СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 18. ГОДИНА VIII

ПАНЧЕВО, 02 јул 2015. ГОДИНЕ

На основу члана 32. тачка 16. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14 др. закон), чланова 25. и 43. Закона о
трговини („Службени гласник РС“, бр. 53/2010 и
10/2013), чланова 4. и 39. Закона о прекршајима („Сл.
гласник РС“, бр. 65/2013) и члана 39. тачка 29. и члана
98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист
Града Панчева“. бр. 1/14 - пречишћен текст и 24/14),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 02.07.
2015. године, донела је

ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И
ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се радно време
угоститељских, трговинских, занатских објеката,
бензинских станица и пијаца на територији града
Панчева, надзор и казнене одредбе.

Члан 2.
Радно време је време обављања делатности
привредних субјеката и других правних лица у
објектима из члана 1. ове одлуке.
Минимално дозвољено радно време је
најкраће радно време у којем привредни субјект или
друго правно лице мора обављати своју делатност.
Максимално дозвољено радно време је
најдуже радно време у којем привредни субјект или
друго правно лице може обављати своју делатност.
Привредни субјекти и друга правна лица из
става 1. овог члана дужни су да на јасан, несумњив и
лако уочљив начин истакну радно време на објекту у
којем обављају делатност, односно другом месту на
којем обављају делатност и да се у сваком тренутку
придржавају означеног радног времена.
Привредни субјекти и друга правна лица из

Аконтација претплате 10.375,30

става 1. овог члана дужни су да организационој
јединици Градске управе града Панчева надлежној за
послове привреде доставе одлуку о распореду, почетку
и завршетку радног времена и уз њу приложе решење
о регистрацији привредног субјекта или другог
правног лица које издаје надлежни орган.

Члан 3.
Угоститељским објектима у смислу ове одлуке
сматрају се:
1) угоститељски објекат за смештај, односно хотел,
апарт хотел, гарни хотел, мотел, туристичко насеље,
апартманско насеље, камп, пансион, хостел,
преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба,
сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила,
ловачка кућа, ловачка колиба и други објекти за
пружање услуга смештаја независно од назива под
којим послују (коначиште, хан, конак, етно кућа,
вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг
стоп и др.);
2) угоститељски објекат за исхрану и пиће, односно
ресторан, кафана, бар, објекат брзе хране, покретни
објекат и други објекти (гостионица, крчма, коноба,
механа, национална кућа, чарда, ресторан домаће
кухиње, таверна, кафетерија, пицерија, печењара,
грил, ћевабџиница, рибљи грил, пилећи грил,
роштиљница, пивница, кафе-посластичарница,
палачинкарница, кафе, чајџиница, бифе, бистро,
биртија, аперитив бар, кафе бар, коктел бар,
сендвич бар, салат бар, експресо бар, снек бар,
ноћни бар, диско бар, дансинг бар, кабаре бар и др.);
3) кетеринг објекат, односно угоститељски објекат у
којем се припрема храна, пиће и напици ради
услуживања и потрошње на другом месту.
Тровинским објектима у смислу ове одлуке
сматрају се трговински формати и то:
4) неспецијализовани трговински формати (трговина
на мало претежно прехрамбеног асортимана и
трговина на мало претежно непрехрамбеног
асортимана);
5) специјализоване продавнице (специјализоване
продавнице хране, пића и дувана, као што су:
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продавнице воћа и поврћа, месаре, рибарнице,
пекаре, продавнице пића, продавнице млечних
производа и остале специјализоване прехрамбене
продавнице; бензинске станице; продавнице
производа
информационо-комуникационе
технологије; продавнице специјализоване за
продају опреме за домаћинство; продавнице
специјализоване за продају производа за културу и
рекреацију (нпр. књижаре, продавнице спортске
опреме, продавнице канцеларијског материјала,
продавнице играчака и сл.); продавнице одеће,
одевне галантерије и крзна; продавнице обуће и
предмета од коже; продавнице козметичких и
тоалетних производа; цвећаре; продавнице за кућне
љубимце; продавнице накита и сатова; Second hand
shop продавнице у којима се обавља трговина на
мало половним непрехрамбеним производима и
друго;
6) посебни трговински формати (трговински
центар).
Занатски објекти у смислу ове одлуке су:
1) објекти у којима се пружају услуге уметничких и
старих заната и домаће радиности;
2) објекти у којима се пружају личне услуге, као
што су услуге одржавања и оправке моторних
возила и мотоцикала, оправке радио и тв апарата,
електричних уређаја, услуге одржавања, оправки
биро и сличних машина, фризерски и други
третмани за улепшавање и слично.

Члан 4.
Привредни субјекти и друга правна лица
дужни су да објекте у којима обављају делатности
из члана 3. ове одлуке граде, односно
реконструишу, уређују и опремају тако да се
омогући рационално коришћење простора,
безбедност и несметано кретање гостију и
запослених, хигијенско руковање намирницама,
чување робе од кварења, заштита здравља гостију и
запослених, стручно и ефикасно услуживање
гостију, као и заштита од штетних утицаја које
обављање делатности у овим објектима може имати
на животну средину (бука, вибрације, загађење
ваздуха, воде и земљишта и сл.).
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02,00 сата наредног дана.
Кетеринг објекти могу да раде максимално
у времену од 00,00 до 24,00 сата.
Угоститељски објекти за исхрану и пиће
који се налазе у оквиру објеката породичног и
вишепородичног становања могу да буду отворени
максимално до 24,00 сата и не могу продужавати
радно време.
Ноћни бар, диско бар, дансинг бар, кабаре
бар могу да раде максимално у времену од 22,00 до
04,00 сата наредног дана, с тим да делатност
обављају искључиво у затвореном простору са
затвореним прозорима и вратима.

Члан 6.
У случају организовања свадби и
матурских прослава може се, на захтев законског
заступника привредног субјекта који обавља
угоститељску
делатност,
радно
време
угоститељског објекта продужити до 04,00 сата
наредног дана.
Прославе из става 1. овог члана могу се
организовати искључиво у затвореном простору са
затвореним прозорима и вратима.
Захтев из става 1. овог члана подноси се
организационој јединици Градске управе града
Панчева надлежној за послове привреде. Уз захтев
се прилаже: фотокопија решења о регистрацији
делатности Агенције за привредне регистре,
уверење о измиреним изворним јавним приходима
организационе јединице Градске управе града
Панчева
надлежне
за
послове
пореске
администрације, доказ о уплати градске
административне таксе и оверена лична изјава
корисника угоститељске услуге као организатора
свадбе или матурске прославе.
Захтев се подноси најкасније пет дана пре
дана одржавања свадбе, односно матурске прославе.

Члан 7.
Угоститељски објекти за исхрану и пиће у
време новогодишњих празника (31. децембар, 01.
јануар и 13. јануар) могу да раде у времену од 00,00
до 24,00 сата.

II РАДНО ВРЕМЕ
Члан 5.
Угоститељски објекти за смештај дужни су
да раде у времену од 00,00 до 24,00 сата.
Угоститељски објекти за исхрану и пиће
могу да раде максимално у времену од 07,00 до
24,00 сата, а петком, суботом и уочи другог
нерадног дана, максимално у времену од 07,00 до

Члан 8.
Трговински објекти могу да раде у времену
од 00,00 до 24,00 сата.
Трговински објекти у којима се обавља
трговина на мало претежно прехрамбеног
асортимана, као и специјализоване продавнице
хране дужне су да раде радним даном минимално 7
сати у оквиру временског интервала од 06,00 до
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20,00 сати, у једнократном или двократном радном
времену.

Члан 9.
Бензинске станице дужне су да раде сваког
радног дана и суботом минимално у времену од
06,00 до 20,00 сати, а бензинске станице на
излазима из града Панчева дужне су да раде сваког
дана у времену од 00,00 до 24,00 сата.

Члан 10.
У трговинским објектима забрањена је
продаја алкохолних пића у времену од 24,00 до
06,00 сати.
Обавештење о времеском ограничењу
продаје алкохолних пића мора да буде истакнуто на
видном месту у објекту.

Члан 11.
Пијаце су дужне да раде у периоду од 01.
априла до 31. октобра у времену од 06,00 до 19,00
сати, а у периоду од 01. новембра до 31. марта у
времену од 07,00 до 17,00 сати.

Члан 12.
Занатски објекти могу да раде у времену од
00,00 до 24,00 сата.
Занатски објекти дужни су да раде радним
даном минимално 7 сати у оквиру временског
интервала од 06,00 до 20,00 сати, у једнократном
или двократном радном времену.

Члан 13.
Одговорно лице или лице које оно овласти
у привредном субјекту и другом правном лицу
дужно је да буде присутно у објекту на почетку и на
крају радног времена.
Лице из става 1. овог члана дужно је да у
року од 30 минута од завршетка радног времена
објекта ослободи објекат од присуства лица која
нису запослена у њему.
Уколико се после истека рока из става 2.
овог члана у објекту затекну лица која у њему нису
запослена, сматра се да објекат ради дуже од
утврђеног радног времена.

Члан 14.
Градоначелник
града
Панчева,
у
случајевима одржавања манифестација од јавног
интереса за град Панчево, може својим актом
одредити другачији распоред, почетак и завршетак
радног времена у објектима из члана 3. ове Одлуке
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на предлог надлежне организационе јединице
Градске управе града Панчева према карактеру
манифестације.

Радно време трговинских објеката у дане
државних и верских празника
Члан 15.
На дан државног и верског празника када се
не ради један дан, дежурни трговински објекти у
којима се обавља трговина на мало претежно
прехрамбеног асортимана, као и дежурне
специјализоване продавнице хране (у даљем тексту:
продавнице прехрамбених производа), дужне су да
раде минимално у времену од 07,00 до 11,00 сати.
На дан државног и верског празника када се
не ради два дана, првог нерадног дана продавнице
прехрамбених производа могу да буду затворене, а
другог нерадног дана су дежурне трговинске
продавнице прехрамбених производа дужне да раде
минимално у времену од 07,00 до 11,00 сати.
На дан државног и верског празника када се
не ради више од два дана, продавнице
прехрамбених производа могу да буду затворене
први дан, а другог дана су дежурне продавнице
прехрамбених производа дужне да раде минимално
у времену од 07,00 до 11,00 сати, а осталих дана
дужне су да раде све продавнице прехрамбених
производа, осим на први дан Васкрса када све
продавнице прехрамбених производа могу да буду
затворене.
Одлуку о дежурству у дане државних и
верских празника доноси привредни субјект који
обавља делатности из става 1. овог члана.
Одлуку о дежурству у дане државних и
верских празника из става 1. овог члана привредни
субјект доставља организационој јединици Градске
управе града Панчева надлежној за послове
привреде.

У случају потребе да се обезбеди
довољан
број
дежурних
продавница
прехрамбених производа, Градско веће града
Панчева може и друге продавнице
прехрамбених производа одредити за дежурне,
на предлог организационе јединице Градске
управе града Панчева надлежне за послове
привреде.
Продавнице прехрамбених производа
дужне су да писано обавештење о нерадним
данима и радном времену у оквиру дежурства
истакну на видном месту у објекту најмање
три дана пре нерадног дана.
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III НАДЗОР
Члан 16.
Надзор над применом ове одлуке врши
организациона јединица Градске управе града
Панчева надлежна за послове привреде.
Инспекцијски надзор над применом
ове одлуке врши Комунална инспекција
Градске управе града Панчева, а комуналнополицијске и друге послове врши Комунална
полиција Градске управе града Панчева, у
складу са законом и овом Одлуком.
Члан 17.
Уколико комунални инспектор и
одлукаодлукаодлукаодлукаодлукаодлукаодлук
аодлукаОдлукаодлукаодлукаодлукаодлукаОдл
укаОДЛУКАодлукаОдлукаОДЛУКАОдлукаод
лукаОдлука ли комунални полицајац у
поступку вршења послова надзора из своје
надлежности уоче повреду прописа из
надлежности друге организационе јединице
Градске управе града Панчева, обавестиће
одмах о томе надлежну организациону
јединицу.
IV KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Новчаном казном од 50.000 динара
казниће се за прекршај привредно друштв
одлукаодлукаодлукаодлукаодлукаодлукаодлук
аодлукаОдлукаодлукаодлукаодлукаодлукаОдл
укаОДЛУКАодлукаОдлукаОДЛУКАОдлукаод
лукаОдлука о или друго правно лице које:
1) Одреди радно време супротно овој Одлуци,
2) Почне са радом пре или ради дуже од
радног времена утврђеног у одлуци о
распореду, почетку и завршетку радног
времена коју доноси привредни субјект или
друго правно лице
3) Не изврши своје обавезе из члана 2. ставови
4. и 5., члана 5. ставови 1. и 5., члана 8. став 2.,
члана 9., члана 10., члана 11., члана 12. став 2.,
члана 13. и члана 15. ове Одлуке
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од
25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
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казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 5.000 динара.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Трговински, занатски и угоститељски
објекти чије је радно време регулисано овом
Одлуком и који већ послују на територији
Града Панчева, дужни су да у року од 60 дана
од дана њеног ступања на снагу, испуне
обавезе које произилазе из ове одлуке.
Члан 20.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о радном времену трговинских,
занатских и угоститељских објеката и објеката за
приређивање игара за забаву и игара на срећу на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева“, број 5/2012 и 6/2014).

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 28. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон),
члана 2. Одлуке о начину и поступку именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчева (“Службени лист
града Панчева” број 8/13) и члана 98. став 1.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 1/14-пречишћен текст и 24/14),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
2.07.2015. године, донела је
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ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД ПАНЧЕВА
Члан 1.
За именовање директора јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево (у даљем
тексту: директор предузећа), спровешће се јавни
конкурс који се расписује за следећа предузећа:
1. Јавно комунално предузеће „Качарево“
Качарево, улица Фискултурна бр.32а.
2. Јавно комунално предузеће „Старчевац“
Старчево, улица Трг Неолита бр.1

Члан 2.
Огласи о јавном конкурсу за предузећа
наведена у члану 1. ове одлуке, који су саставни део
ове одлуке, објављују се у “Службеном гласнику
Републике Србије” и дневним новинама “Данас”, у
року од 8 дана од дана доношења ове одлуке.
Огласи о јавном конкурсу из става 1. овог
члана, након објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“ објавиће се на званичној
интернет презентацији града Панчева, с
назначењем датума када је оглас објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора
предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс) спроводи
Комисија за именовања директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево
(у даљем тексту: Комисија).

Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања
јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије“.

Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији, препорученом пошиљком
путем поште или лично преко Градског услужног
центра града Панчева, у затвореној коверти на
адресу:
Скупштина града Панчева
Комисија за именовања директора јавних и
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град

02. јул 2015. године

Панчево са назнаком: Пријава на конкурс – НЕ
ОТВАРАЈ.
Трг Краља Петра I број 2-4
26 000 Панчево
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потрбни докази Комисија
ће одбацити закључком, против кога није
допуштена посебна жалба.

Члан 6.
Комисија ће вршити проверу и оцену:
•

•

познавање система функционисања јавно
комуналних предузећа, у складу са Законом
о
јавним
предузећима,
обављање
делатности од општег интереса у складу са
законом, као и донетим одлукама,
познавање рада и функционисања јавно
комуналних предузећа за које се лице
кандидује.

Члан 7.
Провера из члана 6. ове одлуке, као и
оцењивање стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата вршиће се усменом провером.
Поступак провере и оцењивања спроводиће
се у складу са Одлуком о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево (“Службени
лист града Панчева” број 8/13).

Члан 8.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је секретар Комисије

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12,
116/13-аутент.тумачење и 44/14-др.закон), члана 98.
став 1. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 1/14-пречишћен текст и 24/14)
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и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево број II-04-06-16/20159 од 2.7. 2015.године,
Скупштина града Панчева
oглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Качарево“
Качарево
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Качарево ” Качарево“,
са седиштем у Качареву, улица Фискултурна број
32а.
Радно место: Директор Јавног комуналног
предузећа „Качарево”Качарево, на период од
четири године. Директор Предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Услови за именовање директора:
1. да је држављанин Републике Србије
2. да има стечено високо образовање (седми степен)
на основним студијама од најмање четири године
3. да има најмање пет година радног искуства
4. да није осуђиван на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности као и да му
није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности Јавног предузећа
Стручна оспособљеност, знања и
вештине: оцењују се у изборном поступку увидом
у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и
усменим разговором са кандидатима који
испуњавају услове утврђене конкурсом.
Рок за подношење пријаве је 15 дана, и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Адреса на коју се подноси пријава
Скупштина града Панчева, Комисија за именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево, Трг Краља Петра I
број 2-4, 26 000 Панчево са назнаком: Пријава на
јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Качарево” Качарево – НЕ
ОТВАРАЈ
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији

02. јул 2015. године

именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево,
препорученом пошиљком, путем поште или лично
преко Градског услужног центра града Панчева, у
затвореној коверти.
Докази који се прилажу уз пријаву:
•
•
•
•

•

извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
уверење о држављанству(оригинал или
оверена фотокопија)
доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
доказ о радном искуству (оригинал или
оверена фотокопија уверења или потврде
издате од послодавца о радном искуству
као и оверена фотокопија радне књижице)
уверење надлежног органа( надлежне
полицијске управе) да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности и доказ
да му није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је
претежна делатност Јавног предузећа
(издат од стране надлежног органа)

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази Комисија
ће одбацити закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Љиљана Вуколић,
секретар Комисије, тел. 013 351547, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
На основу члана 29. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12,
116/13-аутент.тумачење и 44/14-др.закон), члана 98.
став 1. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 1/14-пречишћен текст и 24/14)
и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево број II-04-06-16/20159 од 2.7. 2015.године,
Скупштина града Панчева
oглашава
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ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Старчевац“
Старчево
Подаци о Јавном комуналном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Старчевац“ Старчево
са седиштем у Старчеву, улица Трг Неолита бр.1
Радно место: Директор Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево, на период од
четири године. Директор Предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Услови за именовање директора:

јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево – НЕ
ОТВАРАЈ
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима, подносе се Комисији
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево,
препорученом пошиљком, путем поште или лично
преко Градског услужног центра града Панчева, у
затвореној коверти.
•
•
•

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

да је пунолетан и пословно способан
да има високо образовање стечено на
студијама трећег степена(доктор наука),
другог степена(мастер академске студије,
магистар наука), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године
да има најмање пет година радног
искуства, од чега три на пословима које
обавља Јавно предузеће или најмање три
године на другим руководећим финкцијама
да није члан политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке
да није осуђиван за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности
да му није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је
претежна делатност Јавног предузећа
да достави Програм Јавног предузећа- за
мандантни период

Стручна оспособљеност, знања и
вештине: оцењују се у изборном поступку увидом
у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и
усменим разговором са кандидатима који
испуњавају услове утврђене конкурсом.
Рок за подношење пријаве је 15 дана, и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Адреса на коју се подноси пријава:
Скупштина града Панчева, Комисија за именовања
директора јавних и јавно комуналних предузећа
чији је оснивач град Панчево, Трг Краља Петра I
број 2-4, 26 000 Панчево са назнаком: Пријава на

02. јул 2015. године

•

•

•

•

•

Докази који се прилажу уз пријаву:
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија)
уверење о пословној способности (издато
од надлежног органа)
доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе)
доказ о радном искуству (оригинал или
оверена фотокопија уверења или потврде
издате од послодавца о радном искуству и
радном искуству на пословима које обавља
јавно предузеће или радном искуству на
другим руководећим функцијама, као и
оверена фотокопија радне књижице)
изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан политичке
странке, односно акт надлежног органа
политичке странке да је лицу одређено
мировање функције у органу политичке
странке
уверење надлежног органа( надлежне
полицијске управе) да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности
доказ да му није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је
претежна делатност Јавног предузећа(издат
од стране надлежног органа)
предлог Програма рада кандидата-за
мандатни период

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази Комисија
ће одбацити закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Лице задужено за давање информација о
спровођењу јавног конкурса је Љиљана Вуколић,
секретар Комисије, тел. 013 351547, сваког радног
дана од 11 до 15 часова.
На основу чланова 20, 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр.129/07 и 83/14-др.
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закон), члана 18. Закона о пољопривредном
земљишту (“Сл.гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др.
закон и 41/09), чланова 39.и 98.став 1. Статута града
Панчева (“Сл.лист града Панчева”, бр. 1/14пречишћен текст и 24/14) као и члана 12. ст. 1. тач.
4. алинеја 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о
задржавању права и обавеза оснивача над Јавним
комуналним предузећима која су настала поделом
Јавног комуналног предузећа “Стандард” Панчево
(Сл.лист града Панчева 2/13) , Скупштина града
Панчева на седници одржаној 02.07. 2015. године
донела је

ОДЛУКУ О ПОВЕРАВАЊУ
СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ
ЗЕМЉИШТА ОД УТИЦАЈА ЕОЛСКЕ
ЕРОЗИЈЕ ПОДИЗАЊЕМ
ПОЉОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА
2015. ГОДИНУ

02. јул 2015. године

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007
и 83/2014-др.закон) и члана 146. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“
број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 39 Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/2014пречишћен текст и 24/2014 ) и члана 3. Одлуке о
постављању мањих монтажних, покретних и
других објеката привременог карактера на
површинама јавне намене(Сл.лист града Панчева
бр.29/2014), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 02. јула 2015. године, доноси:

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

I
Скупштина града Панчева поверава
спровођење Програма заштите земљишта од
утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних
појасева на територији града Панчева за 2015.
годину (у даљем тексту: Програм)
Јавном
комуналном предузећу «Зеленило» Панчево.
II
Средства за ову намену планирана Одлуком
о буџету града Панчева за 2015. годину, биће
пренета једнократно, на захтев ЈКП „Зеленило“
Панчево, посебним решењем Градоначелника града
Панчева.
Обавезује се ЈКП „Зеленило“ Панчево да у
складу са динамиком извођења радова, достави
документацију о утрошку средстава.
III
Реализацију спровођења Програма пратиће
на основу посебних извештаја Секретаријат за
пољопривреду, село и рурални развој и
Секретаријат за финансије Градске управе града
Панечва.
IV
Ова одлука ступа на снагу
даном
доношења и објавиће се у “Службеном листу града
Панчева”.

Овим Правилником о условима за
постављање привремених монтажних објеката на
површинама јавне намене ( у даљем
тексту:Правилник) утврђује се услови за
постављање:
• киоска,
• киоска са надстрешницом за аутобуско
стајалиште,
• кућица за храњење и смештај паса и мачака
без власника,
• отворених угоститељских садржаја.
Пре постављања привременог монтажног
објеката у деловима несељених места који
представљају амбијенталну целину, простор од
културно историског значаја одн.урбанистички
заокружену целину, корисник је у обавези да
прибави сагласност Завода за заштиту споменика
културе у Панчеву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Киосци могу бити постављени на
површинама јавне намене у оквиру грађевинског
реона Града Панчева, а према локацијама које су
дефинисане Планом постављања киоска и киоска
са надстрешницом за аутобуско стајалиште ( у
даљем тексту: План постављања), који чини
саставни део овог Правилника.

Члан 1.

КИОСЦИ
Члан 2.
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Планом постављања, за сваки киоск
понаособ, ближе се дефинише микролокација,
намена, тип, површина и услови за прикључење на
комуналну инфраструктуру.

Члан 3.
За сваку појединачну локацију дефинисану
Планом постављања, дат је посебан графички
прилог – Оптимална локација, на којој је приказан
оптималан положај сваког киоска понаособ.
Одступања од положаја објекта, дозвољена
су до максимум 1,00м.
Одступања могу настати због различитих
ограничавајућих околности на конкретној локацији
(инфраструктурна инсталација, неевидентирани
шахт, новоотворени пешачки или колски пролаз и
сл.).
Уколико се врше одступања од диспозиције
киоска која је приказана на графичком прилогу,
морају се том приликом испоштовати сви остали
услови наведени овим Правилником.
Габарит киоска може бити четвороугаони
(квадрат или правоугаоник), односно вишеугаони
(шестоугаони и осмоугаони). Планом постављања,
дефинисане су локације на којима се може
формирати групација од два или више спојених
киоска на једној локацији.
Корисник је у обавези да изврши
прикључење на електроенергетску мрежу, а према
условима надлежног предузећа.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ
УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
КИОСКА
Члан 4.
Минимална ширина слободног пролаза
тротоара којим се пролази поред киоска мора бити
1,60м.
Минимално удаљење киоска од ивичњака
дела улице намењеног за саобраћаја моторних
возила износи 0,80м.
Уколико се киоск поставља у зони
раскрсница градских улица, мора се обезбедити
саобраћајна сагледљивост раскрснице у складу са
условима који су дефинисани посебним прописима.
Уколико се киоск поставља наспрам
стамбеног објекта, минимално одстојање киоска од
прозора приземља стамбеног објекта мора бити
5,00м. У таквим случајевима дозвољено је
постављање
само
појединачних
киоска,
минималних димензија габарита 2,50м х 2,50м.

02. јул 2015. године

Члан 5.
Максималне димензије киоска су:
Четвороугаони – максималне површине
9,00 м2,
хоризонтална пројекција са
надстрешницом 3,40м х 2,70м;
Дупли четвороугаони – максималне
површине 18,00 м2,хоризонтална пројекција са
надстршницом 6,4м х 2,7м;
Шестоугаони
једнакостранични
–
максималне површине 12,50м2, хоризонталне
површине укључујући и надстрешницу 3,8м х 3,8м;
Дупли шестоугаони једнакостранични –
максималне површине 25,00 м2, хоризонталне
пројекције 7,7м х 4,9 м укључујући и
надстрешницу;
Осмоугаони
једнакостранични
–
максималне површине 12,00 м2, хоризонталне
пројекције 4,7м х 3,9м укључујући и надстрешницу;
„Панки“ киоск – максималне површине
7,00м, хоризонталне пројекције 2,7м х 2,7м,
укључујући и забате.

КИОСЦИ СА НАДСТРЕШНИЦОМ ЗА
АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ
Члан 6.
Киосци са надстрешницом за аутобуско
стајалиште могу бити постављени на површинама
јавне намене у оквиру грађевинског реона Града
Панчева, а према локацијама које су дефинисане
Планом постављања киоска и киоска са
надстрешницом за аутобуско стајалиште ( у даљем
тексту: План постављања), који чини саставни део
овог Правилника.
Димензије киоска са надстрешницом за
аутобуско стајалиште износе 2,00м х 2,00м.
Димензије
једне
надстрешнице
за
аутобуско стајалиште су максимално 2,00м х 6,00м.
На местима на којима је предвиђено
Планом постављања, могуће је непосредно уз
киоск, поставити надстрешницу са обе бочне
стране.
Планом постављања, за сваки киоск
понаособ, ближе се дефинише микролокација, тип,
површина, димензије и удаљеност од површине
намењене за саобраћај моторних возила.

КУЋИЦЕ ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ
ПАСА И МАЧАКА БЕЗ ВЛАСНИКА
Члан 7.
Кућица за исхрану и смештај паса и мачака
без власника ( у даљем тексту: кућица) је типски
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монтажно-демонтажни
објекат
привременог
карактера, који се не може зидати, већ се може само
постављати као готов индустријски или
радионички производ на јавну површину. Дорађује
се на лицу места, монтажом елемената и извођењем
радова на изради подлоге по потреби.
Постављање кућица не сме ни на који
начин угрозити постојеће инсталације, шахтове и
сличне објекте који чине делове линијског
инфраструктурног система.
Конструкција и изглед кућице као и
материјал од којег се кућица израђује, неопходно је
дефинисати у складу са потребама и важећим
нормативима за овај тип објекта. Максимална
површина кућице је 1м2.
Локацију кућице, потребно је обележити и
назначити у чијој надлежности је њено постављање
и одржавање.
Кућице се не могу постављати у пешачким
зонама, и у оквиру коридора главних градских
саобраћајница, Градском парку, Барутани
и
Народној башти.
Кућице се могу поставити на удаљености
од минимално 200 м од:
јавних
објеката
и
других
репрезентативних објеката;
- школа и предшколских установа;
- дечијих игралишта.

ОТВОРЕНИ УГОСТИТЕЉСКИ
САДРЖАЈ
Члан 8.
Отворени угоститељски садржаји, могу се
организовати на деловима површине јавне намене,
на којима постоји могућност прикључења на
потребну
комуналну
инфраструктуру,
уз
обезбеђивање свих санитарно-хигијенских услова
за обављање угоститељске делатности.
Максимална површина дела површине
јавне намене, за отворени угоститељски садржај
износи 50м2 .

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Киосци постављени на површинама јавне
намене, на основу Одлука о коришћењу, а који
својом површином и типом не одговарају
димензијама утврђеним овим Правилником,
односно који се налазе на локацијама које нису
предвиђене Правилником, уклониће се са површина
јавне намене на којима су постављени, након истека

02. јул 2015. године

рока на који су Одлуке донете

Члан 10.
План постављања киоска и киоска са
надстрешницом за аутобуско стајалиште доноси
Скупштина града Панчева, на предлог Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево и Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске
управе града Панчева.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог Правилника,
престаје да важи Правилник о условима за
постављање привремених монтажних објеката на
јавним површинама („Сл.лист општине Панчево бр.
9/05 и 14/07 и „Сл.лист града Панчева“ бр.8/09).

Члан 12.
Овај Правилник објављује се у Службеном
листу града Панчева и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈA
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007
и 83/2014-др.закон) и члана 146. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“
број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 39 Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/2014пречишћен текст и 24/2014 ) и члана 4. Одлуке о
постављању мањих монтажних, покретних и
других објеката привременог карактера на
површинама јавне намене(Сл.лист града Панчева
бр.29/2014), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 02. јула 2015. године, доноси:
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ПЛАН ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА И
БАНКОМАТА НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 1.
Овим Планом за постављање
покретних објеката и уређаја и банкомата на
површинама јавне намене(у даљем тексту: "План"),
ближе се утврђују услови и локације за постављање
покретних објеката и уређаја и банкомата и то:
• аутомати и фрижидери за продају
сладоледа,
• расхладне витрине,
• покретне рекламне витрине,
• уређаји за печење и продају кокица,
кукурузних класова, кестења и шећерне
пене, америчких крофница,
• покретне и празничне тезге,
• платои
за
продају
сезонских
пољопривредних производа из возила,
• промотивни плато,објекти за извођење
забавних програма,
• хоризонталне рекламе,
• рекламне табле,
• светлеће рекламне табле,
• билборди,
• покретни билборди,
• светлеће рекламне табле прикључене на
стубове јавне расвете,
• банкомати;

Члан 2.

02. јул 2015. године

Аутомати и фрижидери за продају
сладоледа могу се постављати на деловима
површине јавне намене:

•

•

као самостални покретни објекти и
уређаји у складу са Планом (графички
прилог);
као покретни објекти и уређаји који се
постављају уз пословне објекте и
киоске, с тим што је дозвољено
постављање
максимално
једног
фрижидера и једне расхладне витрине
по пословном простору односно
киоску;

Максимално дозвољене
димензије
хоризонталног фрижидера (сандучара) за
продају сладоледа су 140цм х 70цм ,
максималне висине до 100цм.
Максимална
величина
расхладне
витрине је 70цм х 70цм са максималном
висином до 200цм.
На
локацијама поред аутомата,
односно фрижидера за продају сладоледа,
може се поставити само сунцобран, столица и
корпа за отпатке.
Корисник је у обавези да обезбеди
могућност прикључења на нисконапонску
мрежу надлежног предузећа.
Планирају се следеће локације за
постављање самостојећих аутомата, односно
фрижидера за продају сладоледа, а које су
приказане у графичком прилогу, који је
саставни део Плана :

АУТОМАТИ, ФРИЖИДЕРИ ЗА ПРОДАЈУ
СЛАДОЛЕДА И РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ
Р.бр

1

Локација

број
Микро локација
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЗОНА
1. Трга Краља Петра
( Између зграде пореске управе и
Трг Краља Петра са уливним
Војвођанске банке);
улицама
6
2. Угао Димитрија Туцовића
и Трга Краља Петра (испред
„Максијевог“објекта) ;
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3. Потез Карађорђеве (преко пута
Урбанизма) - леви тротоар од Ул.Војводе
Радомира Путника, до Његошеве;
4. У улици „Живојина Мишића“ испред
броја 6 – точеће место за сладолед);
5. Угао улице Војводе Р. Путника и Војводе
Ж. Мишића - у улици Војводе Радомира
Путника ;
6. Угао улице војводе Р. Путника и Војводе
Ж. Мишића у улици Војводе Ж. Мишића;
7. Улица Светог Саве ( преко пута АТП-а)
2

Улица Светог Саве

2

3
Улица Николе Тесле

1

4

Потез уз реку Тамиш

2

5

Трг Слободе

2

6

Народна Башта

3

7

Парк Барутана

1

укупно :
ПОКРЕТНЕ РЕКЛАМНЕ ВИТРИНЕ
Покретне рекламне витрине могу се
постављати код пословних објеката под
условима и димензијама прописаним чланом
46. Одлуке о постављању мањих монтажних,
покретних и других објеката привременог
карактера на површинама јавне намене
(„Службени лист града Панчева бр.29/2014- у
даљем тексту Одлуке).
УРЕЂАЈИ ЗА ПЕЧЕЊЕ И ПРОДАЈУ
КОКИЦА, КУКУРУЗНИХ КЛАСОВА,
КЕСТЕЊА, ШЕЋЕРНЕ ПЕНЕ И
АМЕРИЧКИХ КРОФНИЦА
Уређаји за печење и продају кокица,

8. Улазни плато у Дом омладине
9. На крају Улице Николе Тесле
(трг Ђорђа Вајферта)
10. На платоу код објекта "Градског
купатила"
11. Поред расторана „ Шаран“

Преко пута од улаза у објекат банке
Поштанске штедионице;
13. Код чесме;
14. У близини излаза ка насељу Стрелиште
15. Код Волијере
16. У близини улаза Кафеа
17. Близу раскрснице код објекта
"Барутана"
17 микролокација
кукурузних класова, кестења, шећерне пене и
америчких крофница, могу бити затвореног и
отвореног типа. На локацијама у централној
градској зони, могу се поставити само уређаји
отвореног типа (колица).
Уређаји за печење и продају кокица,
кукурузних класова, кестења, шећерне пене и
америчких крофница, могу се постављати
током целе године али се морају уклањати
сваког дана, по престанку продаје производа.
Корисник је у обавези да обезбеди
прикључење објекта на нисконапонску мрежу
надлежног предузећа.
Планиране су следеће локације за
постављање уређаја за печење и продају
кокица, кестења, кукуруза, шећерне пене и
америчких крофница:
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Ред.
Бр.

Локација

Број

Микро локације

1

Трг Краља Петра I

2

1.Угао Његошеве улице и Трга краља Петра I
2. Код хотела „Слобода“

2

Улица Војводе
Радомира Путника

3

3. Угао Улице Војводе
Р.Путника и Улице војводе Ж. Мишића
(испред кафане“Србија“ )
4 .Испред објекта „ Градско купатило“

1

Потез реке Тамиш- 2
Приобаље

5. Испред „Црвеног магацина“
6. Улазни плато у Општу болницу
(Улица Милоша Требињца)

2
4

5
6
7
8

Улазни платои
у Општу болницу

7. Улазни плато у Дом здравља
(Улица Милоша Обреновића)
Народна Башта
1
8. Близу главног улаза на главној стази
Парк Барутана
1
9. Близу раскрснице код објекта "Барутана"
Улица Сокаче
1
10.Код фонтане испред зграде Градске управе
укупно:
10 микролокација
Центри насељених
Локације по предлогу и уз сагласност Савета
места града Панчева по 2 локацијеМесних заједница
ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ И ПРАЗНИЧНЕ
ТЕЗГЕ

Покретна тезга је тезга која се поставља
уз пословни објекат са изложеном робом из
продајног – пословног објекта и мора се
уклањати сваког радног дана по истеку радног
времена;
Услови под којим се може поставити
покретна
тезга као и њене димензије
Ред.бр.
Локација
Број

Микро локације

2

1. Угао улица Војводе Живојина
Мишића и Трга краља Петра I, у улици
улици Војводе Живојина Мишића
2. Улица војводе Ж. Мишића испред
Музичке школе “ Јован Бандур"
3. Леви угао Улице Војводе Р.Путника и
Улице Војводе Ж. Мишића;

2
3

4. Десни угао Улице Војводе Р.Путника
и Улице Војводе Ж.Мишића;
5. Испред суда - 1 група тезги од 3 тезге;

Улица Живојина Мишића 2
1
2
2

дефинисани су чланом 51. став 2. Одлуке;
Празничне тезге за продају књига,
цвећа, честитки и других украсних предмета,
постављају се на микролокацијама везаним за
пешачке токове, а према локацијама из
графичког прилога, који је саставни део овог
Плана.
Планиране су следеће локације за
постављање празничних тезги:

Потез Улице Војводе
Радомира Путника
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6. Испред суда - 1 група тезги од 3 тезге;
7. Испред објекта у улици Радомира
Путника бр.8 , односно, 8а,
8. Дуж главног пешачког пута – почетак
и крај потеза (2 групе од 3 тезге)
9. Дуж улице (3 групе од 3 тезге )

Народна башта
6
Потез Улице Никола 9
Тесла
Улица Уроша Предића, 40
10.Дуж улице две групе по 20 тезги
од улице Д. Туцовића
према Тамишу)
укупно:
72. микролокације

Центри насељених места По 2 Локације по предлогу и уз сагласност
града Панчева
локац Савета Месних заједница.
ије

ПЛАТОИ ЗА ПРОДАЈУ СЕЗОНСКИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ
ВОЗИЛА
Платои
за
продају
сезонских
пољопривредних производа из возила могу се
користити у свему према условима
прописаним чланом 53. Одлуке.
ПРОМОТИВНИ ПЛАТО
Промотивни платои за
могу се
користити у свему према условима
прописаним чланом 55. Одлуке.
Корисник је у обавези да обезбеди
прикључење објекта на нисконапонску мрежу
надлежног предузећа.
ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ
ПРОГРАМА
Објекти за извођење забавних програма
могу се поставити на следећим локацијама у
насељеном месту Панчево:
Локација 1
(СЦ Стрелиште –
непосредна околина, површина 23.455м2)
Локација 2 (Приобаље – непосредна
околина бивше жељезничке станице Центар,
површина 7588м2)
Локација 3 (Мали трг – плато испред
Градске управе, површина 1853м2)
Локација 4
(Трг испред Опште
болнице, површина 4.747м2)
Локација 5 (Трг Слободе, пвршина
2.969м2)
Локација 6 (Трг „Два бела медведа“,

површина 1.946м2)
Локација 7 (Рекреативни центар –
Младост, површина 81.469м2)
Локација 8 (Плато иза Дома омладине,
површина 1492м2)
Локација 9 (Хиподром, површина
236.131м2)
Локација 10 (Стадион Динамо,
површина 34.535м2)
Локација 11 (Летња позорница,
површина 2.499м2)
Локација 12 (Градски трг – парк,
површина 15.879м2)
Локација 13 (Амфитеатар у Приобаљу,
површина 9.392м2)
Локација 14 (Двориште Народног
музеја, површина 1.423м2)
Објекти за извођење забавних програма
могу се поставити на следећим локацијама у
насељеним местима града Панчева:
Локација 1 (Глогоњ – парк, површина
42.696м2)
Локација 2 (Јабука – парк, површина
29.484м2)
Локација 3 (Качарево – парк, површина
13.703м2)
Локација 4 (Банатско Ново Село, плато
у центру између Дома културе у школе,
површине 8.050м2)
Локација 5 (Долово – плато испред
Дома културе и фудбалски терен код школе,
површина 45.000м2)
Локација 6 (Банатски Брестовац – плато
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код Месне заједнице и парк, површине
12.500м2)
Локација 7 (Иваново – плато испред
Месне заједнице до Дома културе, површине
19.100м2)
Локација 8 (Омољица – Плато код Дома
културе и парк, површине 28.129м2)
Локација 9 (Старчево – плато
„Неолита“, површине око 80.000м2);
Корисник је у обавези да обезбеди
прикључење објекта на нисконапонску мрежу
надлежног предузећа.

ХОРИЗОНТАЛНЕ РЕКЛАМЕ
Хоризонталне рекламе су рекламе које
су предвиђене да се исписују одговарајућом
бојом на делу површина јавне намене,
намењене за кретање пешака, и могу бити
максималне површине 1м2.
Боја не сме угрожавати кретање
учесника у саобраћају – не сме бити клизава ни
у каквим временским условима и сл.
Хоризонталне рекламе се не могу
постављати на површинама које су намењене
за одвијање колског и бициклистичког
саобраћаја и не смеју копирати изглед
хоризонталне саобраћајне сигнализације.
Постављање хоризонталних реклама
није дозвољено у зони заштићеног градског
језгра-центра, као и на површинама које су
обрађене посебним поплочањем – тргови,
парковске површине, пешачке зоне и сл.
Садржај хоризонталне рекламе, мора
бити адекватан, и као такав може служити само
за рекламирање делатности правног лица.
Лице заинтересовано за постављање
хоризонталних реклама, дужно је да уз захтев
за постављање хоризонталне рекламе достави
јасан и недвосмислен цртеж са димензијама,
текстом и/или цртежом и бојама којима ће
хоризонтална реклама бити постављена као и
са јасно назначеном локацијом на којој иста
треба да се постави-исцрта.
Хоризонталне рекламе могу се
исписивати у складу са одредбама члана 59.
Одлуке .
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РЕКЛАМНИ ПАНОИ (РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ,
СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ,
БИЛБОРДИ, ПОКРЕТНИ БИЛБОРДИ,
СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ
ПРИКЉУЧЕНЕ НА СТУБОВЕ ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ)

РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ
Рекламне табле површине до 3,00м2
могуће је постављати на површинама јавне
намене, у оквиру грађевинског подручја, као и
у оквиру саобраћајних коридора ван
грађевинског подручја.
У оквиру градског подручја рекламне
табле се могу постављати само у коридору
главних градских саобраћајница.
У оквиру грађевинског подручја
рекламне табле се не могу постављати испред
објеката јавне намене као и објеката који су
евидентирани или су у поступку евиденције и
претходне заштите као културно-историјски
споменици.
Рекламне табле се не могу постављати
испред стамбених или стамбено-пословних
објеката уколико би својим присуством могле
да наруше функционисање тих објеката.
Рекламне табле се не могу постављати
испред пословних објеката, испред јавних
предузећа установа, органа, организација
локалне самоуправе и државних установа,
органа, организација, без прибављања њихове
претходне сагласности.
Уколико се рекламне табле постављају
у путном појасу, саобраћајно-техничке услове
за њихово постављање издаје управљач пута.
СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ
Максималне
димензије
светлеће
рекламне табле су 1,30м х 1,90м; и то на
стубовима максималне висине висине до
4,00м.
Светлеће рекламне табле могу се
поставити на површинама јавне намене
искључиво у коридорима приступних
саобраћајница ка граду, односно, прилазним
правцима у оквиру грађевинског реона у
складу са саобраћајним и просторним
могућностима.
Корисник је у обавези да обезбеди
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прикључење објекта на нисконапонску мрежу
надлежног предузећа.

БИЛБОРДИ
Билборди су рекламне плоче димензија
3,00м х 5,00м, и то на стубовима максималне
висине висине до 4,70м1, и могу се постављати на
површинама јавне намене искључиво у коридорима
приступних саобраћајница ка граду, односно,
прилазним правцима у оквиру грађевинског реона у
складу
са
саобраћајним
и
просторним
могућностима, и то:
Из правца Јабуке до надвожњака;
Из правца Новог Села до надвожњака;
Из правца Баваништа до пружног прелаза
на раскрсници са улицама С. Шупљикца и
Првомајске;
Из правца Старчева до Војловачког парка,
односно лева страна уличног коридора до управне
зграде „Азотаре“;
Из правца Београда новим путем до улице
Првомајске и даље улицом Првомајском и Стевана
Шупљикца до улице Книћанинове, са десне стране
посматрано из правца Београда ка улици
Книћаниновој.
Потез улице Светозара Шемића, са леве
стране посматрано из правца улице Димитрија
Туцовића ка улици Славка Бокшана.
Из правца Београда старим путем до
раскрснице са улицом Димитрија Туцовића.
Потез улице Светог Саве од улице Иве
Курјачког до улице Моше Пијаде - на зеленим
површинама, и од улице Змај Јове Јовановића до
Немањине - на разделном острву.
Потез улице Цара Душана од улице Војводе
Радомира Путника до улице Филипа Вишњића, на
разделном острву.
Потез улице Милоша Обреновића, са десне
стране посматрано из правца улице Милоша
Требињца ка улици Првомајској.
У улици Милоша Требињца наспрам
раскрснице са улицом Милоша Обреновића на
зеленој површини (оквирно, испсред кућног броја
14), максимално 2 билборда, уз сагласност МУППУ Панчево.
У улици Ослобођења, непосредно испред
кружног тока код зелене пијаце, посматрано из
правца улице Ружине ка кружном току, обострано,
максимално по 1 билборд.
У сваком насељеном месту може се
поставити максимално 3 билборда.
За све наведене локације неопходно је
доставити копију плана водова и сагласност
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власника инсталација.
Није дозвољено постављање билборда на
другим локацијама у оквиру градског подручја на
површинама јавне намене.
Пре подношења комплетне документације
за добијање одлуке о коришћењу површине јавне
намене, неопходно је да заинтересована странка
прибави писмену сагласност на локацију у погледу
саобраћајних и просторних могућностима на
жељеној локацији, у оквиру наведених улица и
улазних праваца у град, од стране управљача пута.

ПОКРЕТНИ БИЛБОРДИ
Покретни билборд може бити димензија
максимално до 1,00м х 0,50м;
Покретни билборд представља рекламну
плочу са покретним/променљивим рекламним
садржајем, и постављен је на стубу, фиксираним за
тло максималне висине висине до 2,50м.
Остале одредбе су исте као и за рекламне
табле.
Корисник је у обавези да обезбеди
прикључење објекта на нисконапонску мрежу
надлежног предузећа.

СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ
ПРИКЉУЧЕНЕ НА СТУБОВЕ ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ
Димензије светлеће рекламне табле
прикључене на стубове јавне расвете су највише до
0,8м х 1,00м.
Могу се постављати на целој територији
градског и ванградског подручја.
На једном стубу могуће је поставити
највише две рекламне табле, и то са сваке стране
стуба једна табла, а на истој висини.

БАНКОМАТИ
Члан 3.
Објекти постављени на површинама јавне
намене, на основу Одлука о коришћењу, а који
својом површином и типом не одговарају
димензијама утврђеним овим Планом, односно,
који се налазе на локацијама које овим планом нису
обухваћене, уклониће се са површина јавне намене
на којима су постављени, након истека рока на који
су Одлуке донете.

Члан 4.
Ступањем на снагу овог Плана, престаје да
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важи План о техничким условима за привремено
постављање покретних објеката и уређаја на јавним
површинама („Сл.лист општине Панчево бр.11/07
и „ Службени лист града Панчева“ бр. 33/2011).

Члан 5.
Овај План објављује се у „Службеном
листу“ града Панчева и ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 7. став 2. Закона о
култури („Службени гласник РС“ број 72/2009) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева број 1/14пречишћен текст и 24/14), Скупштинa града
Панчева, на седници одржаној 2. jула 2015. године,
донела је

ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ У
ГРАДУ ПАНЧЕВУ 2016-2020
I

02. јул 2015. године

организационим јединицама Градске управе града
Панчева, јавним предузећима, установама културе и
образовања и другим субјектима чији је оснивач
град Панчево, организацијама цивилног друштва,
медијским кућама, стручњацима, и другим
заинтересованим субјектима да у складу са својим
надлежностима учествују у припреми Нацрта
текста Стратегије развоја културе у граду Панчеву
2016-2020.
IV
Овај закључак објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 60. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник Републике Србије“ број
119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др.
закон) и чланова 39. и 98., став 1. Статута града
Панчева ("Службени лист града Панчева" број 1/14пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 02.07.2015. године,
донела је

Приступа се изради Стратегији
развоја културе у граду Панчеву 2016-2020., на
основу Закона о култури, Закона о локалној
самоуправи и других документа, у циљу
утврђивања приоритета у овој области на
територији града Панчева.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО ЗА УПИС
ЗАЛОЖНОГ ПРАВА НАД ПОКРЕТНИМ
СТВАРИМА

II

I

У оквиру припрема за израду Стратегије
развоја културе у граду Панчеву 2016-2020,
Градоначелник града Панчева ће посебним
решењем образовати стручни тим који ће
планирати и спровести активности у припреми
Нацрта текста Стратегије.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа "Хигијена"
Панчево о упућивању предлога за давање
сагласности за упис заложног права над покретним
стварима, број: 5180/52-2 од 18.06.2015. године.

II

III
Налаже

се

основним

Јавно комунално предузеће "Хигијена"
Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у
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02. јул 2015. године

"Службеном листу града Панчева".
Председник Надзорног одбора,

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
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 43. Статута Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево („Сл.лист града
Панчева“ бр. 9/2013 од 17.07.2013.), Надзорни
одбор Предузећа на редовној седници одржаној
дана 18.06.2015. године, решавајући тачку 2.
усвојеног дневног реда – Разматрање предлога
Одлуке бр.3185 од 15.06.2015.године о упућивању
предлога за давање сагласности за упис заложног
права над покретним стварима, једногласно доноси
следећу

Нишавић Радивоје, с.р.
На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07 и 83/14-др.закон), члана 42. став 6. Закона о
ванредним ситуацијама ( ''Сл. гласник РС'', број
111/09, 92/11 и 93/12), члана 8. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације
(''Сужбени. гласник РС'' број 98/10), члана 5. Одлуке
о образовању Градског штаба за ванредне ситуације
града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.
20/11 и 2/12) и чланова 39.тачка 35. и 98. став 1.
Статута
града
Панчева-пречишћен
текст
(„Службени лист града Панчева“ бр. 1/14 и 24/14),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
02.07.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА
КОМАНДАНТА И ЧЛАНОВА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.
ОДЛУКА О УПУЋИВАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА УПИС
ЗАЛОЖНОГ ПРАВА НАД ПОКРЕТНИМ
СТВАРИМА
УСВАЈА се одлука о упућивању предлога
Оснивачу за давање сагласности за упис заложног
права над покретном имовином Јавно комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево у складу са чланом
60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“
бр. 119/2012).
Покретна имовина предмет заложног права
подразумева два комунална возила – аутосмећара,
марке IVECO, модел AD260SY/PS, регистарских
ознака PA076-TC и PA076-TD

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 5180/52-2
Панчево, 18.06.2015.године

Разрешава
се
команданта:
Саша Павлов.

дужности

заменика

Разрешавају се дужности члана Градског
штаба за ванредне ситуације:
Ранко Марчетић,
Милица Радовановић,
Миодраг Лазић,
Љубомир Игњатов,
Радосав Деспотовић,
Бранко Растовић и
потпуковник Живица Огњанов.

Члан 2.
За заменика команданта и чланове Градског
штаба за ванредне ситуације постављају се:
за заменика команданта Градског штаба:
Саша Левнајић, заменик градоначелника
града Панчева,
за чланове Градског штаба:
Петар Живковић, директор Агенције за
саобраћај,
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Љиљана Станковић, вршилац дужности
директора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево,
Сандра Божић, вршилац дужности
директора ЈКП „Грејање“ Панчево,
Константин Ромчев, начелник Техничког
одељења Опште болнице Панчево,
Светозар Еремић, директор Дирекције
„ХСЕ“ „Блок Прерада“ Панчево НИС а.д. Нови
Сад,
Мирјана Савић, технички руководилац
одржавања АД „Војводинапут“ Панчево и
мајор Драшко Илић, Војска Србије,
Гарнизионо место Панчево

Члан 3.
Ово решење ће се објавити у ''Службеном
листу града Панчева.''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 46. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14пречишћен текст и 24/14), члана 48. Пословника
Скупштине града Панчева – пречишћен текст
(„Службени лист града Панчева“ број 1/15) а у вези
са члановима 246. и 247. Закона о раду („Службени
гласник РС“ број 24/05, 51/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
02.07.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ПРЕГОВОРЕ У ПОСТУПКУ
ЗАКЉУЧЕЊА ПОСЕБНОГ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА
ПРЕДУЗЕЋА ПАНЧЕВА И
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД
ПОСЛОДАВЦА ЗА ЈАВНА
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА ПАНЧЕВА
I
У Решењу Скупштине града Панчева о
образовању Радне групе за преговоре у поступку
закључења Посебног колективног уговора за јавна
предузећа града Панчева и Колективног уговора код
послодавца за јавна предузећа града Панчева

02. јул 2015. године

(„Службени лист града Панчева“ број 24/14 и 2/15),
тачка I мења се и гласи:
„Образује се Радна група за преговоре у
поступку закључења Посебног колективног уговора
за јавна предузећа града Панчева и Колективног
уговора код послодавца за јавна предузећа града
Панчева (у даљем тексту: Радна група).
1. За чланове радне групе из реда оснивача
именују се:
2. Саша Левнајић, заменик Градоначелника
града Панчева;
3. Сузана Јовановић, члан Градског већа града
Панчева
задужена за подручје рада,
запошљавања и социјалне политике;
4. Драган Грујичић, члан Градског већа града
Панчева задужен за подручје стамбенокомуналних послова;
5. Ениса
Аговић-Хоти,
секретар
Секретаријата за финансије Градске управе
града Панчева;
6. Бојан Петров, шеф одсека за радне односе у
Служби за заједничке послове Градске
управе града Панчева;
7. Јасминка Павловић, помоћник секретара за
урбанизам у Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове
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
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 46. и 47. Пословника
Скупштине града Панчева ("Службени лист града
Панчева" бр. 1/15 - пречишћен текст), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 02. јула 2015.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Разрешавају
се
дужности
председник и чланови Комисије за мандатна
питања Скупштине града Панчева и то:
СМИЉАНА ГЛАМОЧАНИН-ВАРГА,
председник
СРЕТЕН
РАЈКОВИЋ,
заменик
председника
МИЛКА БАЈИЋ, члан
ПРЕДРАГ ШКАЉАК, члан
II
За чланове Комисије за мандатна питања
Скупштине града Панчева бирају се:
ВИДОСАВА ВИДАНОВИЋ, председник
СИЛВАНА
ИВАЗОВИЋ-ЈЕЂИНИ,
заменик председника
МИЛИЦА МИЈОВИЋ, члан
МИРОСЛАВ МИЛАКОВ, члан
III
Лицима из тачке II овог решења, мандат
траје до истека мандата утврђеног решењем
Скупштине града Панчева о избору председника,
заменика председника и чланова Комисије за
мандатна питања Скупштине града Панчева број:
II-04-06-33/2012 од 6. јула 2012. године и број II-0406-39/2012 од 19. октобра 2012. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу града
Панчева“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 46. и 47. Пословника
Скупштине града Панчева ("Службени лист града
Панчева" бр. 1/15 - пречишћен текст), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 02. јула 2015.
године, донела је

02. јул 2015. године

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И
РАДНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА

I
САША ЛЕВНАЈИЋ, разрешава се
дужности члана Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе
Скупштине града Панчева.
II
ДРАГАНА СИМЕУНОВИЋ, бира се за
члана Комисије за кадровска, административна
питања и радне односе Скупштине града Панчева.
III
Лице из тачке II овог решења бира се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
града Панчева о избору председника, заменика
председника и чланова Комисије за кадровска,
административне питања и радне односе
Скупштине града Панчева број:II-04-06-33/2012 од
6. јула 2012. године, број II-04-06-37/2012 од 03.
августа 2012. године, број II-04-06-39/2012 од 19.
октобра 2012. године, број II-04-06-19/2013-3 од 09.
маја 2013. године и број II-04-06-19/2013-4 од 17.
јула 2013. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 46. и 47. Пословника
Скупштине града Панчева ("Службени лист града
Панчева" бр. 1/15 - пречишћен текст), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 02. јула 2015.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
САША ЛЕВНАЈИЋ, разрешава се
дужности члана Комисије за прописе Скупштине
града Панчева.

II
МИРОСЛАВ ЛУКИЋ, бира се за члана
Комисије за прописе Скупштине града Панчева.

III
Лице из тачке II овог решења бира се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
града Панчева о избору председника, заменика
председника и чланова Комисије за прописе
Скупштине града Панчева број: II-04-06-39/2012 од
19. октобра 2012. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 42. став 2. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутент.тумач. и 44/14-други закон), члана 40.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Долови“ Долово („Сл. лист
града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) и члана
39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/14-пречишћен текст и
24/14) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 02. јула 2015. године, донела је

02. јул 2015. године

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА„ДОЛОВИ“ ДОЛОВО
I
ПАВЛОВ БРАНИСЛАВУ, из Долова,
утврђује се престанак мандата вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Долови“
Долово.
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-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутент.тумач. и 44/14-други закон), члана 45.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Долови“ Долово („Сл. лист
града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) а у
складу са чланом 43. Статута Јавног комуналног
предузећа „Долови“ Долово („Сл. лист општине
Панчево“ бр. 16/06) и члана 39. тачка 10. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 02. јула 2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“ДОЛОВИ“ ДОЛОВО
I
ТРЕША РАДОЊИН, из Долова, дипл.
инжењер пољопривреде за ратарство, именује се за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Долови“ Долово, на период до шест
месеци.
II
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Лице из тачке I овог Решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 35. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12 и
116/13-аутент.тумач. и 44/14-други закон), члана 40.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ („Сл. лист
града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) и члана
39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/14-пречишћен текст и
24/14) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 02. јула 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ
I
МРЧКОВИЋ БРАНКУ, из Глогоња
утврђује се престанак мандата директора Јавног
комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ.

02. јул 2015. године

На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12 и
116/13-аутент.тумач. и 44/14-други закон ), чланa 45.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ („Сл. лист
града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) а у
складу са чланом 42. Статута Јавног комуналног
предузећа „Глогоњ“ Глогоњ („Сл. лист општине
Панчево“ бр. 8/95, 9/99) и члана 39. тачка 10.
Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 02.
јула 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ
I
ЉИЉАНА
СТАНКОВИЋ,
дипл.
економиста из Глогоња, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Глогоњ“ Глогоњ, на период до шест месеци.
II
Лице из тачке I овог Решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

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-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 35. и 42. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутент.тумач. и 44/14-други закон), члана 40.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Омољица“ Омољица („Сл.
лист града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) и
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 1/14пречишћен текст и 24/14) Скупштина града
Панчева на седници одржаној 02. јула 2015. године,
донела је РЕКЛАМНИ ПАНОИ (РЕКЛАМНЕ
ТАБЛЕ, СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ,
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БИЛБОРДИ,
ПОКРЕТНИ
БИЛБОРДИ,
СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ ПРИКЉУЧЕНЕ
НА СТУБОВЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ)

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА
I
ГРУЈИЧИЋ
ДРАГАНУ,
дипл.инж.
заштите од пожара из Омољице утврђује се
престанак мандата вршиоца дужности директора
Јавног
комуналног
предузећа
„Омољица“
Омољица, 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-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

02. јул 2015. године
II

Лице из тачке I овог Решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12 и
116/13-аутент.тумач. и 44/14-други закон), члана 45.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Вод-ком“ Јабукa („Сл. лист
града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) и члана
39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 1/14-пречишћен текст и
24/14) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 02.07.2015. године, донела је

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутент.тумач. и 44/14-други закон), члана 45.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Омољица“ Омољица („Сл.
лист града Панчева“ бр. 7/14-пречишћен текст) и
члана 39. тачка 10. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 1/14пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 02. јула 2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА
I
ТОПАЛОВИЋ
ЂУРА,
машински
техничар из Омољице, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Омољица“ Омољица, на период до шест месеци.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ВОДКОМ“ ЈАБУКА
I
БИЉАНИ КИКОВИЋ, дипл. економисти
из Панчева утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Вод-ком“ Јабука.
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 ПАIНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07 и 83/14-др.закон), чланова 21. став 2 и 31.
став 3 Закона о јавним предузећима («Службени
гласник РС» број 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон) и члана 39. тачка 10.
Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
02.07.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “ВОД-КОМ“ ЈАБУКА
I
БИЉАНА КИКОВИЋ, дипломирани
економиста из Панчева, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука, на
период од четири године.

Именована из тачке I овог решења, заснива
радни однос на одређено време и иста је дужна да
ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованом
закључи уговор о раду.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
града Панчева“ и на званичној интернет
презентацији града Панчева.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи(«Службени гласник РС» број 129/07 и
83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број

02. јул 2015. године

1/14-пречишћен текст и 24/14), прописано је да
Скупштина града именује и разрешава надзорни
одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон)
прописано је да директора предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује
орган одређен статутом локалне самоуправе, на
период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним
предузећима прописано је да орган који је надлежан
за именовање, након разматрања достављене листе
и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата
са листе.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовања директора Јавног
комуналног
предузећа
„Вод-Ком“
Јабука(„Службени лист града Панчева“ број 11/15),
Скупштина града Панчева расписала је Јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Вод-Ком“ Јабука (“Службени гласник
Републике Србије“ бр. 35/15).
Јавни конкурс за именовање директора
јавних предузећа спровела је Комисија за
именовање директора јавних предузећа чији jе
оснивач град Панчево, именована Решењем
Скупштине града Панчева број II-04-06-19/2013-5
oд 11. октобра 2013. године.
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала, да су на јавни конкурс за
избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука, поднете 2
пријаве, од којих су обе благовремене, разумљиве и
потпуне, са приложеним свим потребним доказима.
На основу увида у доказе о испуњености услова за
именовање директора, приложених уз пријаву
кандидата Биљане Киковић и Владимира
Станоевског, Комисија је на седници одржаној 27.
маја 2015. године, утврдила Списак кандидата који
испуњаваjу услове за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „ВОД-КОМ“ Јабука.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене
чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија
је спровела поступак провере и оцењивања
кандидата у складу са Одлуком о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка,

Страна 25 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 17.
јуна 2015. године утврдила Листу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „ВОДКОМ“ Јабука, са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање и заједно са Записником о изборном
поступку доставила надлежним организационим
јединицама Градске управе града Панчева ради
припреме Нацртa акта о именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени
лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза
Надзорног одбора да својим актом утврди или
констатује дан почетка рада именованог директора,
односно дан престанка функције директора који је
разрешен, као и да Скупштину града писаним
путем обавести о датуму ступања, односно
неступања на рад именованог директора.
Градско веће града Панчева утврдило је
предлог акта о именовању директора Јавног
комуналног
предузећа
„Вод-Ком“Јабука
и
доставило га са Листом за именовање Скупштини
града на одлучивање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

02. јул 2015. године

БРАНКА
МИЛОЈЕВИЋ,
дипломирани
фармацеут из Београда, разрешава се дужности
директора Апотеке „Панчево" Панчево.
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-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 134. Закона о здравственој
заштити («Службени гласник РС» број 107/05,
72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13др.закон и 93/14), члана 2. Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над «Апотеком Панчево»
Панчево («Службени лист општине Панчево» број
12/2003 и «Службени лист града Панчева» број
22/09), чланова 20. и 23. Статута «Апотеке
Панчево» Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 10/10) и члана 39. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштине града
Панчева на седници одржаној 02. јула 2015. године,
донела је

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 135. Закона о здравственој
заштити («Службени гласник РС» број 107/05,
72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13др.закон и 93/14), члана 2. Одлуке о преузимању
права и обавеза оснивача над «Апотеком Панчево»
Панчево («Службени лист општине Панчево» број
12/2003 и «Службени лист града Панчева» број
22/09), члана 25. Статута «Апотеке Панчево»
Панчево („Службени лист града Панчева“ број
10/10) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштине града
Панчева на седници одржаној 02. јула 2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ
«ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО

I
ЈЕЛЕНА ЕРОР, дипломирани фармацеут
из Београда, именује се за вршиоца дужности
директора Апотеке «Панчево» Панчево, на период
од шест месеци.
II

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ «ПАНЧЕВО»
ПАНЧЕВО

Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност вршиоца дужности директора првог
наредног радног дана од дана доношења решења.

I

III
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Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15аутентично тумачење) и члана 39. Статута града
Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 02. јула 2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ «ОЛГА ПЕТРОВ» БАНАТСКИ
БРЕСТОВАЦ
I
Утврђује се престанак мандата члановима
Школског одбора Основне школе „Олга Петров“
Банатски Брестовац именованих Решењем
о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе „Олга Петров “Банатски Брестовац број: II04-06-37/2011 од 10. јуна 2011. године, Решењем о
разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе „Олга Петров “Банатски Брестовац
број II-04-06-45/2012 од 28. децембра 2012. године и
Решењем о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе „Олга Петров
“Банатски Брестовац број: II-04-06-19/2013-5 од 11.
октобра 2013. године и то:
представницима Локалне самоуправе
1. ЈОВАНОВИЋ МИРЈАНА,
2. КОКОШКОВ ЈОРДАН,
3. УСКОКОВИЋ БРАНКИЦА.
представницима Савета родитеља
1. ЂУРИЋ НЕВЕНКА,
2. ДРАГАНА ВУРДЕЉА
3. МИНИЋ НЕНАД.
представницима Наставничког већа
1. НЕШКОВИЋ БРАНКИЦА,

02. јул 2015. године

2. ЈАНКОВИЋ ЂУРИЦА,
3. ПОПОВСКИ МАЈА.
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-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу члана 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15аутентично тумачење) и члана 39. Статута града
Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 1/14 пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 02. јула 2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ «ОЛГА ПЕТРОВ» БАНАТСКИ
БРЕСТОВАЦ
I
За чланове Школског одбора Основне
школе «Олга Петров» Банатски Брестовац, именују
се:
представници Локалне самоуправе
КОКОШКОВ ЈОРДАН,
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ,
ДРАГАН МИРИЧИЋ,
представници Савета родитеља
ДРАГАНА ВУРДЕЉА,
МИЛАНКА СТОЈЧЕВИЋ
МАРИЈЕТА АНТОНИЈЕВИЋ
представници Наставничког већа
СРЂАН ЋУРЧИН,
ДАНИЈЕЛА ЂОРЂЕВ
МИЛИЦА ШИМРАК
II
Лица из тачке I овог Решења именују се на
период од четири године.
III
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02. јул 2015. године

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у "Сл. листу града
Панчева".

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу града
Панчева“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

На основу члана 35. Одлуке о признањима
града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 4/11 и 24/13) и члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број1/14пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 02. јула 2015. године
донела је

На основу члана 20. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91 и
71/94), члана 19. и 20. Уговора о оснивању
Регионалног центра за таленте из природних и
техничких наука ''Михајло Пупин'' Панчево од 11.
децембра 1998. године и од 14. октобра 2009. године
и члана 39. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број1/14-пречишћен текст и 24/14)
Скупштине града Панчева, на седници одржаној 02.
јула 2015. године, донела је

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ПОВОДОМ
ПРАЗНИКА ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Разрешавају се дужности председник и
члан Жирија за доделу признања и награда
поводом празника града Панчева и то:
ВИТОМИР СУДАРСКИ,председник и
МИЛАН ЂЕКИЋ, члан
II
У Жири за доделу признања и награда
поводом празника града Панчева именују се и то:
За председника:
ВЕРА ЦАРИНА
За члана:
ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ ЈУС
III
Лица из тачке II овог решења именују се до
истека мандата председника, заменика председника
и чланова Жирија за доделу признања и награда
поводом празника града Панчева именованих
решењем Скупштине града Панчева број II-04-0639/2012 од 19. октобра 2012. године.
IV

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРЕСТАНКА МАНДАТА И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ТАЛЕНТЕ ИЗ ПРИРОДНИХ И
ТЕХНИЧКИХ НАУКА ''МИХАЈЛО
ПУПИН'' ПАНЧЕВО
I
Утврђује се престанак мандата члановима
Управног одбора Регионалног центра за таленте из
природних и техничких наука ''Михајло Пупин''
Панчево, именованих Решењем Скупштине града
Панчева број II-04-06- 38/2011 од 08. јула 2011.
године, и то:
ЗЛАТКО КОВИЈАНИЋ,
ДРАГАН ВУЧУР,
МИЛАДИН МИТРОВИЋ и
НЕБОЈША ПРЕКИЋ.
II
Од укупно седам чланова Управног одбора
Регионалног центра за таленте из природних и
техничких наука ''Михајло Пупин'' Панчево,
Скупштина града Панчева именује четири члана и
то:
ЗЛАТКО КОВИЈАНИЋ,
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ДРАГАН ВУЧУР,
МИЛАДИН МИТРОВИЋ и
НЕБОЈША ПРЕКИЋ.
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
време од четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном листу града
Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07 и 83/14-др.закон),члана 60. став 1. тачка 1.
Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС” број
119/12, 116/13-аут.тумачење и 44/14-др.закон), члана
16.тачка 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о
оснивању Јавно комуналног предузећа „Омољица“
Омољица («Службени лист града Панчева» број
7/14-пречишћен текст), члана 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева”
бр. 1/14-пречишћен текст и 24/14), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 02.07.
2015.године донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«ОМОЉИЦА» ОМОЉИЦА
I
Скупштина града Панчева даје сагласност
на Одлуку о изменама Статута Јавно комуналног
предузећа «Омољица» Омољица, које је донео
Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа
«Омољица» Омољица на седници одржаној дана
17.06.2015.године.
II
Саставни део овог решења је Одлука о
изменама Статута Јавно комуналног предузећа
«Омољица» Омољица.

02. јул 2015. године
III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-9
Панчево, 02. јул 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економистa, с.р.

На основу чл. 18. став 1. тачка 8) Закона о
јавним предузећима (''Сл. гласник РС'' бр. 119/12,
116/13 - аутентично тумачење и 44/14 – др. Закон) и
чл. 48. став 1. тачка 8) у вези са чл. 72 Статута Јавно
комуналног предузећа ''Омољица'' Омољица (''Сл.
лист града Панчева'' бр. 24/14), Надзорни одбор ЈКП
''Омољица'' Омољица на својој седници одржаној
дана 17.6.2015. год. донео је

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНО
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ОМОЉИЦА'' ОМОЉИЦА
Члан 1.
У Статуту Јавно комуналног предузећа
''Омољица'' Омољица (''Сл. лист града Панчева'' бр.
24/14), у чл. 22. став 1. мења се и гласи:
''Обављање делатности предузећа у складу
са карактером процеса рада и условима рада
организује се по технолошко производним
целинама и организационим деловима и то :
1. Радна јединица заједничке службе
2. Радна јединица хигијене, пијаце и
гробља''.

Члан 2.
•
•

•
•
•
•

У члану 50. став. 2. мења се и гласи :
''За директора предузећа именује се лице
које поред општих услова прописаних
законом, испуњава и следеће услове:
Да је држављанин Републике Србије;
Да имаVI односно IV степен стручне
спреме било које струке
Да има најмање 5 година радног искуства;
Да није осуђиван за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности;
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Да му није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која је
претежна делатност предузећа''.

Члан 3.
Ова Одлука сматра се усвојеном кад на њу
сагласност да Оснивач и ступа на снагу даном
објављивања у Службеном листу града Панчева.
JКП ''ОМОЉИЦА'' ОМОЉИЦА
БРОЈ: 11/2015
ДАТУМ: 17.6.2015.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДРАГАНА ОСТОЈИН
Градоначелник града Панчева, дана
02.07. 2015. године, разматрао је Предлог Решења о
образовању Савета за миграције града Панчева, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14 – др. закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 1/14-пречишћен текст и 24/14), донео следеће

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА
ЗА МИГРАЦИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.
Образује се Савет за миграције града
Панчева (у даљем тексту Савет) ради обављања
послова у вези са управљањем миграцијама на
територији града Панчева у следећем саставу:
1. Сузана Јовановић, чланица Градскoг већа
задужена за подручје рада, запошљавања и
социјалне политике, председник Савета
2. Саша Левнајић, заменик градоначелника
града Панчева, заменик председника
Савета
3.
Прим. Др Милан Трифуновић, члан

02. јул 2015. године

Градског већа задужен за подручје
здравства, члан
4. Зоран Албијанић, директор Центра за
социјални рад „Солидарност“ Панчево,
члан
5. Ђура Бугaрски, секретар Црвеног крста
Панчево, члан и
6. Зоран Граовац, повереник за избеглице у
граду Панчеву, члан

Члан 2.
У случају потребе Савет може укључивати
у свој рад и друга лица која обављају послове од
значаја за управљање миграцијама на територији
града Панчева.

Члан 3.
Савет обавља послове који се односе на
праћење и извештавање Комесаријата о
миграцијама на територији града Панчева,
предлаже програме, мере и планове активности које
треба предузети ради ефикасног управљања
миграцијама на територији града Панчева и друге
послове у области управљања миграцијама, у
складу са законом.
Савет, на захтев Комесаријата, доставља
Комесаријату извештај о предузетим мерама и
другим питањима из области управљања
миграцијама на територији за коју је основан.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-7/2015-48
Панчево, 02.07.2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов, с.р.
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