 
из Београда, поставља се за директора Јавног 
предузећа “Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево, на време од четири године.

II
Лице из тачке I ове Одлуке ступа на дужност 

дирекотра наредног дана од дана доношења 
Одлуке

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

85.

На основу члана 15. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (»Службени гласник РС» бр. 25/00, 
25/02, 107/05 и 108/05 - исправка), члана 40. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа «Градска 
стамбена агенција» Панчево («Службени лист 
општине Панчево» бр. 2/2006 и «Службени 
лист града Панчева бр. 12/08), члана 48. Статута 
Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција” 
Панчево („Службени лист општине Панчево” 
бр.5/06 и „Службени лист града Панчева” бр.3/09) 
и члана 39. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» бр. 8/08) Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника 

надзорног одбора Јавног предузећа «Градска 
стамбена агенција» Панчево

I
МАРКО ИВКОВИЋ, разрешава се дужности 

председника Надзорног одбора Јавног предузећа 
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«Градска стамбена агенција» Панчево.

II
НЕНАД МИНИЋ, именује се,за председника 

Надзорног одбора Јавног предузећа «Градска 
стамбена агенција« Панчево.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа «Општинска стамбена агенција» 
Панчево број 1-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008. 
године и Решењем Скупштине града Панчева о 
разрешењу и именовању члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» 
Панчево 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-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

       86.
 
На основу члана 3. Одлуке о задржавању 

права и обавеза оснивача над Јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа “Стандард” Панчево (“Сл. 
лист општина Панчево, Ковин и Опово” бр. 6/93 
и “Сл. лист општине Панчево” бр. 12/2000 и 
3/2001) и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. 
лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 29. априла 
2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању председника 
Надзорног одбора Jавног комуналног 

предузећа “Зеленило” Панчево

I
ЈОВАНКА КРСТИЋ, разрешава се дужности 

председника Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Зеленило” Панчево.

II
МАРКО ИВКОВИЋ, именује се за 

председника Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Зеленило” Панчево.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Зеленило” Панчево број: I-01-06-59/2008 од 03. 
октобра 2008. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

87.

На основу члана 2. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузеаћа “Стандард” Панчево (“Сл. 
лист општина Панчево, Ковин и Опово” бр. 6/93 и 
“Сл. лист општине Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001) 
и члана 39. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 08/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. априла 
2010. године, донела је

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

одбора Јавног комуналног предузећа 
“Грејање” Панчево

I
ДЕЈАН СИМЕУНОВИЋ, разрешава се 

дужности члана Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Грејање” Панчево.

II
КОНСТАНТИН ЧОБАНОВИЋ, именује се 

за члана Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Грејање” Панчево.

III
Лица из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђеног Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника, 
заменика председника и чланова Управног одобра 
Јавног комуналног предузећа „Грејање” Панчево 
број: I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008. године и 
Решењем о разрешењу и именовању председника 



Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
«Грејање» Панчево број II-04-06-27/2009 од 29. 
децембарa 2009. године

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

88.

На основу члана 12. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Службени гласник РС” број 25/2000 
25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 2. Одлуке 
о задржавању права и обавеза оснивача над 
Јавним предузећем “Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева” Панчево које је настало 
спајањем ЈП “Урбанизам” Панчево, Друштвеног 
фонда грађевинског земљишта и путева општине 
Панчево и ЈП “Стан” Панчево (“Сл. лист општина 
Панчево, Ковин и Опово” бр. 6/93, 9/93 и “Сл. 
лист општине Панчево” бр. 12/2000 и 3/2001) и 
члана 39. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 29. априла 
2010. године, донела је

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

одбора Јавног предузећа “Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”

Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Управног 

одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева» Панчево, и то: ЈАСНА ЋОСИЋ, 
и НАТАША ШВОП.

II
За чланове Управног одбора Јавног предузећа 

«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево, именују се: ЈЕЛЕНА ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ, и 
ФИЛИП ЂУКИЋ

III
Лица из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника, 
заменика председника и чланова Управног 
одбора Јавног предузећа «Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева» Панчево број I-01-06-
59/2008 од 3. октобра 2008. године и Решењем о 
разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Јавног предузећа Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева» Панчево 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-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

89.

На основу члана 12. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Сл. гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002, 
107/2005 и 108/2005), чланова 17., 18. и 19 
Уговора о организовању Јавног Радиодифузног 
предузећа «Радиотелевизија Панчево» Панчево 
као Регионалне радиотелевизијске станице 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево («Сл. лист 
општине Панчево» 11/2003 и 16/2003 - исправка), 
чланова 27. и 28. Статута Јавног радиодифузног 
предузећа Регионалне радиотелевизијске станице 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево («Сл. лист 
општине Панчево» 16/2003, 8/2005 и 18/2005) 
и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист 
града Панчева бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

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

одбора Јавног радиодифузног предузећа 
Регионална радиотелевизијска станица 

“Радиотелевизија Панчево” Панчево

I
УНА БАКАЛОВ, разрешава се дужности 

члана Управног одбора Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево» Панчево.
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II
МИЛОШ ЂУРИН, именује се за члана 

Управног одбора Јавног радиодифузног 
предузећа Регионална радиотелевизијска станица 
«Радиотелевизија Панчево« Панчево.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника, 
заменика председника и чланова Управног одбора 
Јавног радиодифузног предузећа Регионална 
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија 
Панчево» Панчево број I-01-06-59/2008 од 3. 
октобра 2008. године..

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

90.

На основу члана 137. Закона о здравственој 
заштити («Службени гласник РС» број 107/05), 
члана 2. Одлука о преузимању права и обавеза 
оснивача над Апотеком “Панчево” Панчево (“Сл. 
лист општине Панчево” бр. 12/03), члана 17. и 
члана 23. Статута Апотеке “Панчево” Панчево 
од 21. новембра 2003. и 29. јуна 2005. године 
и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист 
града Панчева бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

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

одбора Апотеке “Панчево” Панчево

I
АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКИ ГАВРИЛОВ, 

разрешава се дужности члана Управног одбора 
Апотеке “Панчево” Панчево

II
ДРАГИЦА БАРБУ, именује се за члана 

Управног одбора Апотеке “Панчево” Панчево

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника и 
чланова Управног одбора Апотеке “Панчево” 
Панчево број I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008. 
године..

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

       91.
 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(“Сл. гласник РС” бр. 42/91, 71/94 и 79/2005), 
члана 2г. Одлуке о преузимању оснивачких права 
над Омладинским културним центром «ОКЦ-е» 
Панчево, са потпуном одговорношћу («Службени 
лист општина Панчево, Ковин и Опово» бр. 6/93 и 
«Службени лист општине Панчево» бр. 15/2003) 
и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист 
града Панчева бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 29. априла 2010. 
године, донела је

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

одбора Дома омладине Панчево

I
НЕМАЊА БЛАГОЈЕВИЋ, из Панчева, 

разрешава се дужности члана Управног одбора 
Дома омладине Панчево.

II
ЉУБОМИР РАДОВАНОВИЋ, из Београда, 

именује се за члана Управног одбора Дома 
омладине Панчево.

III
Лица из тачке II овог решења именује се на 



на остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника и 
чланова Управног одбора Дома омладине Пначево 
број I-01-06-59/2008 од 03. октобра 2008.године.

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

92.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

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

одбора Машинске школе «Панчево» Панчево

I
ВЕРА МАТИЋ, разрешава се дужности члана 

Школског одбора Машинске школе „Панчево” 
Панчево, представник Савета родитеља.

II
СТЕВАН ВЕЉИН, именује се за члана 

Школског одбора Машинске школе „Панчево” 
Панчево, као представник Савета родитеља.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
општине Панчево о именовању чланова Школског 
одбора Машинске школе „Панчево” Панчево број 
I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. године, Решењем 
о разрешењу и именовању члана Шкослког 
одбора Машинске школе „Панчево” Панчево 
број I-01-06-14/2007од 30. марта 2007. године, 
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу 
и именовању члана Шкослког одбора Машинске 
школе „Панчево” Панчево број I-01-06-59/2008 од 
03. октобра 2008. године

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

      93.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

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

одбора Основне школе “Исидора Секулић” 
Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Школског 

одбора Основне школе “Исидора Секулић” 
Панчево, као представници Савета родитеља и 
то:

1. БИЉАНА САВИЋ
2. ДРАГАН ВУЧЕТИЋ

II
За чланове Школског одбора Основне школе 

«Исидора Секулић » Панчево, као представници 
Савета родитеља именују се:

1. ЈЕПЕНА ДЕРЕТИЋ
2. БРАНИСЛАВ ДЕНЧИЋ

III
Лица из тачке II овог решења именују се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
општине Панчево о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе »Исидора Секулић» 
Панчево, број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. 
године и Решењем Скупштине општине Панчево 
о разрешењу и именовању члана Школског одбора 
Основне школе »Исидора Секулић» Панчево, 
број I-01-06-51/2006 од 7. септембра 2006. 
године, Решењем Скупштине града Панчева о 
разрешењу и именовању члана Школског одбора 
Основне школе »Исидора Секулић» Панчево, 
број I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008. године и 
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Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу 
и именовању члана Школског одбора Основне 
школе »Исидора Секулић» Панчево, број I-01-06-
82/2008 од 24. новембра 2008. године.

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: 11-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

94.
 
На основу члана 53., 54. и 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

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

одбора Основне школе 
«Борисав Петров Браца» Панчево

I
ДАНАМАРИЈА СЕРДАР, наставник српског 

језика, разрешава се дужности члана Школског 
одбора Основне школе «Борисав Петров Браца» 
Панчево, представник Наставничког већа.

II
ЗОРАНА РАНГЕЛОВ, професор техничког 

образовања, именује се за члана Школског одбора 
Основне школе «Борисав Петров Браца» Панчево, 
као представник Наставничког већа.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

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

града Панчева о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Основне школе «Борисав 
Петров - Браца» Панчево број I-01-06-82/2008 од 
24. новембра 2008. године и Решењем Скупштине 
града Панчева о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Основне школе «Борисав 
Петров -Браца» Панчево број II-04-06-9/2009 од 
22. маја 2009. године

IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

95.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора Основне школе «Жарко Зрењанин»

Качарево

I
ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ, наставник разре-

дне наставе, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе «Жарко 
Зрењанин» Качарево, представник Наставничког 
већа.

II
ДУШАНКА ТРАЈКОВСКИ, професор разре-

дне наставе, именује се за члана Школског одбора 
Основне школе «Жарко Зрењанин» Качарево, као 
представник Наставничког већа.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
општине Панчево о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Жарко Зрењанин» 
Качарево број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. 
године и Решењем Скупштине града Панчева о 
разрешењу и именовању чланова Шкослког одбора 
Основне школе «Жарко Зрењанин» Качарево број 
II-04-06-4/2009од 20. фебруара 2009. године



IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева
РЕПУБ.ПИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

      
       96.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града 
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
29. априла 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског 
одбора основне школе «Гоце Делчев» Јабука

I
ЛАСЛО ПУШКАШ, наставник физичког 

васпитања, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе «Гоце Делчев» 
Јабука, представник Наставничког већа.

II
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ, професор 

српског језика и књижевности, именује се за члана 
Школског одбора Основне школе «Гоце Делчев» 
Јабука, као представник Наставничког већа.

III
Лице из тачке II овог Решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
општине Панчево о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Гоце Делчев» Јабука 
број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. године и 
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу 
и именовању члана Школског одбора Основне 
школе «Гоце Делчев» Јабука 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-04-06-22/2010
Панчево, 29. април 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Тигран Киш, с.р.

97.

Градоначелница града Панчева, дана 29. 
априла 2010. године, разматрала је Предлог 
решења о образовању Комисије за потврђивање 
изведених радова на одржавању јавних зелених 
површина на територији насељеног места 
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 образовању Комисије за потврђивање 
изведених радова на одржавању јавних 

зелених површина на територији насељеног 
места Панчево

I
Образује се Комисија за потврђивање 

изведених радова на одржавању јавних зелених 
површина на територији насељеног места Панчево 
(у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:

1. Милан Глумац, дипл. правник, помоћник 
секретара Секретаријата за заштиту животне 
средине;

2. Светлана Дракулић Стефановић, дипл. 
инж. арх, помоћник секретара за урбанизам и 
грађевинарство Секретаријата за урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове;

3. Биљана Ђордан, дипл. инж. маш, инспектор 
за заштиту животне средине у Секретаријату за 
заштиту животне средине;

4. Милан Милутиновић, дипл. инж. 
пољопривреде, инжењер на одржавању јавних 
зелених површина у Јавном комуналном предузећу 
«Зеленило» Панчево;

5. Јелена Стојиљковић, дипл. инж. 
хортикултуре, инжењер на одржавању јавних 
зелених површина у Јавном комуналном предузећу 
«Зеленило» Панчево.

II
Задатак Комисије је да, на основу извршеног 

увида у грађевинске књиге и дневнике који се 
воде у Јавном комуналном предузећу «Зеленило» 
Панчево, а по потреби и на основу увида у другу 
одговарајућу документацију, као и провером стања 
на терену, потврди изведене радове на одржавању 
јавних зелених површина на територији насељеног 
места Панчево.

Комисија има задатак да потврди радове на 
одржавању јавних зелених површина који су 
изведени у 2009. години, у првом тромесечју 2010. 
године и убудуће да, континуирано сваког месеца 
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до 10-тог у месецу, потврђује радове изведене 
претходног месеца.

Комисија сачињава извештај о радовима 
изведеним на одржавању јавних зелених површина 
у одређеном временском периоду. Комисија ће 
сачинити Извештај за 2009. годину, Извештај за 
прво тромесечје 2010. године и, у даљем раду, 
месечне извештаје.

III
Чланови Комисије, који су представници 

Градске управе града Панчева, обављаће послове 
наведене у тачки II став 1. овог решења ван 
радног времена и припада им накнада по сваком 
сачињеном извештају о изведеним радовима 
на одржавању јавних зелених површина на 
територији насељеног места Панчево у висини 
нето износа једне дневнице (пет процената 
просечне месечне бруто зараде по запосленом у 
привреди Републике Србије у моменту исплате).

IV
Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе Комисије обављаће Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са Секретаријатом за 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010- 232
Панчево, 29. април 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

        98.

Градоначелница града Панчева, дана 27. 
априла 2010. године, разматрала је Предлог 
решења о образовању Комисије за избор корисника 
новчане помоћи за економско оснаживање и 
осамостаљивање породица избеглица и интерно 
расељених лица, 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 
новчане помоћи за економско оснаживање 
и осамостаљивање породица избеглица и 

интерно расељених лица

I
Образује се Комисија за избор корисника 

новчане помоћи за економско оснаживање и 
осамостаљивање породица избеглица и интерно 
расељених лица (у даљем тексту: Комисија), у 
следећем саставу:

1. Др Новица Ђорђевић, члан Градског већа 
града Панчева, председник;

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

2. Ђорђе Папулић, члан Градског већа града 
Панчева, члан;

- Миланко Андрејић, 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. Оливера Ћириковачки, запослена у Јавном 
комуналном предузећу «Водовод и канализација» 
Панчево, члан;

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

II
Комисија доноси Правилник о условима 

и критериЈумима за доделу помоћи, објављује 
оглас, разматра поднете захтеве, доноси одлуке 
о додељивању новчане помоћи избеглицама и 
интерно расељеним лицима са територије града 
Панчева и извршава друге обавезе у складу са 
наведеним правилником.

Послове из става 1. ове тачке Комисија ће 
обављати у складу са Решењем Комесаријата за 
избеглице Републике Србије број 553-501/1 од 
15.12.2009. године, којим је одобрена исплата 
новчане помоћи породицама избеглица и 
интерно расељених лица са територије града 
Панчева, у износу од 1.500.000,00 динара, на 
име стварања услова за економско оснаживање и 
осамостаљивање.

III
Председник Комисије сазива седнице и 

руководи радом Комисије. 
Комисија одлучује консензусом.
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IV
Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе Комисије обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева и 
Јавним предузећем «Градска стамбена агенција» 
Панчево.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-225
Панчево, 27. априла 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

99.

Градоначелница града Панчева, дана 15. 
априла 2010. године, разматрала је Предлог решења 
о образовању Комисије за избор корисника пакета 
помоћи у храни за избеглице и интерно расељена 
лица, 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 

пакета помоћи у храни за избеглице и интерно 
расељена лица

I
Образује се Комисија за избор корисника 

пакета помоћи у храни за избеглице и интерно 
расељена лица (у даљем тексту: Комисија), у 
следећем саставу:

1. Др Новица Ђорђевић, члан Градског већа 
града Панчева, председник;

2. Зоран Граовац, повереник за избеглице 
града Панчева, члан;

3. Ирена Томашевић, запослена у 
Секретаријату за јавне службе и социјална питања 
Градске управе града Панчева, члан;

4. Зденка Радојковић, запослена у Центру за 
социјални рад «Солидарност» Панчево, члан;

5. Јасминка Ристић, запослена у Градској 
организацији Црвеног крста Панчево, члан;

6. Оливера Ћириковачки, запослена у Јавном 
комуналном предузећу «Водовод и канализација» 
Панчево, члан.

II
Задатак Комисије је да обезбеди пуну 

информисаност потенцијалних корисника 
помоћи на територији града Панчева, као и да, у 
складу са условима и критеријумима утврђеним 
у допису Комесаријата за избеглице Републике 
Србије број 019-62 од 16. фебруара 2010. године, 
а на основу пријавних образаца и документације, 
припреми списак најугроженијих домаћинстава и 
да реализује расподелу помоћи.

Списак из става 1. ове тачке Комесаријату за 
избеглице Републике Србије, заједно са пријавним 
обрасцима, доставиће повереник за избеглице 
града Панчева, у складу са дописом из става 1. 
ове тачке.

III
 Председник Комисије сазива седнице и 

руководи радом Комисије.

IV
Стручне и админисгративно-техничке 

послове за потребе Комисије обавља Секретаријат 
за скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева у 
сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-203
Панчево, 15. априла 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

100.

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 2. Одлуке о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности на 
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цене («Службени лист града Панчева» број 27/09), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број II-05-06-2/2010-17 од 
08. априла 2010. године), дана 14. априла 2010. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Одлуке о усвајању ценовника за 

услугу паркирања «У систему контроле и 
наплате паркирања»

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбо-

ра Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Пан-
чево о изменама и допунама Одлуке о усвајању 
ценовника за услугу паркирања «У систему 
контроле и наплате паркирања» број 2230/16 од 
29. јануара 2010. године.

II
Јавно комунално предузеће «Хигијена» 

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-06-020-1/2010-193
Панчево, 14. априла 2010. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

101.

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 2. Одлуке о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности на 
цене («Службени лист града Панчева» број 27/09), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број II-05-06-2/2010-17 од 
08. априла 2010. године), дана 14. априла 2010. 
године, донела је

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

цена за вршење комуналних услуга 
сакупљања и одвожења смећа

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа «Хигијена» 
Панчево о корекцији цена за вршење комуналних 
услуга сакупљања и одвожења смећа број 2230/15 
од 25. децембра 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Хигијена» 

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-06-020-1/2010-191
Панчево, 14. априла 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
      

       102.

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 2. Одлуке о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности на 
цене («Службени лист града Панчева» број 27/09), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број II-05-06-2/2010-17 од 
08. априла 2010. године), дана 14. априла 2010. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о корекцији 
цене за вршење комуналне услуге одлагања и 

уклањања отпада и другог смећа

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево 
о корекцији цене за вршење комуналне услуге 
одлагања и уклањања отпада и другог смећа број 

     Страна    30 --   Број   6         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                      29. април 2010. године



2230/15-А од 25. децембра 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће «Хигијена» 

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-06-020-1/2010-192
Панчево, 14. априла 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
       

103.

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 2. Одлуке о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање сагласности на 
цене («Службени лист града Панчева» број 27/09), 
Градоначелница града Панчева, по претходно 
прибављеном мишљењу Градског већа града 
Панчева (Закључак број II-05-06-2/2010-18 од 
16. априла 2010. године), дана 19. априла 2010. 
године, донела је

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

утврђивању цена воде и цена погребних 
услуга

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 

Јавног комуналног предузећа «Глогоњ» Глогоњ о 
утврђивања цена воде и цена погребних услуга 
број 05/10 од 11. марта 2010. године.

II
Јавно комунално предузеће «Глогоњ» 

Глогоњ 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-06-020-1/2010-209
Панчево, 19. априла 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

         
      104.

 
На основу члана 68. став 7. Закона о туризму 

(«Службени гласник Републике Србије», број 
36/2009), чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Србије», број 129/2007), члана 56. Правилника 
о разврставању, минималним условима и 
категоризацији угоститељских објеката 
(«Службени гласник Републике Србије», број 
66/1994, 3/1995 и 31/2005) и чланова 59. и 99. 
став 3. Статута града Панчева («Службени лист 
града Панчева», број 8/2008 и 4/2009), Градско 
веће града Панчева, на седници одржаној дана 16. 
aприла 2010. године, донело је

П Р А В И Л Н И К 
о поступку категоризације приватног 

смештаја за издавање туристима и раду 
објеката приватног смештаја
на територији града Панчева

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником утврђује се поступак 

категоризације приватног смештаја за издавање 
туристима и рад објеката приватног смештаја на 
територији града Панчева.

II  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КАТЕ’-
ГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

Члан 2.
Поступак категоризације почиње подноше-

њем захтева за одређивање категорије куће, стана 
за одмор и собе за изнајмљивање.

Захтев за категоризацију угоститељског 
објекта за смештај може поднети:
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- угоститељ и
- физичко лице
Угоститељ је:
привредно друштво, предузетник или 

огранак другог домаћег или страног правног лица 
које обавља угоститељску делатност и може да 
поднесе захтев за категоризацију:

-куће,
-стана и
-собе.
Физичко лице је:
власник објекта смештајног капацитета до 30 

лежајева, који пружа туристима
угоститељске услуге смештаја, припремања 

и услуживања оброка у кући, стану и соби и може 
да поднесе захтев за категоризацију:

-куће,
-стана и
-собе.
Захтев се подноси појединачно за сваки 

угоститељски објекат у којем се налазе смештајне 
јединице-кућа, стан за одмор или соба за 
изнајмљивање туристима у оквиру исте стамбене 
зграде.

Образац захтева се може преузети:
- на интернет презентацији града Панчева:       

www.pancevo.rs
- у просторијама Туристичке организације 

Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4, од 08,00 
до 19,00 часова, где заинтересована лица 
могу добити “ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ 
КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПРИВАТНОГ СМЕШТАЈА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ  ТУРИСТИМА   И   РАДУ  
ОБЈЕКАТА   ПРИВАТНОГ  СМЕШТАЈА   НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА”, као и све 
потребне релевантне информације о поступку 
категоризације и потребну помоћ.

Радно време са странкама:
- у Градском услужном центру Града 

Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, улаз из Улице 
Петра Драпшина, у времену од 08-15 часова 
(понедељак, уторак, четвртак и петак), среда у 
времену од 08-19 часова, или у просторијама 
Туристичко-информативног центра Туристичке 
организације Панчево, Улица Сокаче 2, у времену 
радним данима од 8,00 до 19,00 часова и суботом 
од 09-14 часова.

Захтев се подноси Секретаријату за привреду 
и економски развој Градске управе града 
Панчева за издавање решења за категоризацију 
на одговарајућем образцу преко Туристичке 
организације Панчево ради евидентирања 
и пружања свих потребних релевантних 
информација о поступку категоризације. Захтев 
се подноси појединачно за сваки објекат у коме се 
налазе смештајне јединице.

III  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КАТЕГОРИЗА-
ЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

Члан 3.
Уз захтев за одређивање категорије, 

подносилац захтева је дужан да достави следећа 
документа:

Физичко лице:
1. попуњен образац захтева
2. доказ о власништву објекта који се 

категоризује
- извод из листа непокретности или власни-

чког листа (не старији од шест месеци) или 
оверена фотокопија оригинала

- оверена фотокопија уговора о купопродаји 
или други доказ о власништву стана у случају 
непокретности која није укњижена (не старија од 
шест месеци)

3. фотокопија личне карте
4. доказ о уплати административне таксе, у 

складу са Законом о републичким администра-
тивним таксама.

Угоститељ:
1. попуњен образац захтева
2. оригинал извода о регистрацији привредног 

субјекта Агенције за привредне регистре Репу-
блике Србије (не старији од шест месеци)

3. оверене фотокопије оригинала (не старије 
од шест месеци)

- оснивачког акта као и важеће измене и 
допуне

- статут (уколико постоји)
4. доказ о власништву или закупу над објектом 

који се категоризује:
- извод из листа непокретности или власнички 

лист (не старији од шест месеци) или оверена 
фокопија оригинала

- оверена фотокопија уговора о купопродаји 
или други доказ у случају непокретности која 
није укњижена (не старија од шест месеци)

- оверена фотокопија уговора о закупу објеката 
који мора бити закључен са роком важности нај-
мање три године од дана доношења решења о 
кате-горизацији (не старија од шест месеци), као и

- сагласност власника да закупац може да 
категоризује објекат за издавање туристима 
(оригинал, оверену у суду или у Услужном центру 
града Панчева)

- доказ о уплати административне таксе, 
у складу са Законом о републичким админи-
стративним таксама.

Пријава изборних елемената
Члан 4.

Саставни део захтева је пријава изборних 
елемената предвиђених Правилником о развр-
ставању, минималним условима и категоризацији 
угоститељских објеката («Службени гласник 
Републике Србије», број 66/1994, 3/1995 и 
31/2005), (у даљем тексту: Правилник).
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Збир бодова по свим изборним елементима 
за које се определи подносилац захтева, мора 
одговарати прописаном минималном броју 
бодова за категорију која се тражи. Објекти 
се категоришу према условима у погледу 
уређења, опреме и услуга које ти објекти морају 
испуњавати (обавезни елементи) и других услова 
којима располажу (изборни елементи). Бодови за 
изборне елементе налазе се у Правилнику.

Категоризација објеката који се налазе 
у зградама регистрованим као културно-
историјски споменици и у амбијенталним 
целинама

Члан 5.
Ако се објекат приватног смештаја налази 

у згради која је регистрована као културно-
историјски споменик или у амбијенталној цели-
ни, подносилац у захтеву за одређивање категорије 
под тачком «напомена» наводи: «културно-
историјски споменик», односно «амбијентална 
целина» и одступања од техничких стандарда 
прописаних за тражену категорију, уколико таквих 
одступања има.

Комисија за категоризацију приватног сме-
штаја на територији града Панчева

Члан 6.
Испуњеност услова у погледу уређења, 

опреме и услуга прописаних за тражену категорију, 
као и услова у погледу пријављених изборних 
елемената, утврђује Комисија за категоризацију 
приватног смештаја за издавање туристима 
на територији града Панчева (у даљем тексту: 
Комисија), а на основу елемената и критеријума 
за категоризацију кућа и станова за одмор и соба 
за изнајмљивање и Правилника.

Комисију образује Секретаријат за привреду и 
економски развој Градске управе града Панчева у 
сарадњи са Туристичком организацијом Панчево. 
Подносилац захтева обавештава се писаним 
обавештењем или усменим путем о датуму и 
времену доласка Комисије.

Комисија ради у присуству подносиоца 
захтева или лица које је подносилац захтева 
писмено овластио (у даљем тексту: овлашћено 
лице). Подносилац захтева или овлашћено 
лице, на захтев чланова Комисије даје потребне 
информације и податке о објекту и обезбеђује 
услове за несметан рад Комисије, а нарочито: 
увид у све просторије објекта, увид у одговарајућу 
документацију као и пружање техничке помоћи 
члановима Комисије.

Комисија проверава и утврђује испуњеност 
услова за тражену категорију и сачињава записник 
о чињеничном стању у погледу уређења, опреме 
и услуга по свим елементима и категоријама 
прописаним за категоризацију одговарајуће врсте 
објекта приватног смештаја.

Записник се саставља у присуству власника 

или овлашћеног лица, у два истоветна примерка, 
од којих један остаје власнику или овлашћеном 
лицу. Записник потписују чланови Комисије и 
присутни подносилац или овлашћено лице.

На основу утврђеног чињеничног стања, 
Комисија даје предлог за разврставање објекта у 
категорију за коју испуњава услове

Решење о категоризацији

Члан 7.
Категорија објекта одређује се Решењем које 

доноси Секретаријат за привреду и економски 
развој Градске управе града Панчева, на предлог 
Комисије у року од 30 дана од дана подношења 
захтева, са роком важности од 5 година. На 
решење о категоризацији може се изјавити жалба 
Министарству економије и регионалног развоја 
Републике Србије, у року од 15 дана од пријема 
решења.

Жалба (у три примерка) предаје се 
Секретаријату за привреду и економски развој 
Градске управе града Панчева, са доказом о уплати 
републичке административне таксе, прописане 
Законом о републичким административним 
таксама.

Коначно решење доставља се Туристичкој 
организацији Панчево ради евидентирања у 
Регистру туризма.

Регистар категорисаних објеката за 
приватни смештај

Члан 8.
Туристичка организација Панчево води 

евиденцију категорисаних кућа, станова и соба 
приватног смештаја за издавање туристима на 
територији града Панчева, као поверени посао и 
Регистру туризма Агенције за привредне регистре 
квартално доставља евиденцију коју води у 
писаној (штампаној и електронској) форми.

Један примерак решења Секретаријат за 
привреду и економски развој Градске управе града 
Панчева доставља Туристичкој организацији 
Панчево, која на основу истог закључује уговор 
са лицем које је власник категорисаног објекта.

Промена категорије и престанак акта о 
категоризацији

Члан 9.
Поступак промене категорије исти је као и 

за њено одређивање на основу члана 69. Закона о 
туризму («Службени гласник Републике Србије», 
број 36/2009), (у даљем тексту: Закон) и чланова 
53. и 56. Правилника.

У случајевима одступања од прописаних 
стандарда за одређену категорију објекта која му 
је одређена у погледу уређења, опремљености, 
квалитета услуга и одржавања, када објекат 
испуни услове за вишу категорију или када се 
промени субјекат који обавља делатност, власник 
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категорисаног објекта је дужан да све промене 
пријави Туристичкој организацији Панчево, да 
поднесе нови захтев за категоризацију или захтев 
за брисање из регистра.

Обавезе власника објеката који издају 
приватни смештај туристима у Панчеву

Члан 10.
Издавање кућа, станова за одмор и соба 

обавља се преко локалне туристичке организације, 
може се обавити и преко туристичке агенције или 
привредног субјекта регистрованог за обављање 
угоститељске делатности, а на основу уговора (из 
члана 74. Закона).

Власници категорисаних објеката приватног 
смештаја за издавање туристима обавезни су:

- да ради евидентирања Туристичкој 
организацији града Панчево, доставе копије свих 
уговора о издавању смештаја које су закључили 
(у року од 7 дана од дана закључивања уговора);

- да на улазу у сваку кућу, стан, собу која се 
издаје туристима истакну прописану ознаку врсте 
категорије објекта за смештај, односно посебног 
стандарда и квалитета услуга која је утврђена 
решењем Секретаријата за привреду и економски 
развој Градске управе града Панчева.

Прописану ознаку власник добија уз решење 
о категоризацији од Секретаријата за привреду и 
економски развој Градске управе града Панчева у 
којој се наводе следеће обавезе власника:

- да одржавају просторије и опрему и 
пружају услуге према прописаним стандардима 
за категорију која им је одређена;

- да видно истакну ценовник услуга и 
придржавају се тих цена;

- да видно истакну износ боравишне таксе и 
придржавају се исте;

- да уредно и ажурно воде књигу гостију 
према садржају евиденције на основу Правилника 
о облику, садржини и начину вођења евиденције 
гостију, коју пре уноса података о примаоцима 
услуга, нумерисану, оверава печатом и потписом 
овлашћено лице Туристичке организације 
Панчево;

- да видно истакну кућни ред у објекту за 
смештај и старају се да се кућни ред поштује;

- да се старају о безбедности својих гостију;
- да у ценовницима и пропагандним публи-

кацијама и другом писаном и јавном оглашавању, 
уз назив угоститељског објекта за смештај туриста 
назначе одговарајућим бројем звездица категорију 
у коју је разврстан.

Физичко лице које пружа угоститељске 
услуге у домаћој радиности мора да испуњава 
здравствене услове и редовно обавља здравствене 
прегледе у складу са посебним Законом којим се 
уређује здравствена заштита.

Власницима категорисаних објеката 
се препоручује да гост има на располагању 
туристичку мапу града, потребне информације 
о јавном превозу, неопходне бројеве телефона 

из телефонског именика и број телефона 
туристичко-информативног центра Туристичке 
организације Панчево ради пружања информација 
о могућностима разгледања културно-историјских 
знаменитости, манифестацијама, излетима и 
друго у циљу што угоднијег и дужег боравка у 
Панчеву.

Ознака врсте и категорије приватног 
смештаја

Члан 11.
На основу Закона и Правилника, на објекту 

који подлеже обавези категоризације видно се 
истиче ознака врсте и категорије, која је прописана 
Правилником.

Ознаку за кућу, стан за одмор и собу за 
изнајмљивање издаје надлежни орган Градске 
управе града Панчева или организација коју 
овласти град Панчево, који обезбеђује њену 
израду.

Категорија угоститељског објекта означава се 
одговарајућим бројем звездица:

Кућа, стан за одмор и соба за изнајмљивање:
- прва категорија четири звездице;
- друга категорија три звездице;
- трећа категорија две звездице;
- четврта категорија једна звездица.
Врста и категорија објекта једнообразно се 

означава на петоугаоној подлози с заобљеним 
угловима која има танку оквирну линију. У горњем 
делу су шестокраке звезде чији број означава 
категорију објекта. У доњем делу исписан је назив 
објекта ћирилицом и уцртан графички симбол 
куће, стана за одмор, или собе за изнајмљивање. 
Подлога је тамно плаве боје, а оквирна линија, 
звезде, слова и симболи су жуте боје. Ознака за 
кућу, стана за одмор и собе за изнајмљивање, 
је ширине 16ст и висине 15ст и поставља се на 
вратима с унутрашње стране или на другом 
видном месту унутар објекта. Трошкове издавања 
ознаке сноси подносилац захтева за одређивање 
категорије објекта.

Наплата и уплата боравишне таксе

Члан 12.
Обавеза даваоца смештаја је да наплати 

боравишну таксу, од корисника смештаја и 
средства од наплаћене боравишне таксе уплати 
у складу са Законом и Одлуком о плаћању 
боравишне таксе («Службени лист општине 
Панчево», број 12/2002, 5/2004, 19/2005, 30/2006, 
19/2007 и «Службени лист града Панчева», број 
16/2008, 12/2009 и 26/2009). Висина износа, 
могућност ослобађања од плаћања, наплата и 
уплата боравишне таксе регулисани су Одлуком о 
плаћању боравишне таксе коју доноси Скупштина 
града Панчева. 
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Контролу наплате и уплате боравишне таксе 
врше туристички инспектори, на основу Закона.

За додатне информације о категоризацији и 
раду објеката приватног смештаја за издавање 
туристима на територији града Панчева, 
заинтересована лица могу се обратити Туристи-
чкој организацији Панчево, која је задужена 
за припрему информатора о категоризацији у 
приватном смештају.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Члан 13.
Подносиоци захтева из члана 2. овог 

правилника потребно је да приложе доказ о уплати 
републичке административне таксе, у складу 
са Законом о републичким административним 
таксама.

Члан 14.
Захтев за категоризацију соба за изнајмљива-

ње, кућа и станова за одмор на територији града 
Панчева је саставни део овог правилника.

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-18
Панчево, 16. априла 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

105.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 16. априла 2010. године, разматрало је 
Предлог решења о измени Решења о образовању 
Тима за евалуацију и мониторинг Стратегије за 
друштвену интеграцију Рома града Панчева, па 
је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Тима за 
евалуацију и мониторинг Стратегије за 

друштвену интеграцију Рома града Панчева

I
У Решењу о образовању Тима за евалуацију и 

мониторинг Стратегије за друштвену интеграцију 
Рома града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 18/09), у тачки VII став 1. мења се 
и гласи:

«Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Тима обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са Секретаријатом за 
јавне службе и социјална питања и Секретаријатом 
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева, а по 
потреби и са другим организационим јединицама 
Градске управе града Панчева.»

II
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-05-06-2/2010-18
Панчево, 16. априла 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

106.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 22. априла 2010. године, разматрало је 
Предлог решења о изменама Решења о образовању 
Тима за израду Нацрта стратегије развоја спорта 
и физичке културе града Панчева, па је на основу 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС» број 129/07) и чланова 
59. и 99. став 3. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), донело 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о образовању Тима за 
израду Нацрта стратегије развоја спорта и 

физичке културе града Панчева

I
У Решењу о образовању Тима за израду На- 

црта стратегије развоја спорта и физичке кул-
туре града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 20/09), у тачки I у подтачки 4, 
реч: «Стојадиновић» замењује се речју: «Стоја-
динов».

Подтачка 7. брише се.
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Подтачке 8, 9, 10. и 11. постају подтачке 7, 8, 
9. и 10.

II
У тачки VI став 1. мења се и гласи:
«Стручне и административно-техничке по-

слове за потребе Тима обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са Секретаријатом 
за јавне службе и социјална питања Градске 
управе града Панчева, а по потреби и са другим 
организационим јединицама Градске управе града 
Панчева.»

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-05-06-2/2010-20
Панчево,22. априла 2010. године
 
                             ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

 

107.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 22. априла 2010. године, разматрало 
је Предлог решења о изменама Решења о 
образовању Тима за израду Нацрта стратегије 
унапређења јавног информисања града Панчева, 
па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева« број 8/08 и 4/09), 
донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о образовању Тима за 

израду Нацрта стратегије унапређења јавног 
информисања града Панчева

I
У Решењу о образовању Тима за израду На-

црта стратегије унапређења јавног информисања 
града Панчева («Службени лист града Панчева 
број 3/09 и 8/09 ), у тачки I подтачка 4. речи: 
«андрагог, Координаторка канцеларије за младе 
града Панчева« замењују се речима: «стручни 
сарадник у Секретаријату за јавне службе и 
социјална питања».

У подтачки 5. речи: «редитељ, директор 
Дома омладине Панчево» замењују се речима: 
«запослен у Културном центру Панчева».

У подтачки 8. речи: «главни и одговорни 
уредник Радио Панчева,» замењују се речима: 
«запослен у».

II
У тачки VII став 1. мења се и гласи:
«Стручне и административно-техничке по-

слове за потребе Тима обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са Секретаријатом 
за јавне службе и социјална питања Градске 
управе града Панчева, а по потреби и са другим 
организационим јединицама Градске управе града 
Панчева.»

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-05-06-2/2010-20
Панчево, 22. априла 2010. године

 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

 
108.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 22. априла 2010. године, разматрало је 
Предлог решења о изменама Решења о образовању 
Комисије за планирање, координацију активности 
и праћење стања у граду Панчеву током пандемије 
новог грипа, па је на основу чланова 46. и 66. 
Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07) и чланова 59. и 99. став 
3. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о образовању Комисије 

за планирање, координацију активности 
и праћење стања у граду Панчеву током 

пандемије новог грипа

I
У Решењу о образовању Комисије за 

планирање, координацију активности и праћење 
стања у граду Панчеву током пандемије новог 
грипа («Службени лист града Панчева» број 
15/09, 17/09 и 20/09 ), тачка V став 1. мења се и 
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гласи:
«Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије обавља Секретаријат 
за скупштинске поспове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са Секретаријатом 
за јавне службе и социјална питања Градске 
управе града Панчева, а по потреби и са другим 
организационим јединицама Градске управе града 
Панчева.»

У ставу 2. реч: «приправник» замењује се 
речима: «стручни сарадник у Секретаријату за 
јавне службе и социјална питања».

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Спужбеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-20
Панчево,22. априла 2010. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

       109. 

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева, на основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС Србије” број 41/09), члана 196. Одлуке о 
Градској управи града Панчева („Сл. лист града 
Панчева”, број 11/08, 8/09, 23/09 и 27/09), члана 
113, 192 и 196 ЗУП-а ( „Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 
и 31/01) и Решења бр. I-01-031-14/2010 од 01. 02. 
2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о техничкој регулацији саобраћаја на 

небезбедној локацији на територији града 
Панчева у насељеном месту Панчево 

-раскрсница улица Димитрија Туцовића и 
Иве Курјачког

I  Одређује се раскрсница улица Димитрија 
Туцовића и Иве Курјачког у Панчеву као 
небезбедна локација са аспекта безбедности 
саобраћаја.

II  Одређује се успоравање саобраћаја на 
локацији из тачке I овог решења постављањем 
успоривача брзине и вертикалне саобраћајне 
сигнализације у Улици Димитрија Туцовића у 

Панчеву у зони наспрам кућних бројева 63 и 66а, 
ради заштите пешачких токова.

III  Налаже се Јавном предузећу “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” у Панчеву да

• изврши техничку регулацију у ужем смислу, 
постављањем успоривача брзине и вертикалне 
саобраћајне сигнализације према пројекту 
израђеном од стране овлашћеног лица на који ће 
сагласност дати ова Агенција,

• постављену саобраћајну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV  Рок за извршење овог решења је 19. 06. 
2010. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ V-17-344-329/2010 
ПАНЧЕВО 20. април 2010. године

ЗА АГЕНЦИЈУ ЗА 
САОБРАЋАЈ

Милан Биро, дипл.инж.саобраћаја, с.р.

110.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева, на основу члана 157. и 158. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник РС Србије” број 41/09), члан 19б. Одлуке 
о Градској управи града Панчева („Сл. лист града 
Панчева”, број 11/08, 8/09, 23/09 и 27/09), члана 
113., 192. и 196. ЗУП-а („Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 
и 31/01) и Решења бр. I-01-031-14/2010 од 01. 02. 
2010. године , доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о техничкој регулацији саобраћаја на 

небезбедним потезима натериторији града 
Панчева у насељеном месту Долово - улице 

Краља Петра I и Георги Димитрова

I Одређују се делови улица Краља Петра  I  и 
Георги Димитрове у насељу Долово као небезбе-
дни потези са аспекта безбедности саобраћаја.

II Одређује се успоравање саобраћаја на 
потезима из тачке I овог решења постављањем 
успоривача брзине и вертикалне саобраћајне 
сигнализације и то

• у улици Краља Петра I у зони наспрам 
кућних бројева 42, 74 и 98

• у улици Георги Димитровој у зони наспрам 
кућних бројева 30 и 60.
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III  Налаже се Јавном предузећу “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” у Панчеву да:

• изврши техничку регулацију у ужем смислу 
постављањем успоривача брзине и вертикалне 
саобраћајне сигнализације према пројекту 
израђеном од стране овлашћеног лица на који ће 
сагласност дати ова Агенција,

• постављену саобраћајну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV  Рок за извршење овог решења је 19. 06. 
2010. године.

V  Ово решење објавити у “Службеном листу 
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ V-17-344-330/2010 
ПАНЧЕВО 20. април 2010. године

ЗА АГЕНЦИЈУ ЗА 
САОБРАЋАЈ

Милан Биро, дипл.инж.саобраћаја, с.р.

111.

На основу члана 37. Статута Јавног 
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево («Сл.
лист општине Панчево, Ковин и Опово», бр. 
15/93 и «Сл.лист општине Панчево», бр. 9/96, 
9/98, 10/99, 17/99, 04/01, 01/03), Управни одбор 
Предузећа на редовној седници од 29. jaнуарa 
2010. године, донео је једногласно следећу

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Oдлуке о усвајању 
ценовника за услугу паркирања ,,у систему 

контроле и наплате паркирања”

Овом одлуком се мења Одлука о усвајању 
ценовника за услугу паркирања ,,У систему 
контроле и наплате паркирања” број 3300/41, 
донета на седници Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена” Панчево 26. 
марта 2007. године, а објављене у „Сл.листу оп-
штине Панчево” бр. 9 дана 22. маја 2007. године.

Овом одлуком мења се члан 1. наведене 
одлуке, који сада гласи:

Члан 1.

Ре
д.

 б
р.

О
пи

с-
вр

ст
а 

ка
рт

е

Н
ет

о 
це

на
 

бе
з П

Д
В

-а

на
по

ме
на

1.  *ПК - I зоне 22,46
дин/сату

Максимално је- 
днократно дозво 
љено паркирање 
2 сата

2. ПК - II зоне 17,96
дин/сату

Максимално је- 
днократно дозво 
љено паркирање 
4 сата

3. ПК-III зоне 13,48
дин/сату

53,90
дин/сату

Максимално  до-        
звољено  једнокра-          
тно паркирање 
неограничено
Важи за дан када 
се користи без 
обзира на време
на време почетка/
завршетка

4. * П П К -
станари

224,58
дин/месечно

Важи за зону и 
месец за који 
је издата према 
месту становања 
физичког лица

5. ППК -I зона 
правна лица

1.437,29
дин/месечно

Важи за зону и 
месец за који 
је издата према 
седишту правног 
лица

6. ППК - II зона 
правна лица

1.257,63
дин/месечно

Важи за зону и 
месец за који 
је издата према 
седишту правног 
лица

7. ППК- III зона 
правна лица

1.077,96
дин/месечно

Важи за зону и 
месец за који је
издата према се-
дишту правног 
лица

8. ПРЕПЛАТА 
- физичка 
лица

898,30
дин/месечно

Важи за II зону 
и месец за који 
је издата 

9. ПРЕПЛАТА 
- физичка 
лица

628,30
дин/месечно

Важи за III зону 
и месец за који 
је издата

10. ПРЕПЛАТА-
II зона правна 
лица

2.245,76
дин/месечно

Важи за II зону 
и месец за који 
је издата

11. ПРЕПЛАТА-
III зона 
правна лица

1.796,61
дин/месечно

Важи за III зону 
и месец закоји је 
издата

12. КОМБИНО-
ВАНА
физичка 

лица

1.347,46
дин/месечно

Важи за II и III 
зону и месец за 
који је издата

13. КОМБИНО-
ВАНА  
правна лица

3.144,07 Важи за II и III 
зону и месец за 
који је издата
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14. ДОПЛА-
ТНА КАРТА

898,30
дин/месечно

Важи за кори-
снике за које је 
утврђено да нису 
платили парки-
рање ни на један 
од понуђених 
начина

15. ДОПЛА-
ТНА КАРТА

628,82
дин/месечно

Важи за кори-
снике за које 
је утврђено да 
су неадекватно 
користили упла-
ћену карту.

*ПК - Паркинг карта
* ППК - Повлашћена претплатна карта
• Паркирање за инвалиде на означеним 

паркинг местима се не наплаћује
• Наплата паркирања се односе на паркирање 

возила:
1. Радним данима од 7 h - 21 h
2. Суботом од 7 h - 14 h
Остали чланови Одлуке о усвајању ценовника 

за услугу паркирања ,,У систему контроле и 
наплате паркирања” остају непромењени.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
«ХИГИЈЕНА» - ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 2230/16 
Панчево, 29. јануар 2010.

 
Председник Управног одбора: 

Петковић Никола, с.р.

112.

На основу члана 37. Статута Јавног кому-
налног предузећа «Хигијена» Панчево (« Сл. лист 
општине Панчево, Ковин и Опово», бр. 15/93 и 
«Сл. лист општине Панчево« бр. 9/96, 9/98, 9/99, 
17,99, 04/01, 01/03) Управни одбор Предузећа на 
редовној седници одржаној дана 25. децембра 
2009. године, једногласно је донео следећу

О Д Л У К У 
о корекцији цена за вршење комуналних 

услуга сакупљања и одвожења смећа

Члан 1.
Утврђују се нето цене услуга сакупљања и 

одвожења смећа и то :
дин/м2

1 Стамбени простор 3,81
2 Пословни простор установа 3,81

3 пословни простор предузећа-
привреда

4,39

4 пословни простор трговинских 
делатности преко 150 м2

11,75

5 пословни простор банака и 
осигуравајућих друштава

27,22 

6 пословни простор поште и теле-
комуникација

11,75

7 простор пијаца- тржнице 11,75
8 простор мини пијаца 5,13

9. пословни простор правних лица и самосталне 
делатности (радње, угоститељски објекти и сл„.)

а I ЗОНА - Трговина, угости-
тељство, производња и продаја 
брзе хране (пицерије, бурегџинице, 
ћевабџинице и сл) пекара, сви 
киосци, забавне и спортске 
кладионице

17,65

б I ЗОНА-Остале делатности 10,30

ц II  ЗОНА - Трговина, угоститељство, 
произво-дња и продаја брзе 
хране (пицерије, бурегџинице, 
ћевабџинице и сл) пекара, сви 
киосци, забавне и спортске 
кладионице

10,30

д II ЗОНА - Остале делатности 7,35
е III ЗОНА - Трговина, угости-

тељство, произво-дња и продаја 
брзе хране (пицерије, бурегџинице, 
ћевабџинице и сл) пекара, сви 
киосци, забавне и спортске 
кладионице

7,35

III ЗОНА - Остале делатности 5,87

Члан 2.
Применом ове одлуке престаје примена и 

важност Одлуке Управног одбора ЈКП «Хигијена» 
Панчево о утврдивању цена за вршење комуналних 
услуга изношења и депоновања смећа бр. 2230/5 
од 27. јануара 2009. године.

Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева», а примењиваће се од 
месеца доношења одлуке.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ХИГИЈЕНА» - ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 2230/15
Панчево, 25. децембар 2009. године

Председник Управног одбора: 
Петковић Никола, с.р.
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      113.

На основу члана 37. Статута Јавног 
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево (« 
Сл. Лист општине Панчево, Ковин и Опово», бр. 
15/93 и «С1. лист општине Панчево» бр. 9/96, 9/98, 
9/99, 17,99, 04/01, 01/03) Управни одбор прдузећа 
на редовној седници одржаној 25. децембра 2009. 
године једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ О
корекцији цене за вршење комуналне услуге 
одлагања и уклањања отпада и другог смећа

Члан 1.
Утврђују се НЕТО цена одлагања и уклања-

ња отпада и другог смећа у износу од 2,19  дин/м2 

Члан 2.
Применом ове одлуке престаје примена и 

важност Одлуке Управног одбора ЈКП «Хигијена» 
Панчево о утврђивању цена за вршење комуналних 
услуга одлагања и уклањања отпада и другог 
смећа бр. 2230/5-А од 27. јануара 2009. године:

Члан 3.
Ова одлука ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева», а примењиваће се од 
месеца доношења одлуке.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ХИГИЈЕНА» - ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 2230/15-А 
Панчево, 25. децембар 2009. године

Председник Управног одбора
Никола Петковић, с.р.

        114.

На седници Управног одбора ЈКП “Глогоњ” 
од 11. марта 2010 донета је следећа:

О Д Л У К А

1. Цена воде за домаћинства
-до10м3       ......................................15,40 дин
-преко 10 м3......................................22,80 дин
2. Правна лица :
-до 10 м3 .................................... 46,80 дин/м3

- преко 10м3   .............................62,40 дин/м3

3. Цене погребних услуга:
- закуп гробног места за 10 година.. 2.590,00 дин
- ископ затрпавање и уређење хумке.....1.563,00 дин
- коришћење колица.......................       386,00 дин

Нове цене за услуге од ред.броја од 1-3 

примењивати по добијању сагласности од стране 
градоначелника града Панчева. 

Цене су приказане без ПДВ-а.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
»ГЛОГОЊ«    ГЛОГОЊ 
Управни одбор Бр: 05/10 
Глогоњ, 11. март 2010. године

Председник Управног одбора
Оливер Петковић, с.р.

115.

На основу члана 146. Појединачног 
колективног уговора, склопљеног између 
репрезентативног Синдиката Јавног комуналног 
предузећа „Вод-ком” - Јабука, директора Јавног 
комуналног предузећа „Вод-ком” - Јабука и 
Оснивача председника Савета МЗ Јабука од 10. 
марта 2005. год., Уговорене стране дана 19. априла 
2010. године потписују:

 С П О Р А З У М

Члан. 1
Споразумно се раскида Појединачни 

колективни утовор Јавног комуналног предузећа 
„Вод-ком” из Јабуке, потписан између 
репрезентативног Синдиката ЈКП „Вод-ком” 
- Јабука, директора ЈКП „Вод-ком” -Јабука и 
председника Савета МЗ Јабука( Оснивача), 
потписан 10. марта 2005 год. а заведен под бројем 
54/05 у деловоднику МЗ Јабука.

Члан. 2
Права и обавезе Послодавца и Запослених 

који су били утврђени Појединачним колективним 
уговором ЈКП „Вод-ком” - Јабука, утврдиће се 
Правилником о раду Јавног комуналног предузећа 
„Вод-ком” - Јабука.

Члан. 3
Овај споразум ступа на снагу даном 

објављивања у службеном гласилу и на огласној 
табли предузећа, односно послодавца.

УГОВОРЕНЕ СТРАНЕ
Председник репрезентативног синдиката 

Тасковски Синиша, с.р.
Директор ЈКП ,,Вод-ком”-Јабука 

Тодоровски инг Божидар, с.р.
Председник Савета МЗ Јабука

Митевски др. Горан, с.р.  
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