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ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 09. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон),члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14), Генералног урбанистичкoг
плана Панчева („Службени лист града Панчева“ број
23/12), члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника
Градоначелника града Панчева у области урбанизма и
помоћника Градоначелника града Панчева за економски
развој за покретање иницијатива за израду планских
докумената и њихових измена и допуна за град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 32/12) и чланова 39.
и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), уз
прибављено Мишљење Комисије за планове од
12.04.2017.године, Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 19.05. 2017. године, донела је

Одлука
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕНА
МИСА СА ГРОБЉЕМ (ЦЕЛИНА 3) У
ПАНЧЕВУ
I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 1.

Приступа се Изменама и допунама Плана
генералне регулације Проширена Миса са гробљем
(Целина 3) у Панчеву („Сл.лист града Панчева“ број
25/14, 7/15-исправка и 36/15-исправка) (у даљем тексту:
Измене и допуне плана).
II РАЗЛОГ И ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 2.

Разлог за израду Измена и допуна плана је
велики број пристиглих
примедби
грађана, које
проузрокују преиспитивања постојећих планских решења
и стварања планских услова за издавање дозвола у складу
са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
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42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) уз
поштавање урбанистичких параметара, услед чега се ради
о изменама и допунама у целини.
III ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПЛАНА
Члан 3.

Измене и допуне плана обухватају простор који
је у оквиру граница обухвата основног плана.
Саставни део ове Одлуке је и графички приказ
оквирне границе обухвата планског подручја.
IV УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И СПИСАК ПОДЛОГА
Члан 4.

Плански основ за израду предметних Измена и
допуна плана је Генерални урбанистички план Панчева
("Службени лист града Панчева" број 23/12)(у даљем
тексту: ГУП) као плански документ вишег реда који даје
основ за измену и допуну постојећег Плана генералне
регулације Проширена Миса са гробљем (Целина 3) у
Панчеву („Сл.лист града Панчева“ број 25/14, 7/15исправка и 36/15-исправка) (у даљем тексу: ПГР Целина
3)
ГУП-ом је
ПГР Целина 3 просторно
дефинисана са североисточне стране државним путем IБ
реда број 10 (пут Београд-Панчево-Вршац), са северне
стране водотоком реке Надел, са источне стране границом
ГУП-а и делом границе комплекса Новог Гробља, са
јужне стране Баваништанским путем и са западне стране
деоницом улице Стевана Шупљикца.
За израду Измена и допуна плана, неопходно је
обезбедити оригиналне ажурне геодетске подлоге.
V НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА,
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
Члан 5.

Основно начело планирања, коришђења, уређења
и заштите простора при изменама и допунама Плана је
задржавање основне намене дефинисане ГУП-ом, као и
задржавање формираних урбаних целина које су
претежно изграђене и завршене.
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Приликом израде измена и допуна плана
мора се водити рачуна о степену реализације важећег
плана у предметном простору као урбане целине.

IX МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ
УВИДА

VI ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА

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

Члан 6.

Циљ израде измена и допуна плана су
задржавање основне намене дефинисане планом
вишег реда, развој урбанистичких целина кроз
сопствене специфичности, дефинисање површина
јавне намене за изградњу јавних објеката,
евидентирање грађевинског земљишта у јавној
својини и његово рационалније коришћење,
побољшање нивоа инфраструктурне опремљености,
провера постојећих капацитета изградње и подизање
нивоа стандарда становања и пословања, побољшање
квалитета животне средине и увођењу мера њене
заштите и сл.
VII КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА СА
ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА
И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Члан 7.

Концептуални оквир планирања, уређења и
заштите планског подручја обухваћеног Изменама и
допунама плана се не мења у односу на основни План.
Израдом измена и допуна Плана потребно је
задржати шест просторних целина које су међусобно
разграничене делом постојећим и делом планираним
коридорима траса железнице и главним насељским
улицама.
VIII НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА, НОСИЛАЦ
ИЗРАДЕ И РОК ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА
Члан 8.

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

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

Средства за израду Измена и допуна плана
обезбеђена су Одлуком о буџету града Панчева за
2017.годину („Сл.лист града Панчева“ 37/16), а
оквирна процена финансијских средстава за израду
плана износи 11.664.000,00 динара.

Члан 11.

Члан 12.

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

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

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Измена и допуна плана на животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Плана генералне регулације
Проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву
на животну средину („Службени лист града Панчева“
број 6/17).
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.

Саставни део Одлуке о изради Измена и
допуна Плана генералне регулације Проширена Миса
са гробљем (Целина 3) у Панчеву, јесте графички
приказ оквирне границе
обухвата планског
подручја.
Члан 16.

Измене и допуне плана ће бити израђене у
најмање у 6 (шест) примерка у аналогном облику и 9
(девет) примерака у дигиталном облику.
Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласни к РС“ број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 35. став 7.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14), Просторног плана града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 22/12 и 25/12-исправка),
Генералног урбанистичкoг плана Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 23/12), Одлуке о изради
Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса
централног терминала система продуктовода
„Панчево“ на подручју града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 14/16) и члана 39. став 1.
тачка 5. и члана 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“
број 25/15–
пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 19.05. 2017. године донела је:
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ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЦЕНТРАЛНОГ ТЕРМИНАЛА
СИСТЕМА ПРОДУКТОВОДА „ПАНЧЕВО“
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Доносе се Измене и допуне Плана детаљне
регулације комплекса централног терминала система
продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева.
Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне
Плана детаљне регулације комплекса централног
терминала система продуктовода „Панчево“ на
подручју града Панчева израђене од стране Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево.
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 19.05.2017.године,
донела је

ОДЛУКУ
о конверзији дуга на дан 30.11.2016.
године са каматом до 31.12.2016. године
субјекта приватизације Саобраћајног
предузећа „Ласта“ А.Д. Београд по
основу уступљеног јавног прихода припадујућег дела пореза на зараде као
прихода града Панчева у капитал града
I
Скупштина града Панчева је сагласна са
препоруком из Закључка Владе РС 05 Број 0232073/2017 од 10.03.2017.године, да се пореско
потраживање града Панчева, као повериоца, у износу
од 1.096.557,05 динара (главница на дан 30.11.2016.
године 828.247,07 динара и камата до 31.12.2016.
године 268.309,98 динара), а које се односи на обавезе
Саобраћајног предузећа „Ласта“ А.Д. Београд по
основу уступљеног јавног прихода пореза на зараде,
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конвертује у трајни улог Града Панчева у капиталу
Друштва.
II
Потраживања града Панчева утврђена у
тачки I ове Одлуке чиниће елементе уговора о
конверзији потраживања града Панчева у капитал
града Панчева у Саобраћајном предузећу „Ласта“
А.Д. Београд.
Овлашћује се градоначелник града Панчева,
Саша Павлов, да у име града Панчева потпише
Уговор о конверзији потраживања града Панчева у
капитал града Панчева у Саобраћајном предузећу
„Ласта“ А.Д. Београд.
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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласни к РС“ број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
19.05. 2017. године, донела је

Одлуку
о престанку важења Одлуке о
проглашењу инвестиције – фекална
канализација у насељеним местима на
територији општине Панчево, за
капиталну инвестицију
Члaн 1.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о проглашењу инвестиције – фекална
канализација у насељеним местима на територији
општине Панчево, за капиталну инвестицију
(„Службени лист општине Панчево“ бр.25/06).
Члaн 2.

Oвa Одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa од дана
oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу грaдa Пaнчeва“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 26, 27 а у вези члана 19.
Закона о јавној својини ( „Сл. гласник РС“ бр 72/11,
88/13,105/14,104/16-др.закон и 108/16 ), чланова 20, 32.
и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
бр.129/07, 83/14 др.закон и 101/16 - др.закон) и чланова
39. и 98.Статута града Панчева («Сл.лист града
Панчева“ бр.25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина
града
Панчева
на
седници
одржаној19.05.2017. године, донела јe:

ОДЛУКУ
о давању на коришћење, без накнаде,
граду Панчеву непокретности у јавној
својини Аутономне покрајине Војводине
„Зграда јединице локалне самоуправе,
административно-управна зграда “ у
Панчеву
I
СКУПШТИНА ГРАДА Панчева предлаже
да Покрајинска влада Аутономне Покрајине
Војводине донесе Одлуку о давању на коришћење, без
накнаде, граду Панчеву, непокретности у јавној
својини Аутономне покрајине Војводине „Зграда
јединице локалне самоуправе, административноуправна зграда“, саграђена на парцели 4155
К.О.Панчево, уписана у Листу непокретности
бр.16418, Трг Краља Петра I број 2 у Панчеву.
II
Одлуку
доставити
на
одлучивање
Покрајинској влади Аутономне Покрајине Војводине
путем Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине.
III
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван
снаге Одлука Скупштине града Панчева број: II-04-063/2017-1 од 17.03.2017 године.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у Службеном листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу чланова 26, 27 став 10. и 14. став 3.
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”
бр.72/11,88/13,105/14,104/16- др.закон и
108/16),
чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник РС» бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16др.закон) и чланова 39. и 98. Статута града Панчева
(„Сл.лист града Панчева“ бр.25/15-пречи- шћен текст
и 12/16),Скупштина града Панчева на седници
одржаној 19.05.2017 године, донела је:

ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
непокретности у јавној својини града на
парцели 5280 к.о.Панчево на Центар за
социјални рад „Солидарност „ Панчево
I
Скупштина града Панчева преноси право
коришћења на непокретности у јавној својини града на
Центар за социјални рад „Солидарност „ из Панчева и
то: Згради за социјалну заштиту бр.1, површине у
габариту 283 мкв.изграђеној на к.п.бр.5280, уписаној
у Изводу и
з ли
ста непокретности бр.14112
к.о.Панчево, у улици Филипа Вишњића бр.16 у
Панчеву.
II
Центар за социјални рад „Солидарност „ има
право да непокретност држи и користи у складу са
природом и наменом исте, да њоме управља, и
изузетно , уз претходно прибављену сагласност
Градског већа града Панчева, даје у закуп, у складу са
законом и уредбом.
III
Центар за социјални рад „Солидарност „ је
као корисник у обавези да води евиденцију о стању,
вредности и кретању непокретности из тачке I ове
одлуке у складу са одредбама Уредбе о евиденцији
непокретности у јавној својини („Сл.гласник РС“
бр.70/14,19/15,83/15 и 13/17).
IV
Центар за социјални рад „Солидарност“
може своје право коришћења на непокретности из
тачке I ове одлуке уписати у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима у складу са
законом.
V
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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 27. став 10. и члана 51.
Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/2016-др. закон и 108/2016),
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(``Службени лист града Панчева`` број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 19.05.2017. године донела
је

ОДЛУКУ О УСТУПАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО
КОРИШЋЕЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА МАШИНСКОЈ ШКОЛИ
"ПАНЧЕВО"
Члан 1.

Уступа се на привремено коришћење
ствар у јавној својини Градске управе града Панчева
Машинској школи "Панчево":
1. Фотонапонски панел (S/N 2549127), са
покретним сталком, продужним каблом ("GBC", cod:
22.0558.00), сијалицом и показним мерачем
("ORIEME", 16А, 230V, 3680W max, cod: K26334,
mod: PARSIMONIO). Сви наведени уређаји су у
исправном стању.
Члан 2.

Фотонапонски панел из претходног става
добијен је као донација од Провинције Равена на
основу Споразума између Провинције Равена и Града
Панчева (Република Србија) о реализацији и донацији
Граду Панчево за изградњу острва за одрживи
саобраћај које се састоји од фотонапонских панела и
фотонапонског уређаја за напајање, повезаног на
батерију за пуњење аутомобила и бицикала, у Панчеву,
у оквиру Програма "SEENET - Транс локална мрежа
за сарадњу између Италије и Југоисточне Европе"
(AID.8934.01.5) од 26.03.2013. и Анекса бр. 2
наведеног Споразума од 03.10.2013. године, а заведен
је као основно средство Градске управе града Панчева,
под бројем 905256.
Члан 3.

Град Панчево и Машинска школа "Панчево"
ће закључити посебан уговор о уступању на
привремено коришћење фотонапонског панела којим
ће ближе регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 4.

Уговор из претходног члана у име Града
Панчева потписаће Градоначелник града Панчева.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу града Панчева.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 19. и 27. став.10. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС", бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/2016-др. закон и 108/2016) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 19.05. 2017. године донела
је

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
СУНЧАНИХ КОЛЕКТОРА СА ПРАТЕЋОМ
ОПРЕМОМ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО
I
Дају се на коришћење сунчани колектори са
пратећом опремом Јавном комуналном предузећу
„Грејање“ Панчево, а који су прибављени из средстава
на пројекту „Банатско сунце за све“ и представљају
јавну својину града Панчева.
II
Сунчани колектори су постављени на
топлани Котеж Јавно комунално предузеће „Грејање“
Панчево, ради наменске употребе и одржавања, те
пружања услуга корисницима овог система путем
загревања санитарне топле воде.
III
Град Панчево и Јавно комунално предузеће
„Грејање“ Панчево закључиће посебан уговор о
давању на коришћење предметних ствари, којим ће
ближе регулисати међусобна права и обавезе.
IV
Уговор из претходне тачке у име града
Панчева потписаће Градоначелник града Панчева,
након чега ће бити достављен Скупштини Града ради
информисања.
V
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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 9. став 4. Закона о
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финансијској подршци породици са децом
( “Службени гласник РС” број 16/02, 115/05, 107/09 и
104/14 - одлука УС), чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи ( "Службени гласник РС" број
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон ) и
чланова 39. и 98. став 1.Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број број 25/15пречишћен текст и 12/16 ), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној дана 19.05. 2017. године, донела
је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о финансијској подршци породици
са децом на територији града Панчева ( “Службени
лист града Панчева” број 24/14 и 4/16 ), члан 39. мења
се и гласи:
``Члан 39.
Право на регресирање трошкова боравка
деце у вртићу, oдносно на регресирање трошкова
целодневне наставе и продуженог боравка ученика у
основној школи утврђује вртић, односно основна
школа посебном актом.
Форму и садржај акта из става 1. овог члана
утврђује вртић, односно основна школа.``.
Члан 2.

Члан 42. мења се и гласи:
``Члан 42.
Вртић, односно основна школа је дужна да
секретаријату Градске управе Града надлежном за
послове у области финансијске подршке породици са
децом доставља месечне извештаје о броју и
трошковима боравка деце, односно ученика у вези са
чланом 3. тачка 6, односно тачка 7. ове одлуке,
најкасније до 15. у текућем месецу за претходни
месец.``.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 39. Закона о туризму
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др.
закон, 93/12 и 84/15), члана 4. Закона о јавним
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службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91,
71/94,79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 испр. др. закона и 83/14 – др. закон) и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева („Службени лист Града
Панчева“, број 25/15 – пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 19.05.
2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о оснивању Туристичке
организације града Панчева („Службени лист
општине Панчево“, бр. 4/97, 3/98 и 15/00 и „Службени
лист града Панчева“, бр.10/10, 9/14 и 5/16), у члану 3.
став 5. мења се и гласи : „Седиште Туристичке
организације је у Панчеву, улица Војводе Петра
Бојовића бр.2.“
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Служеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и члана 66. Закона о
локалној самоуправи ( “Сл. гласник РС” 129/07 , 83/14
-др.закон и101/16-др.Закон), члана 90.ст.3.Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13, 98/13-УС,132/14 и 145/14), чланова 6. и 7
Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.
гласник РС” бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13-усклађени
дин. износи, 125/14 - усклађени дин.износи, 95/15усклађени дин.износи, 83/16, 91/16-услађени дин.
Износи и 104/16-др. Закон) и чл.26.ст.1.тачка 1. Закона
о јавној својини („ Сл. гласник РС“ 72/11 и 88/13 и
105/14 , 104/16-др. Закон и 108/16), члана 39. и 98 ст.1
Статута града Панчева ( „Сл. лист града Панчева“
бр.25/15 - пречишћен текст и 12/16) Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 19.05. 2017.год.
донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА
КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА
ПРИВРЕМЕНО
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ГАРАЖА

Члан 1.

У Одлуци о давању на коришћење земљишта
за привремено постављање монтажних гаража
(''Службени лист града Панчева'' број 28/15 , 38/15,
4/16, 7/16, 9/16, 14/16 и 38/16)
Члан 29.мења се и гласи :
„Члан 29.
Лица која користе део јавне површине за
постављање гараже на основу фактура које им
испоставља ЈП "Дирекција" Панчево, могу да закључе
уговор о коришћењу земљишта за постављање
монтажних гаража уколико је земљиште за
постављање монтажне гараже предвиђено Планом.
Лица из претходног става, дужна су да захтев
за закључење уговора доставе најкасније у року од 60
дана од дана ступања на снагу ове одлуке, уз обавезу
да приложе доказ о уплати свих фактурисаних обавеза,
као и доказ о уплати једнократног износа у зависности
од зоне у којој је монтажна гаража постављена и то:
За I зону 10.000,00 динара
За II зону 7.500,00 динара
За III зону 5.000,00 динара.
У случају да лица из става 1. овог члана не
поднесу у року из става 2. овог члана захтев за
закључење уговора, односно уколико не поступе на
начин предвиђен ставом 2. овог члана ЈП "Дирекција"
Панчево ће Секретаријату за инспекцијске послове
доставити захтев за уклањање монтажних гаража о
трошку корисника.“
Члан 2.

Члан 30. мења се и гласи:
„Члан 30.
Корисници који користе земљиште за
постављање монтажних гаража на основу уговора
закључених са ЈП "Дирекција" Панчево који су
истекли, могу да закључе уговоре о коришћењу са ЈП
"Дирекција" Панчево према условима из ове одлуке,
уз обавезу да приложе доказ о уплати свих
фактурисаних обавеза, уколико захтев за закључење
уговора доставе у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Корисници који користе земљиште за
постављање монтажних гаража на основу уговора
закључених са ЈП "Дирекција" Панчево на неодређено
време, могу да закључе уговоре о коришћењу са ЈП
"Дирекција" Панчево према условима из ове одлуке,
уз обавезу да приложе доказ о уплати свих
фактурисаних обавеза уколико захтев за закључење
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уговора доставе у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
У случају да корисници земљишта не поступе
на начин предвиђен ставом 1. и 2. овог члана, ЈП
"Дирекција" Панчево ће отказати уговоре и
Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе
града Панчева доставити захтев за уклањање
монтажних гаража, о трошку корисника.“
Члан 3.

Члан 30а. мења се и гласи:
„Члан 30а.
На основу правоснажних решења о
наслеђивању, закључених уговора о доживотном
издржавању или закључених уговора о поклону,
законски наследници, даваоци издржавања и
поклонопримци закупаца или корисника грађевинског
земљишта за постављање монтажних гаража, чији су
уговори о закупу или коришћењу закључени са ЈП
"Дирекција" Панчево истекли, или су закључени на
неодређено време, могу да закључе уговоре о
коришћењу са ЈП "Дирекција" Панчево према
условима из ове одлуке уз обавезу да приложе доказ о
уплати свих фактурисаних обавеза као и правоснажно
решење о наслеђивању, закључен уговор о
доживотном издржавању или закључен уговор о
поклону.“
Члан 4.

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-04-06-3/2017-2
ПАНЧЕВО 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07,
83/2014 – др.закон и 101/16-др.закон), члана 146. став
1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и
члана 39. и 98.ст.1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ бр.25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 19.05. 2017.године, донела је
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ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ,
ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 1.

У Одлуци о постављању мањих монтажних,
покретних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене („Службени лист града
Панчева“ бр. 29/14, 28/15, 30/16 и 38/16) у члану 2.
алинеји 1., после тачке 6. додаје се нова тачка 7. која
гласи:
„7. Јавни тоалети.“
Члан 2.

Члан 3.мења се и гласи:
„Члан 3.
На површинама јавне намене, у складу са
условима утврђеним овом одлуком могу се
привремено поставити киосци, контејнери за
мониторинг, баште, јавне телефонске говорнице, киоск
са надстрешницом за аутобуско стајалиште, отворени
угоститељски садржаји, јавни тоалети (у даљем
тексту: привремени монтажни објекти) и кућице за
храњење и смештај паса и мачака без власника.
Скупштина града Панчева (у даљем тексту:
Скупштина) на иницијативу Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчева
(у даљем тексту: ЈП „Дирекција“) и Градске управе –
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове (у даљем тексту: надлежног
секретаријата) доноси Правилник о условима за
постављање привремених монтажних објеката на
површинама јавне намене (у даљем тексту:
Правилник), а који се односи на киоске, киоске са
надстрешницом за аутобуско стајалиште, отворене
угоститељске садржаје, јавне тоалете и кућице за
храњење и смештај паса и мачака без власника.
Правилником се утврђују посебни услови за
постављање привремених монтажних објеката као
што су површина објекта, локација, одређивање
делатности која се може објављати у објекту, одређени
тип, облик, димензије, врсте материјала и сл., као и
обавеза прибављања сагласности Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву (у даљем тексту: Завод)
за постављање привременог монтажног објекта у
деловима насељених места – зонама које представљају
амбијенталну целину, простор од културноисторијског
значаја,
односно
урбанистички
заокружену целину (центар насељеног места, трг и
сл.)
Измене и допуне Правилника врше се по
поступку прописаном за његово доношење.“
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Члан 3.

После члана 44. додају се нови одељак 7. и
чланови 44 а., 44 б, 44 в. и 44 г. који гласе:
„7. ЈАВНИ ТОАЛЕТИ
Члан 44 а
Јавни тоалети су монтажни сани тарни
објекти на јавној површини који морају бити
прикључени на јавни водовод, јавну канализацију и
електромрежу.
Јавни тоалети се постављају на делу
површине јавне намене, на делу зелених површина и
слично, на основу техничких услова ЈП „Дирекција“ ,
на период који не може бити дужи од 5. година.
Одлуку о коришћењу за постављање јавних
тоалета на делу површине јавне намене, доноси ЈП
„Дирекција“.
Члан 44 б
Надлежном
секретаријату
захтев
за
постављање јавних тоалета може да поднесе правно
лице или предузетник коме је поверено одржавање
јавних тоалета као комуналних објеката.
Уз захтев за постављање јавних тоалета се
прилаже:
- Решење о упису у регистар делатности са
матичним бројем и ПИБ-ом
- уверење
Секретаријата
за
пореску
администрацију Градске управе града
Панчева
- скица са техничким описом
- технички услови које издаје ЈП “Дирекција”
- изјава да ће исте уклонити по истеку времена
одређеног у одобрењу за постављање јавних
тоалета на делу површине јавне намене
- Одлуку о коришћењу ЈП“Дирекција“ у 2
примерка
- сагласност Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево када се јавни тоалети
постављају на зеленим површинама.
Надлежни секретаријат издаје одобрење за
постављање јавних тоалета на делу површине јавне
намене у року од 15 дана од дана подношења уредног
захтева.”
Члан 44 в.
Правно лице или предузетник коме је издато
Решење о одобрењу за постављање јавних тоалета
дужно је да обезбеди:
1. сталну санитарну, техничку и хигијенску
исправност јавних тоалета;
2. редовно одржавање и функционалност
јавних тоалета;
3. санитарно-техничко упутство о коришћењу,
истакнутно на видном месту за кориснике.“
Члан 44 г.
Правно лице или предузетник коме је
поверено одржавање јавних тоалета као комуналних
објеката, доноси ценовник услуга, у складу са законом
којим се регулише обављање комуналних делатности.“
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Члан 4.

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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16 др.закон) и чланова 39. и 98.став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева”, број 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 19.05. 2017.године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“
Панчево, број: 5-1/77 т.4 од 03.04.2017.
године, у вези са донацијом 1300m PEHD
цеви Ø 110 DN 100 Јавном комуналном
предузећу „Качарево“ Качарево
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Панчево, број: 51/77 т.4 од 03.04.2017. године, у вези са донацијом
1300m PEHD цеви Ø 110 DN 100 Јавном комуналном
предузећу „Качарево“ Качарево.
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног
комуналног
предузећа
„Водовод
и
канализација“ Панчево, број: 5-1/77 т.4 од 03.04.2017.
године, објавити у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

УНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум:03.04.2017.године

На основу члана 43. Статута
Јавног
комуналног предузећа “Водовод и канализација“
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Панчево (“Службени лист града Панчева Панчево”
бр.39/2016) и члана 33. Пословника о раду Надзорног
одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево,
Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“
Панчево, на редовној седници која је одржана
03.04.2017. године донео је следећу:

ОДЛУКУ
Усваја се Захтев Јавног комуналног предузећа
„Качарево“
Качарево
број
11-03/17
од
27.03.2017.године (запримљен под посл.бројем Д-1918
дана 27.03.2017.године) да Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ Панчево помогне овом
комуналном предузећу донацијом 1300 м ПЕХД цеви
Ø 110 ради изградње нове водоводне линије којом би
се вршило напајање СРЦ „Језеро“ водом из
качаревачких бунара.
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Панчево уступа Јавном комуналном
предузећу „Качарево“ Качарево без накнаде 1300 м
ПЕХД цеви Ø 110 ДН 100 (у даљем тексту цеви) ради
изградње нове водоводне линије којом би се вршило
напајање СРЦ „Језеро“ водом из качаревачких бунара.
Укупна вредност донације у роби из става 2.
ове одлуке са урачунатим ПДВ на терет Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Панчево износи 581.035,00 динара са урачунатим
ПДВ и чине је:
књиговодствена вредност цеви у износу од
300,21 динара по дужном метру цеви, односно укупно
390.273,00
динара
за
1300м
цеви
и
износ од 190.762,00 динара који ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево треба да плати на име ПДВ, а
који је обрачунат у складу са Законом о порезу на
додату вредност („Сл.гласник РС“ бр. 84/04, 86/04
-исправка 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 68/14-др.закони)
на основицу коју чини тржишна вредност цеви на дан
доношења ове одлуке.
Ова одлука се упућује Градском већу града
Панчева на сагласност.
Ова одлука ступа на снагу по добијању
сагласности Градског већа града Панчева.
Председник Надзорног одбора
Проф.Др Тихомир Радовановић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласни к РС“, број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон) и чланова 39. и 98.
став 1 Статута града Панчева („Сл.лист града
Панчева“, број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 19.05.
2017.године донела је
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ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“КАЧАРЕВО“
КАЧАРЕВО О РАСПОДЕЛИ ПРЕОСТАЛОГ
А НЕУПЛАЋЕНОГ ДЕЛА ИСКАЗАНЕ
ДОБИТИ ЗА 2015. ГОДИНУ БРОЈ 06-05/17
ОД 11.05.2017. ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево о расподели
преосталог а неуплаћеног дела исказане добити за
2015. годину, број: 06-05/17 од 11.05.2017. године.
II
Овај закључак са одлуком из тачке I објавити
у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-3/2017-2
Панчево 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чланова 69. тачка 1.
и 79.став 2. Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник
РС” број 15/16), чланова 33. тачка 1. и 71. Одлуке о
усклађивању Одлуке о задржавању права и обавеза
оснивача над Јавним комуналним предузећима која су
настала поделом Јавног комуналног предузећа
«Стандард» Панчево са Законом јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр. 15/16) («Службени лист града
Панчева» број 6/17-пречишћен текст) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
19.05.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
изменама Статута Јавног комуналног
предузећа «Водовод и канализација»
Панчево
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног
предузећа «Водовод и канализација» Панчево, који је
донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
«Водовод и канализација» Панчево на седници
одржаној дана 3.04.2017.године.
II
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Саставни део овог решења је Одлука о
изменама Статута Јавног комуналног предузећа
«Водовод и канализација» Панчево.
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
БРОЈ: II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум :03.04.2017.године
Број:5-1/7т.3

На основу члана 43. Статута
Јавног
комуналног предузећа “Водовод и канализација“
Панчево (“Службени лист града Панчева Панчево”
бр.39/2016) и члана 33. Пословника о раду Надзорног
одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево,
Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“
Панчево, на редовној седници која је одржана
03.04.2017. године донео је следећу:

ОДЛУКУ
Доноси се Одлука о изменама Статута ЈКП
”Водвод и канализација“ Панчево .
Ова одлука се доставља Скупштини града
Панчева на сагласност.
Председник Надзорног одбора
Проф.Др Тихомир Радовановић

На основу чланова 22.став 1. тачка 7. и 79.
став 2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ број 15/16), чланова 45. став 1. тачка 7. и
71. Одлуке о усклађивању одлуке о задржавању права
и обавеза оснивача над јавним комуналним
предузећима која су настала поделом Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Панчево са Законом
о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16)
(“Службени лист града Панчева” број 29/16 и 2/17),
Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа
“Водовод и канализација” Панчево на седници
одржаној 03.04.2017. године донео је :
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ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО
Члан 1.

У Статуту Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист
града Панчева” број 39/16), у члану 4. став 1. и у свим
остали
м чланови
ма речи
: „ са
потпуном
одговорношћу ” бришу се.
Члан 2.

У члану 7. Статута иза речи Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација” скраћеница „п.о.“
брише се.
Члан 3.

Ова одлука , по добијању сагласности од
стране Скупштине града Панчева, објављује се у
“Службеном листу града Панчева” и ступа на снагу
осмог дана дана од дана објављивања.
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ Панчево
Број: Д-2066
Панчево, 03.04.2017.године
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Проф.Др Тихомир Радовановић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) чланова 69. тачка 1.
и 79.став 2. Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник
РС” број 15/16), чланова 33. тачка 1. и 71. Одлуке о
усклађивању Одлуке о задржавању права и обавеза
оснивача над Јавним комуналним предузећима која су
настала поделом Јавног комуналног предузећа
«Стандард» Панчево са Законом јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр. 15/16) («Службени лист града
Панчева» број 6/17-пречишћен текст) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
19.05. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
измени Статута Јавног комуналног
предузећа «Грејање» Панчево
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку о измени Статута Јавног комуналног
предузећа «Грејање» Панчево, који је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа «Грејање»
Панчево на седници одржаној дана 31.03.2017.године.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

II
Саставни део овог решења је Одлука о
измени Статута Јавног комуналног предузећа
«Грејање» Панчево.
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
БРОЈ: II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 44. Статута ЈКП „Грејање“
Панчево
(„Службени лист града Панчева“ бр.
39/2016) Надзорни одбор ЈКП „Грејање“ Панчево, је
на седници бр. 10/1945-82, одржаној 31.03.2017.
донео

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О
ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРЕЈАЊЕ“
ПАНЧЕВО
Усваја се Одлука о измени Статута ЈКП
„Грејање“ Панчево бр. 10/1945-82 од 31.03.2017.
године.
Саставни део ове одлуке је Одлука о измени
Статута ЈКП „Грејање“ Панчево.
Одлука о измени Статута ЈКП „Грејање“
Панчево се упућује Скупштини града Панчева ради
давања сагласности.
Одлука о измени Статута ЈКП „Грејање“
Панчево, ће се објавити у “Службеном листу града
Панчева”.
ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 10/1945-82
Панчево, 31.03.2017
Председник Надзорног одбора
Негица Рајаков

На основу чланова 22 и 57 Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и
члана 71 Одлуке о усклађивању одлуке о задржавању
права и обавеза оснивача над јавним комуналним
предузећима која су настала поделом јавног
комуналног предузећа “Стандард” Панчево са Законом
о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16) („Службени лист града Панчева“ бр. 29/16 и
2/17) Надзорни одбор ЈКП „Грејање“ Панчево, на
седници бр. 10/1945-82, одржаној 31.03.2017. доноси
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРЕЈАЊЕ“
ПАНЧЕВО
Члан 1.

У Статуту
ЈКП „Грејање“ Панчево
(²Службени лист града Панчева² бр. 39/16) у члану 3.
став 1. бришу се речи: „са потпуном одговорношћу“.
Члан 2.

Ова Одлука, по добијању сагласности од
стране Скупштине града Панчева, објављује се у
“Службеном листу града Панчева” и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 10/1945-82
Панчево, 31.03.2017
Председник Надзорног одбора
Негица Рајаков

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чланова 69. тачка 1.
и 79.став 2. Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник
РС” број 15/16), чланова 33. тачка 1. и 71. Одлуке о
усклађивању Одлуке о задржавању права и обавеза
оснивача над Јавним комуналним предузећима која су
настала поделом Јавног комуналног предузећа
«Стандард» Панчево са Законом јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр. 15/16) («Службени лист града
Панчева» број 6/17-пречишћен текст) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
19.05.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
изменама Статута Јавног комуналног
предузећа «Зеленило» Панчево
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног
предузећа «Зеленило» Панчево, који је донео
Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа
«Зеленило» Панчево на седници одржаној дана
27.04.2017.године.
II
Саставни део овог решења је Одлука о
изменама Статута Јавног комуналног предузећа
«Зеленило» Панчево.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном листу града
Панчева».
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Број: 92-2861/1
Панчево, 27.04.2017.године

На основу чланова 22. став 1. тачка 7. и 79.
став 2. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гл.РС” бр.
15/16), чланова 45. став 1. тачка 7. и 71. Одлуке о
усклађивању Одлуке о задржавању права и обавеза
оснивача над Јавним комуналним предузећима која су
настала поделом Јавног комуналног предузећа
,,Стандард” Панчево са Законом о јавним предузећима
(,,Сл.гл.РС” бр. 15/16), и (,,Сл.лист града Панчева” бр.
6/17 – пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа ,,Зеленило” Панчево, на 82.
седници одржаној 27.04.2017. године донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
Члан 1.

У Статуту Јавног комуналног предузећа
,,Зеленило” Панчево (,,Службени лист града Панчева”
бр. 39/16) у члану 8. став 1. мења се и гласи:
,,Предузеће послује под пословним именом:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ,,ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО."
Члан 2.

У члану 10. став 1. мења се и гласи:
,,Предузеће има свој печат са текстом
исписаним на српском језику, ћириличним писмом и
садржи текст: Јавно комунално предузеће ,,Зеленило”
Панчево и заштитни знак предузећа у средини печата."
Члан 3.

Члан 11. мења се и гласи:
,,Штамбиљ предузећа је правоугаоног облика
и садржи текст: ЈКП ,,Зеленило” Панчево, а испод
њега: Примљено - ; Број - ; Прегледао - ."
Члан 4.

Ова Одлука, по добијању сагласности од
Скупштине града Панчева, објављује се у ,,Службеном
листу града Панчева” и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево
Милан Бокшан, дипл.правник
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На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чланова 69. тачка 1.
и 79.став 2. Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник
РС” број 15/16), чланова 33. тачка 1. и 71. Одлуке о
усклађивању Одлуке о задржавању права и обавеза
оснивача над Јавним комуналним предузећима која су
настала поделом Јавног комуналног предузећа
«Стандард» Панчево са Законом јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр. 15/16) («Службени лист града
Панчева» број 6/17-пречишћен текст) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
19.05.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измену
Статута Јавног комуналног предузећа
«Хигијена» Панчево
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Измену Статута Јавног комуналног предузећа
«Хигијена» Панчево, који је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево на
седници одржаној дана 20.04.2017.године.
II
Саставни део овог решења је Измена Статута
Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево.
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
БРОЈ: II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 5180/112-2
Панчево, 20.04.2017.године

На основу члана 44 Статута Јавног
комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Сл.лист
града Панчева“ бр. 39/16), Надзорни одбор Предузећа
на редовној седници одржаној дана 20.04.2017. године,
решавајући тачку 2. усвојеног дневног реда –
Разматрање
предлога
Одлуке
бр.1376
од
27.03.2017.године о доношењу измене Статута јавно
комуналног
предузећа“Хигијена“
Панчево
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,једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА »ХИГИЈЕНА»
ПАНЧЕВО
ДОНОСИ СЕ измена Статута јавног
комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево ( „Сл.лист
града Панчева“ бр.39/16)
Задужује се в.д. директор и стучне службе
предузећа да спроведе ову Одлуку и ускладе општа
акта.
Образложење
На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 45. став.1. тачка 7. Одлуке
о
усклађивању одлуке о задржавању права и обавеза
оснивача над јавним комуналним предузећима која су
настала поделом Јавног комуналног предузећа
„Стандард“ Панчево са Законом о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр.15/16) (“Службени лист града
Панчева” број 6/17 пречишћен текст) и члана 44. став
1. тачка 7. Статута јавног комуналног предузећа
„Хигијена“ Панчево („Службени лист града Панчева“
бр. 39/16) из пословног имена Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“Панчево брише се скраћеница
„ са п.о. “.Остале одредбе Статута остају не
промењене.
Председник Надзорног одбора,
Нишавић Радивоје

АВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
БРОЈ:1820
ДАТУМ:20.април 2017.

На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/16), члана 45. став.1. тачка 7. Одлуке
о
усклађивању одлуке о задржавању права и обавеза
оснивача над јавним комуналним предузећима која су
настала поделом Јавног комуналног предузећа
„Стандард“ Панчево са Законом о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“ бр.15/16) (“Службени лист града
Панчева” број 6/17 пречишћен текст) и члана 44. став
1. тачка 7. Статута јавног комуналног предузећа
„Хигијена“ Панчево („Службени лист града Панчева“
бр. 39/16), Надзорни одбор јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево, на седници одржаној
20.04.2017. године, донео је

ИЗМЕНУ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА »ХИГИЈЕНА» ПАНЧЕВО
Члан 1.

У Статуту Јавног комуналног предузећа
„Хигијена“ Панчево („Сл. лист града Панчева“
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бр.39/16) у члану 3 став 1. мења се и гласи:
„Предузеће послује под пословним именом
Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево.“
Члан 2.

Ова Измена Статута, по доби
јању
сагласности од Скупштине града Панчева, објављује
се у “Службеном листу града Панчева” и ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Нишавић Радивоje

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС", бр. 129/2007,
83/14- др. закон и 101/16-др. Закон), члана 70. став 7.
Закона о заштити природе ("Службени гласник РС",
бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016), и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(``Службени лист града Панчева`` број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 19.05.2017. године донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Зеленило“ Панчево, број: 922448/78 од 02.03.2017.године, о
усвајању Oдлуке о накнадама за
коришћење заштићеног подручја Парка
природе „Поњавица“
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Зеленило“
Панчево, број: 92-2448/78 од 02.03.2017.године, о
усвајању Oдлуке о накнадама за коришћење
заштићеног подручја Парка природе „Поњавица“
II
Јавно комунално предузеће "Зеленило"
Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења у
„Службеном листу града Панчева“.
III
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,

19. Maj 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 15 - Број 09

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

83/14 - др. закон i 101/16 – др. закон), члана 69. став 1.
тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број: 15/16), чланова 39. и 98., став 1.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“, број 25/15 - пречишћен текст и 12/16 ),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
19.05.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „ЗЕЛЕНИЛО“ Панчево БРОЈ:
92-2448/79 ОД 09.03.2017. ГОДИНЕ
КОЈОМ СУ УСВОЈЕНИ ЦЕНОВНИЦИ ЗА
РЈ „ПИЈАЦЕ“, РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
И РЈ „ГРОБЉА“
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Зеленило“
Панчево, број: 92-2448/79 од 09.03.2017. године, којом
су усвојени ценовници за РЈ „Пијаце“, РЈ „Градско
зеленило“ и РЈ „Гробља“.
II
Саставни део овог решења је Одлука
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево, број: 92-2448/79 од 09.03.2017.
године, којом су усвојени ценовници за РЈ „Пијаце“, РЈ
„Градско зеленило“ и РЈ „Гробља“ са Ценовником ЈКП
„Зеленило“ Панчево.
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-04-06-3/2017-2
Панчево 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Број: 92-2448/79
На основу члана 53. Статута ЈКП „Зеленило“
Панчево, Надзорни одбор Предузећа на 78. седници од
09.03.2017. године , једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ
Усвајају се ценовници за
- РЈ ,,Пијаце”;
- РЈ ,,Градско зеленило” и
- РЈ ,,Гробља”
у текстовима како су дати и чине саставни део
ове одлуке.
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За реализацију ове одлуке задужују се РЈ
,,Пијаце”, РЈ ,,Градско зеленило”, РЈ ,,Гробља”, ЕФС,
комерцијално-маркетиншки сектор и сектор општих,
правних и кадровских послова.
Образложење

Вршилац
дужности
директора
ЈКП
,,Зеленило” Панчево, Данило Бјелица је образложио
ценовнике за РЈ ,,Пијаце”, РЈ ,,Градско зеленило” и
РЈ ,,Гробља”. Како је Предлог у складу са позитивним
прописима Надзорни одбор Предузећа је једногласно
донео одлуку као у диспозитиву.
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево
______________________________
Милан Бокшан, дипл.правник

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22., 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“
ПАНЧЕВО БРОЈ :01-465-1/2017 И БРОЈ:
01-465-2/2017, ОД 02.03.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,
број:01-465-1/2017 од 02.03.2017. године којом се
доноси Средњорочни план пословне стратеги је и
развоја Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, који је саставни део овог
Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,
број:01-465-2/2017 од 02.03.2017. године којом се
доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“, који је саставни део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево из тачке I и II овог
закључка, објавити у „Службеном листу града
Панчева“.
Закључак доставити: Јавном предузећу
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„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево,
Секретаријату за финансије и Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА „ ПАНЧЕВО
БРОЈ:01-465-1/2017
Панчево;02.03.2017.године

На основу става 1. тачка 1.члана 22.Закона о
јавним предузећима ( „Службени гласник
РС“бр.15/2016) и члана 38.Статута Јавног предузећа
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева “Панчево
( “Сл.лист града Панчева “ бр.9/2013 и 23/15),
Надзорни одбор Јавног предузећа “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“Панчево на 161.редовној
седници, одржаној дана
02.03.2017.године,
решавајући тачку 1. дневног реда, донео је следећу:

ОДЛУКУ
Надзорни одбор Јавног предузећа “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, доноси
Средњорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево.
Средњорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево чи ни саставни део ове
Одлуке.
Средњорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево доставља се на сагласност
Скупштини града Панчева.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миленко Крајновић, дипл. инж. технологије

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА „ ПАНЧЕВО
БРОЈ:01-465-2/2017
Панчево;02.03.2017.године

На основу става 1. тачка 1.члана 22.Закона о
јавним предузећима ( „Службени гласник
РС“бр.15/2016) и члана 38.Статута Јавног предузећа
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева “Панчево
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( “Сл.лист града Панчева “ бр.9/2013 и 23/15),
Надзорни одбор Јавног предузећа “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“Панчево на 161.редовној
седници, одржаној дана
02.03.2017.године,
решавајући тачку 2. дневног реда, донео је следећу:

ОДЛУКУ
Надзорни одбор Јавног предузећа “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, доноси
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево.
Дугорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево чи ни саставни део ове
Одлуке.
Дугорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево доставља се на сагласност
Скупштини града Панчева.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миленко Крајновић, дипл. инж. технологије

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05, 2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО БРОЈ: 5-1/76 t.3 И БРОЈ: 5-1/76
t.2, ОД 03.03.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа “Водовод и канализација“ Панчево, број: 51/76 t.3 од 03.03.2017. године којом се доноси
Средњорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног
комуналног
предузећа
“Водовод
и
канализација“ Панчево за период 2017-2021.године,
који је саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа “Водовод и канализација“ Панчево, бро: 51/76 t.2 од 03.03.2017. године којом се доноси
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног
комуналног предузећа “Водовод и канализација“
Панчево за период 2017-2027.године, који је саставни
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део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа “Водовод и
канализација“ Панчево из тачке I и II овог закључка,
објавити у „Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу “Водовод и канализација“ Панчево,
Секретаријату за финансије и Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева.

Страна 17 - Број 08
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На основу члана 22.став1.тачка 1. Закона о
јавним предузећимса („Сл.гласник РС“ број15/2016) и
члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа
“Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист
града Панчева Панчево” бр.39/2016) и члана 33.
Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и
канализација“ Панчево, Надзорни
одбор ЈКП
“Водовод и канализација“ Панчево, на редовној
седници која је одржана 03.03.2017. године донео је
следећу:

ОДЛУКУ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Datum : 03.03.2017.godine
Broj:5-1/76t.3

На основу члана 22.став1.тачка 1. Закона о
јавним предузећимса („Сл.гласник РС“ број15/2016) и
члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа
“Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист
града Панчева Панчево” бр.39/2016) и члана 33.
Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и
канализација“ Панчево, Надзорни
одбор ЈКП
“Водовод и канализација“ Панчево, на редовној
седници која је одржана 03.03.2017. године донео је
следећу:

ОДЛУКУ
Доноси се Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево, који је предложио Директор. Саставни део
ове одлуке је Средњорочни план пословне стратегије и
развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево,
за период 2017.-2021.година, заведен под бројем
D-1347 од 01.03.2017. године.
Председник Надзорног одбора
Проф.др Тихомир Радовановић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум : 03.03.2017.године
Број:5-1/76 т.2

Доноси
се Дугорочни
план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево, које је предложио Директор. Саставни део
ове одлуке је Дугорочни план пословне стратегије и
развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за
период 2017.-2027.година , заведен под бројем Д-1346
од 01.03.2017. године.
Председник Надзорног одбора
Проф.др Тихомир Радовановић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22., 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО БРОЈ: 10/1945-80
ОД 03.03.2017. ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Грејање“ Панчево, број: 10/1945-80 од
03.03.2017. године којом се доноси Стратегија
дугорочног и средњорочног плана развоја ЈКП
„Грејање“ Панчево, која је саставни део овог
Закључка.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Грејање“ Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 10/1945-80
Панчево, 03.03.2017.

На основу члана 59. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр 15/2016) и
члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа
,,Грејање” Панчево (,,Сл. лист града Панчева” бр.
39/2016), Надзорни одбор је на седни ци одржаној
03.03.2017. године донео

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ
ДУГОРОЧНОГ И СРЕДЊОРОЧНОГ
ПЛАНА РАЗВОЈА ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“
ПАНЧЕВО
Доноси се Стратегија дугорочног и
средњорочног плана развоја ЈКП „Грејање“ Панчево.
Стратегију дугорочног и средњорочног плана
развоја
ЈКП „Грејање“ Панчево доставити
Скупштини града Панчева ради добијања сагласности.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
_____________________
Негица Рајаков

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05. 2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКE НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО БРОЈ :92-2448/78
ОД 02.03.2017.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Зеленило“ Панчево, број: 92-2448/78 од
02.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план
пословања предузећа за период 2017-2021.године, који
је саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
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Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Зеленило“ Панчево, број: 92-2448/78 од
02.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план
пословања предузећа за период 2017-2027.године, који
је саставни део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Зеленило“
Панчево из тачке I и II овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Зеленило“ Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево,19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Број: 92-2448/78
На основу члана 53. Статута ЈКП „Зеленило“
Панчево, Надзорни одбор Предузећа на 78. седници од
02.03.2017. године , једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ
Доноси се Средњорочни план пословања
предузећа за период 2017-2021. године у тексту како је
дат и чини саставни део ове одлуке.
За реализацију ове одлуке задужује се ЕФС.
Образложење
Вршилац
дужности
директора
ЈКП
,,Зеленило” Панчево, Данило Бјелица је образложио
Средњорочни план пословања предузећа за период од
2017.-2021. године (број 92-299 од дана 24.02.2017.
године). Како је Средњорочни план пословања
предузећа за период 2017.-2021. године у складу са
чланом 59. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гл.РС”
бр. 15/2016),, Надзорни
одбор Предузећа је
једногласно донео одлуку као у диспозитиву.
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево
___________________
Милан Бокшан, дипл.правник

Број: 92-2448/78
На основу члана 53. Статута ЈКП „Зеленило“
Панчево, Надзорни одбор Предузећа на 78. седници од
02.03.2017. године , једногласно је донео следећу
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ОДЛУКУ
Доноси
се Дугорочни план пословања
предузећа за период 2017-2027. године у тексту како је
дат и чини саставни део ове одлуке.
За реализацију ове одлуке задужује се ЕФС.
Образложење
Вршилац
дужности
директора
ЈКП
,,Зеленило” Панчево, Данило Бјелица је образложио
Дугорочни план пословања предузећа за период од
2017.-2021. године (број 92-300 од дана 24.02.2017.
године). Како је Дугорочни план пословања предузећа
за период 2017.-2027. године у складу са чланом 59.
Закона о јавним предузећима (,,Сл.гл.РС” бр. 15/2016),
Надзорни одбор Предузећа је једногласно донео
одлуку као у диспозитиву.
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево
______________________________
Милан Бокшан, дипл.правник

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА“ АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО“ ПАНЧЕВО БРОЈ :1/2017-66171 И БРОЈ: 1/2017-66-172, ОД
03.03.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за превоз путника „АутотранспортПанчево“ Панчево, број:1/2017-66-171 од 03.03.2017.
године којом се доноси Средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за
превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево за
период 2017-2021.године, који је саставни део овог
Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за превоз путника „АутотранспортПанчево“ Панчево, број:1/2017-66-172 од 03.03.2017.
године којом се доноси Дугорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за
превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево за
период 2017-2027.године, који је саставни део овог
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Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа за превоз
путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево из тачке I
и II овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу за превоз путника „АутотранспортПанчево“ Панчево, Секретаријату за финансије и
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Pančevo, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА „АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1/2017-66-171
ДАТУМ: 03.03.2017. године
Панчево

На основу члана 22. и члана 59. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), а у
складу са чланом 50. Статута ЈКП за превоз путника
„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево („Сл.лист
града Панчева“, бр. 9/13, 24/13 и 39/16), Надзорни
одбор је на 66. седници одржаној 03.03.2017. године,
једногласно донео

ОДЛУКУ
Доноси се Средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа за
превоз путника „Аутотранспорт - Панчево“ са ПО
Панчево за период 2017 – 2021. године, који је
предложио директор Предузећа. Саставни део ове
одлуке је документ „Средњорочни план пословне
стратегије и развоја за период 2017 – 2021. године“,
заведен под бројем 7/1136 од 03.03.2017. године.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Цветић, дипл. инж. машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА „АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1/2017-66-172
ДАТУМ: 03.03.2017. године
Панчево

На основу члана 22. и члана 59. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), а у
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складу са чланом 50. Статута ЈКП за превоз путника
„Аутотранспорт – Панчево“ са ПО Панчево („Сл.лист
града Панчева“, бр. 9/13, 24/13 и 39/16), Надзорни
одбор је на 66. седници одржаној 03.03.2017. године,
једногласно донео

ОДЛУКУ
Доноси
се Дугорочни
план пословне
стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа за
превоз путника „Аутотранспорт - Панчево“ са ПО
Панчево за период 2017 – 2027. године, који је
предложио директор Предузећа. Саставни део ове
одлуке је документ „Дугорочни
план пословне
стратегије и развоја за период 2017 – 2027. године“,
заведен под бројем 7/1137 од 03.03.2017. године.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Цветић, дипл. инж. машинства

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ
ТЕРЕНА „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО БРОЈ:
330 И БРОЈ: 331, ОД 03.03.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских терена и
објеката „Младост“ Панчево, број:330 од 03.03.2017.
године којом се доноси Средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за
уређење и одржавање спортски х терена и објеката
„Младост“ Панчево за период 2017-2021.године, који
је саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских терена и
објеката „Младост“ Панчево, број:331 од 03.03.2017.
године којом се доноси Дугорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за
уређење и одржавање спортски х терена и објеката
„Младост“ Панчево за период 2017-2027.године, који
је саставни део овог Закључка.
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III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и
одржавање спортских терена и објеката „Младост“
Панчево из тачке I и II овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу за уређење и одржавање спортских терена и
објеката „Младост“ Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Pančevo,19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП "МЛАДОСТ"
ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 330
ДАТУМ: 03.03.2017. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 1) Закона о
јавним предузећима (“Сл. гласник РС“, број 15/16) и
члана 50. став 1, тачка 1. Статута ЈКП "Младост"
(„Сл.лист града Панчева“ бр. 39/16), Надзорни одбор
предузећа је на својој 63. седници, одржаној
03.03.2017.године, једногласно донео следећу,

ОДЛУКУ
Доноси се средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Младост“ за период 2017.2021. године који је предложио директор предузећа
Предраг Стојадинов, саставни део ове одлуке је
документ „Средњорочни план пословне стратегије и
развоја ЈКП „Младост“ за период 2017.-2021. године“,
заведен под бројем 322 од 03.03.2017. године
Председник надзорног одбора
Александар Добрић

ЈКП"МЛАДОСТ"
ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 331
ДАТУМ: 03.03.2017. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 1) Закона о
јавним предузећима (“Сл. гласник РС“, број 15/16) и
члана 50. став 1, тачка 1. Статута ЈКП "Младост"
(„Сл.лист града Панчева“ бр. 39/16), Надзорни одбор
предузећа је на својој 63. седници, одржаној
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03.03.2017.године, једногласно донео следећу,

ОДЛУКУ
Доноси
се дугорочни
план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Младост“ за период 2017.2027. године који је предложио директор предузећа
Предраг Стојадинов, саставни део ове одлуке је
документ „Ссредњорочни план пословне стратегије и
развоја ЈКП „Младост“ за период 2017.-2027. године“,
заведен под бројем 323 од 03.03.2017. године
Председник надзорног одбора
Александар Добрић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22., 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО БРОЈ :264 И
БРОЈ: 265, ОД 28.02.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Панчево, број:264 од 28.02.2017.
године којом се доноси Средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“Панчево за период 2017-2021.
године, који је саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“, број:265 од 28.02.2017. године
којом се доноси Дугорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“
за период 2017-2027.године, који је саставни део овог
Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“
Панчево из тачке I и II овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном предузећу
„Градска стамбена агенција“ Панчево, Секретаријату
за финансије и Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске
управе града Панчева.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево,19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 40. Статута ЈП „Градска
стамбена агенција“ Панчево (Сл. лист града Панчево
бр. 9/2013) Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена
агенција“ Панчево, на својој 52. редовној седници,
одржаној дана 28.02.2017. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
Надзорни одбор ЈП „ГСА“ Панчево доноси
Средњерочног плана пословне стратегије и развоја ЈП
„Градска стамбена агенција“ Панчево за период 20172021 године, који је предложио в.д. директора и
доставља га оснивачу ради давања сагласности.
Средњерочни план заведен је под бројем
264/1 од 28.02.2017. и саставни је део ове одлуке.
Панчево,
28.02.2017. године
Председник НО ЈП „ГСА“ Панчево
Гордана Влајић

На основу члана 40. Статута ЈП „Градска
стамбена агенција“ Панчево (Сл. лист града Панчево
бр. 9/2013) Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена
агенција“ Панчево, на својој 52. редовној седници,
одржаној дана 28.02.2017. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
Надзорни одбор ЈП „ГСА“ Панчево доноси
Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП
„Градска стамбена агенција“ Панчево за период 20172027 година, који је предложио в.д. директора и
доставља га оснивачу ради давања сагласности.
Дугорочни план заведен је под бројем 265/1
од 28.02.2017. и саставни је део ове одлуке.
Панчево,
28.02.2017. године
Председник НО ЈП „ГСА“ Панчево
Гордана Влајић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22., 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је
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ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ХИГИЈЕНА“
ПАНЧЕВО БРОЈ :5180/108-2 И БРОЈ:
5180/108-3, ОД 02.03.2017. године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево, број:5180/108-2 од
02.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево за период 20172021.године, који је саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево, број:5180/108-3 од
02.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево за период 20172027.године, који је саставни део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Хигијена“
Панчево из тачке I и II овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Хигијена“ Панчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 5180/108-2
Панчево, 02.03.2017.године

На основу члана 44 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
02.03.2017. године, решавајући тачку 2. усвојеног
дневног реда – Разматрање предлога одлуке бр.906 од
28.02.2017.године о доношењу средњорочног плана
пословне стратегије развоја ЈКП“Хигијена“ за период
2017.-2021.године,једногласно је донео следећу
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ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈКП“ХИГИЈЕНА“
ЗА ПЕРИОД 2017.-2021.
Доноси се Средњорочни план пословне
стратегије развоја ЈКП“Хигијена“ за период 2017.2021.године, заведен под бројем 906 од 28.02.2017.
године, као што је дат у прилогу материјала који је
саставни део ове Одлуке.
За спровођење ове одлуке задужује се
директор и стручне службе Предузећа.
Председник Надзорног одбора,
Нишавић Радивоје

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 5180/108-3
Панчево, 02.03.2017.године

На основу члана 44 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
02.03.2017. године, решавајући тачку 3. усвојеног
дневног реда – Разматрање предлога одлуке бр.907 од
28.02.2017.године о доношењу дугорочног плана
пословне стратегије развоја ЈКП“Хигијена“ Панчево
за период 2017.-2026.године,једногласно је донео
следећу

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ДУГОРОЧНОГ
ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА ЈКП“ХИГИЈЕНА“ ЗА ПЕРИОД
2017.-2026.
Доноси
се Дугорочни
план пословне
стратегије развоја ЈКП“Хигијена“Панчево за период
2017.-2026.године, заведен под бројем 907 од
28.02.2017. године, као што је дат у прилогу
материјала који је саставни део ове Одлуке.
За спровођење ове одлуке задужује се
директор и стручне службе Предузећа.
Председник Надзорног одбора,
Нишавић Радивоје

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05. 2017.године донела је
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ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
БРОЈ: 37/17 И БРОЈ: 38/17, ОД
03.03.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац, број: 37/17
од 03.03.2017. године којом се доноси Средњорочни
план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац од 20172021.године, који је саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац, број: 38/17
од 03.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац од 20172026.године, који је саставни део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Комбрест“
Банатски Брестовац из тачке I и II овог закључка,
објавити у „Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу
„Комбрест“
Банатски
Брестовац,
Секретаријату за финансије и Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева.
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2021.ГОДИНЕ “ који је предложио в.д. директора.
Саставни део ове одлуке је документ “ Средњорочни
план пословне стратегије ЈКП “КОМБРЕСТ“
Банатски Брестовац од 2017-2021..године“ заведен под
бројем 35/17 од 02.03.2017.године.
Председник Надзорног Одбора
ЈКП “Комбрест“
Мрђен Слободан

ЈКП “Комбрест“
Банатски Брестовац
Број: 38/17
Датум:03.03.2017.године

На основу члана 22. став 1.тачка 2. Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16) и
члана 42. Статута предузећа, Надзорни одбор је на ИИ
(другој) седници одржаној 03.03.2017. године
једногласно донео :

ОДЛУКУ
Доноси
се “ ДУГОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП
“КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ ОД 20172026.ГОДИНЕ “ који је предложио в.д. директора.
Саставни део ове одлуке је документ “ Дугорочни
план пословне стратегије ЈКП “КОМБРЕСТ“
Банатски Брестовац од 2017-2026..године“ заведен под
бројем 36/17 од 02.03.2017. године.
Председник Надзорног Одбора
ЈКП “Комбрест“
Мрђен Слободан

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП “Комбрест“
Банатски Брестовац
Број: 37/17
Датум:03.03.2017.године

На основу члана 22. став 1.тачка 2. Закона о
јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16) и
члана 42. Статута предузећа, Надзорни одбор је на II
(другој) седници одржаној 03.03.2017. године
једногласно донео :

ОДЛУКУ
Доноси се “ СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП
“КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ ОД 2017-

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22., 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА БРОЈ :03/2017
И БРОЈ: 04/2017, ОД 01.03.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Омољица“ Омољица, број: 03/2017 од
01.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Омољица“ Омољица за период 2017-
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2021.године, који је саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Омољица“ Омољица, број:04/2017 од
01.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Омољица“ Омољица за период 20172027.године, који је саставни део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Омољица“
Омољица из тачке I и II овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Омољица“ Омољица, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево,19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ОМОЉИЦА” Oмољица
НАДЗОРНИ ОДБОР
01.03.2017 године
Broj: 03/2017

На основу члана 22. и члана 59. Закона о
јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр.15/16) и
члана 34. Одлуке о оснивању ЈКП “Омољица”
Омољица, Надзорни одбор ЈКП “Омољица” је на
другој редовној седници одржаној 01.03.2017 године
донео следећу:

ОДЛУКУ
Доноси се Средњорочни
план пословне
стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа
“Омољица” из Омољице за период 2017-2021. године,
који је предложио директор Предузећа. Саставни део
ове одлуке је документ “Средњорочни план пословне
стратегије и развоја за период од 2017-2021. године”,
заведен под бројем 46 од 01.03.2017 године.
Председник Надзорног одбора
ЈКП “Омољица”
________________
Дипл.прав.Остојин Драгана

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ОМОЉИЦА” Oмољица
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НАДЗОРНИ ОДБОР
01.03.2017 године
Broj: 04/2017

На основу члана 22. и члана 59. Закона о
јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр.15/16) и
члана 34. Одлуке о оснивању ЈКП “Омољица”
Омољица, Надзорни одбор ЈКП “Омољица” је на
другој редовној седници одржаној 01.03.2017 године
донео следећу:

ОДЛУКУ
Доноси
се Дугорочни
план пословне
стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа
“Омољица” из Омољице за период 2017-2027. године,
који је предложио директор Предузећа. Саставни део
ове одлуке је документ “Дугорочни план пословне
стратегије и развоја за период од 2017-2027. године”,
заведен под бројем 47 од 01.03.2017 године.
Председник Надзорног одбора
ЈКП “Омољица”
________________
Дипл.прав.Остојин Драгана

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО БРОЈ: 05/2017
И БРОЈ: 04/2017, ОД 02.03.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево, број: 05/2017 од
02.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план
пословне стратегије и развоја за период 20172021.године, који је саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево, број: 04/2017 од
02.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план
пословне стратегије и развоја за период 20172026.године, који је саставни део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Старчевац“
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Старчево из тачке I и II овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Старчевац“ Старчево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Јавно комунално предузеће
,,Старчевац“
Старчево, Трг Неолита 1
Број: 05/2017
Датум : 02.03.2017

На основу члана 22 . став 1. тачка 1. Закона о
јавним предузећима (,, Сл. Гласник РС“, број 15/16) и
члана 21 Статута предузећа , Надзорни одбор је на
другој седници одржаној 02.03.2017 године ,
једногласно донео:

ОДЛУКУ
Доноси се Средњорочни план пословне
стратегије и развоја за период 2017-2021 година ,
предложен од стране директора ЈКП ,,Старчевац“
Старчево . Саставни део ове одлуке чини текст ,,
Средњорочни план пословне стратегије и развоја од
2017-2021 године“, заведен под бројем 05/2017 од
02.03.2017 године.
Председник Надзорног одбора
____________________________
Миша Соколовић

Јавно комунално предузеће
,,Старчевац“
Старчево, Трг Неолита 1
Број: 04/2017
Датум : 02.03.2017

На основу члана 22 . став 1. тачка 1. Закона о
јавним предузећима (,, Сл. Гласник РС“, број 15/16) и
члана 21 Статута предузећа , Надзорни одбор је на
другој седници одржаној 02.03.2017 године ,
једногласно донео:

ОДЛУКУ
Доноси се Дугорочни
план пословне
стратегије и развоја за период 2017-2026 година ,
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предложен од стране директора ЈКП ,,Старчевац“
Старчево . Саставни део ове одлуке чини текст ,,
Дугорочни план пословне стратегије и развоја од
2017-2026 године“, заведен под бројем 04/2017 од
02.03.2017 године.
Председник Надзорног одбора
______________________________
Миша Соколовић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО БРОЈ:
38/17 И БРОЈ: 39/17 ОД
02.03.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „БНС“ Банатско Ново Село, број: 38/17 од
02.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „БНС“ Банатско Ново Село за период 20172021.године, који је саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „БНС“ Банатско Ново Село, број: 39/17 од
02.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „БНС“ Банатско Ново Село за период 20172026.године, који је саставни део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „БНС“ Банатско
Ново Село из тачке I и II овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „БНС“ Банатско Ново Село, Секретаријату
за финансије и Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске
управе града Панчева.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА

донео

БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево,19.05.2017.

Доноси
се дугорочни
план пословне
стратегије и развоја јавно комуналног предузећа
„БНС“ Банатско Ново Село за период 2017. – 2026.
године, који је предложио директор предузећа.
Саставни део ове одлуке је је документ „ Дугорочни
план пословне стратегије и развоја јавно комуналног
предузећа БНС Банатско Ново Село за период 2017. –
2026. године“, заведен под бројем 39/17 од 02.03.2017.
године.
ЈКП“БНС“
Председник Надзорног одбора
_____________________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЈКП „БНС“
Банатско Ново Село, Маршала Тита бр. 67,
Е-маил адерса: jkpbns@ madnet.rs
Tel: 013/615015, fah: 013615015
ЈКП „БНС“
НАДЗОРНИ ОДБОР
Дана:02.03.2017.
Број: 38 /17

ОДЛУКУ

Симеонов Јована

На основу члана 22. и члана 59. закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), а у
складу са чланом 42 статута ЈКП „БНС“ („Сл. лист
града Панчева“, бр. 19/14), надзорни одбор је на 3.
седници одржаној 02.03.2017. године, једногласно
донео

ОДЛУКУ
Доноси се средњорочни план пословне
стратегије и развоја јавно комуналног предузећа
„БНС“ Банатско Ново Село за период 2017. – 2021.
године, који је предложио директор предузећа.
Саставни део ове одлуке је је документ „ Средњорочни
план пословне стратегије и развоја јавно комуналног
предузећа БНС Банатско Ново Село за период 2017. –
2021. године“, заведен под бројем 38/17 од 02.03.2017.
године.
ЈКП“БНС“
Председник Надзорног одбора
_____________________
Симеонов Јована

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЈКП „БНС“
Банатско Ново Село, Маршала Тита бр. 67,
Е-маил адерса: jkpbns@ madnet.rs
Tel: 013/615015, fah: 013615015
ЈКП „БНС“
НАДЗОРНИ ОДБОР
Дана:02.03.2017.
Број: 39 /17

На основу члана 22. и члана 59. закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), а у
складу са чланом 42 статута ЈКП „БНС“ („Сл. лист
града Панчева“, бр. 19/14), надзорни одбор је на 3.
седници одржаној 02.03.2017. године, једногласно

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22., 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОД-КОМ“
ЈАБУКА БРОЈ :4-1/2017 ОД
03.03.2017.ГОДИНЕ
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Вод-Ком“ Јабука, број: 4-1/2017 од
03.03.2017. године којом се доноси Средњoрочни
план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Вод-Ком“ Јабука за период 2017-2021
године и Дугорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“
Јабука за период 2017-2027.године, који су саставни
део овог Закључка.
II
Овај закључак, са Одлуком Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука из
тачке I овог закључка, објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Вод-Ком“Јабука, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.

19. Maj 2017. године
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево,19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран К,иш

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП“ВОД-КОМ“
ЈАБУКА
Број: 4-1/2017
Датум 03.03.2017.године

На четвртој седници одржаној 03.03.2017
године Надзорни одбор је једногласно донео

ОДЛУКУ
Доноси се Средњорочни и план пословне
стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа „Водком“ Јабука за период 2017-2021 године и Дугорочни
план пословне стратегије и развоја Јавно комуналног
предузећа Вод-ком Јабука за период 2017-2027 године,
који је предложио директор предузећа. Саставни део
ове одлуке је документ Средњорочни план пословне
стратегије и развоја за период 2017-201. Године као и
Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавно
комуналног предузећа „Вод-Ком“ Јабука за период
2017-2027 године, заведен под бројем 88/2017 од
03.03.2017 године.
Председник Надзорног одбора
__________________________
Ивана Секулић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ БРОЈ: 02-23-2/17 И
БРОЈ: 02-23-1/17, ОД 02.03.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Глогоњ“ Глогоњ, број: 02-23-2/17 од
02.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Глогоњ“ Глогоњ за период 20172021.године, који је саставни део овог Закључка.
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II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Глогоњ“ Глогоњ, број: 02-23-1/17 од
02.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Глогоњ“ Глогоњ за период 20172027.године, који је саставни део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Глогоњ“ Глогоњ
из тачке I и II овог закључка, објавити у „Службеном
листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Глогоњ“ Глогоњ, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ
Број: 02-23-2/17
Глогоњ,02.03.2017

На основу члана 22. И члана 59.Закона о
јавним предузећима („Сл. Гласник ПС“,број 15/16),а у
складу са чланом 46.Статута ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ са
ПО Панчево („Сл.лист града Панчева“, бр.9/13,24/13 и
39/16),Надзорни одбор ЈКП“Глогоњ“ Глогоњ“ на
својој
16
седници
одржаној
02.03.2017
године,једногласно донео

ОДЛУКУ
Доноси се Средњорочни
план пословне
стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа
„Глогоњ“ из Глогоња за период 2017-2021 године,који
је предложио директор Предузећа.Саставни део ове
одлуке је документ „Средњорочни план пословне
стратегије и развоја за период 2017-2021.
године“,заведен
под
бројем
02-23-2/17
од
02.03.2017.године.
Председник Надзорног одбора
Драган Јањић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ
Број: 02-23-1/17
Глогоњ,02.03.2017
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На основу члана 22. И члана 59.Закона о
јавним предузећима („Сл. Гласник ПС“,број 15/16),а у
складу са чланом 46.Статута ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ са
ПО Панчево („Сл.лист града Панчева“, бр.9/13,24/13 и
39/16),Надзорни одбор ЈКП“Глогоњ“ Глогоњ“ на
својој
16
седници
одржаној
02.03.2017
године,једногласно донео

ОДЛУКУ
Доноси се Дугорочни
план пословне
стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа
„Глогоњ“ из Глогоња за период 2017-2027 године,који
је предложио директор Предузећа.Саставни део ове
одлуке је документ
„Дугорочни план пословне
стратегије и развоја за период 2017-2027.
Године“,заведен
под бројем
02-23-4/17
од
02.03.2017.године.
Председник Надзорног одбора
Драган Јањић

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДОЛОВИ“ ДОЛОВО БРОЈ: 25/1 И БРОЈ:
25/2, ОД 03.03.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Долови“ Долово, број: 25/1 од 03.03.2017.
године којом се доноси Средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа
„Долови“ Долово за период 2017-2021.године, који је
саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Долови“ Долово, број: 25/2 од 03.03.2017.
године којом се доноси Дугорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа
„Долови“ Долово за период 2017-2027.године, који је
саставни део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово
из тачке I и II овог закључка, објавити у „Службеном
листу града Панчева“.

19. Maj 2017. године

19. Maj 2017. године

Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Долови“ Долово, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-2
Панчево,19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДОЛОВИ“
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 5
26227 ДОЛОВО Датум:03.03.2017 године
Број:25/1

На основу члана 22 и члана 59, Закона о
јавним предузећима (Сл.гласник РС ,број 15/16), а у
складу са чланом 46 Статута ЈКП-а „Долови“ Долово
са ПО Панчево (Сл лист Града Панчева“, бр.9/13,24/13
и 39/16), Надозорни одбор ЈКП “Долови“ Долово на
својој седници одржаној 03.03.2017 године,
једногласно донео

ОДЛУКУ
Доноси се Средњерочни план пословне
стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа
„Долови“ из Долова за период 2017-2021 године, који
је
предложио
директор
предузећа.
Саставни део ове одлуке је документ „Средњорочни
план пословне стратегије и развоја за период 20172021 године“, заведен под бројем 25/1 од 03.03.2017
године.
Председник Надзорног одбора
Слободанка Првуљ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ДОЛОВИ“
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 5
26227 ДОЛОВО
Датум:03.03.2017 године
Број:25/2

На основу члана 22 и члана 59, Закона о
јавним предузећима (Сл.гласник РС ,број 15/16), а у
складу са чланом 46 Статута ЈКП-а „Долови“ Долово
са ПО Панчево (Сл лист Града Панчева“, бр.9/13,24/13
и 39/16), Надозорни одбор ЈКП “Долови“ Долово на
својој седници одржаној 03.03.2017 године,
једногласно донео

ОДЛУКУ
Доноси
се Дугорочни
план пословне
стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа

19. Maj 2017. године
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„Долови“ из Долова за период 2017-2027 године, који
је предложио директор предузећа.
Саставни део ове одлуке је документ
„Дугорочни план пословне стратегије и развоја за
период 2017-2027 године“, заведен под бројем 25/2 од
03.03.2017 године.
Председник Надзорног одбора

19. Maj 2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2017-2
Панчево,19.05.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Слободанка Првуљ

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19.05.2017.године донела је

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО БРОЈ: 12-02/17
И БРОЈ: 13-02/17, ОД 27.02.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево, број: 12-02/17 од
27.02.2017. године којом се доноси Средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево за период 20172021.године, који је саставни део овог Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево, број: 13-02/17 од
27.02.2017. године којом се доноси Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево за период 20172026.године, који је саставни део овог Закључка.
III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Качарево“
Качарево из тачке I и II овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.
Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Качарево“ Качарево, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КАЧАРЕВО“
КАЧАРЕВО,ФИСКУЛТУРНА 32А
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број:12-02/17
Датум:27.02.2017
Качарево

На основу члана 22. И члана 59. Закона о
јавним предузећима („Сл. Гласник РС “, број 15/16), а
у складу са чланом 37. Статута ЈКП „Качарево“
Надзорни
одбор је на седни ци
одржаној
27.02.2017.године, једногласно донео

ОДЛУКУ
Доноси сe Средњорочни план пословне
стратегије и развој Јавно комуналног предузећа
„Качарево“ за период 2017-2021. Године, који је
предложио директор Предузећа. Саставни део ове
одлуке је документ „Средњорочни план пословне
стратегије и развоја за период од 2017-2021.године“.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
РАДОСАВ ЈЕВЂОВИЋ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КАЧАРЕВО“
КАЧАРЕВО,ФИСКУЛТУРНА 32А
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број:13-02/17
Датум:27.02.2017
Качарево

На основу члана 22. И члана 59. Закона о
јавним предузећима („Сл. Гласник РС “, број 15/16), а
у складу са чланом 37. Статута ЈКП „Качарево“
Надзорни
одбор је на седни ци
одржаној
27.02.2017.године, једногласно донео

ОДЛУКУ
Доноси сe
Дугорочни план пословне
стратегије и развој Јавно комуналног предузећа
„Качарево“ за период 2017-2026. Године, који је
предложио директор Предузећа. Саставни део ове
одлуке је документ „Дугорочни план пословне
стратегије и развоја за период од 2017-2026.године“.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
РАДОСАВ ЈЕВЂОВИЋ

На основу члана 39. Закона о култури („Сл.

Страна 30 - Број 08

Страна 30 - Број 09

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка) члана
15. Одлуке о оснивању Културног центра Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 6/17 пречишћен текст) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15 пречишћен текст и 12/16) Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19. маја 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ПАНЧЕВА
I
БОГДАНОВ НЕМАЊИ, дипл. менаџеру из
Панчева, утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Културног центра Панчева.
II
Oво 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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 35. Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана
12. Одлуке о оснивању Културног центра Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 6/17 пречишћен текст) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15 пречишћен текст и 12/16) Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19. маја 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА
I
НЕМАЊА БОГДАНОВ, дипл. менаџер из
Панчева, именује се за директора Културног центра
Панчева, на период од четири године.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност директора наредног радног дана од дана
доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

19. Maj 2017. године

19. Maj 2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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, 45/13 - др. закон,
93/14, 96/15 и 106/15) и члана 39. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19. маја 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
I
ДАНИЈЕЛА РИСТОВСКИ КОРНИЦ,
специјалиста медицинске биохемије из Панчева,
разрешава се дужности директора Дома здравља
Панчево, 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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 132. и 134. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“ број
107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), чланова 18., 19.
и 20. Статута Дома здравља Панчево („Сл. лист града
Панчева“ бр. 28/09, 4/10 и 39/16) и члана 39. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15- пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 19. маја 2017. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
I
др СТОЈАН ВИШЕКРУНА, специјалиста
гинекологије и акушерства из Панчева, именује се за
вршиоца дужности директора Дома здравља Панчево,
на период од шест месеци.

19. Maj 2017. године
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II
Лице из тачке I овог решења ступа на
дужност вршиоца дужности директора првог наредног
радног дана од дана доношења овог 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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум, 68/15
и 62/16- Одлука УС) и члана 39. Статута града
Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 19. маја 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ
«ПАНЧЕВО» ПАНЧЕВО
I
САШО ДОДЕВСКИ,
разрешава се
дужности члана Школског одбора Машинске школе
„Панчево“ Панчево, као представник Наставничког
већа.
II
СЛОБОДАН ПЕРИЋ, именује се за члана
Школског одбора Машинске школе „Панчево“
Панчево, као представник Наставничког већа.
III
Лице из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Машинске школе „Панчево“ Панчево број: II-04-0617/2014-5 од 2.07.2014. године, број II-04-06-21/2016-3
од 17. јуна 2016. године и број: II-04-06-21/2016-7 од
12.10.2016. 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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 19.
маја 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «БОРИСАВ
ПЕТРОВ БРАЦА» ПАНЧЕВО
I
МАЈА ЛАУШЕВИЋ, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе «Борисав
Петров Браца» Панчево, као представник савета
родитеља.
II
ЈАСМИНА МАНОЈЛОВИЋ именују се за
члана Школског одбора Основне школе «Борисав
Петров Браца» Панчево, као представник савета
родитеља.
III
Лице из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Борисав Петров Браца» Панчево,
број: II-04-06-17/2014-5 од 02.07.2014. године и број
II-04-06-21/2016-3 од 17. јуна 2016. 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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15- пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 19.
маја 2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ «МАРА
МАНДИЋ» ПАНЧЕВО
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Школе за основно и средње образовање «Мара
Мандић“ Панчево и то:
ВЕСНА БОДРОЖИЋ, представник савета
родитеља
ЈЕЛЕНА ДЕДЕИЋ, представник савета
родитеља
II
За чланове Школског одбора Школе за
основно и средње образовање «Мара Мандић“
Панчево именују се:
ДАНИЈЕЛА ТРАЈЧИЋ, представник савета
родитеља
ДРАГАН ВУЈКОВИЋ, представник савета
родитеља
III
Лица из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Школе за основно и средње образовање «Мара
Мандић“ Панчево, број: II-04-06-17/2014-5 од
02.07.2014. године и број: II-04-06-21/2016-3 од 17.
јуна 2016. 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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум и
68/15) и члана 39. Статута града Панчева ("Сл. лист
града Панчева бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 19.
маја 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ОЛГА
ПЕТРОВ» БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
I

19. Maj 2017. године

19. Maj 2017. године

МАЈА ПОПОВСКИ,
представник
наставничког већа разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Олга Петров“
Банатски Брестовац.
II
БОГДАНКА ГАЛОВИЋ,
представник
наставничког већа именује се за члана Школског
одбора Основне школе „Олга Петров“ Банатски
Брестовац.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Основне школе «Олга Петров» Банатски Брестовац
број: II-04-06-16/2015-9 од 02. јула 2015. године,
Решењем број: II-04-06-21/2016-3 од 17. јуна 2016.
године и Решењем број: II-04-06-21/2016-4 од 04. јула
2016. 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-04-06-3/2017-2
Панчево, 19.05.2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Градоначелник
града
Панчева,
дана
03.05.2017. године, разматрао је Предлог решења о
изменама решења о образовању Комисије за
потврђивање изведених радова на одржавању јавних
зелених површина, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.
129/2007, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и чланова
54. и 98. ст. 2. Статута града Панчева ("Сл. лист града
Панчева бр. 25/2015-пречишћен текст и 12/2016),
донео следеће:

РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о образовању
Комисије за потврђивање изведених
радова на одржавању јавних зелених
површина
I
У Решењу о образовању Комисије за
потврђивање изведених радова на одржавању јавних
зелених површина, бр. II-06-020-7/2015-164 од
11.08.2015. године и бр. II-06-020-7/2015-471 од
14.12.2015. године, тачка II мења се и гласи:
"II
Задатак Комисије је, да на основу извршеног
увида у документацију о пословима одржавања
зелених површина које обавља Јавно комунално
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предузеће "Зеленило" Панчево и јавна комунална
предузећа насељених места, односно Месна заједница
"Иваново", а по потреби и другу одговарајућу
документацију, као и провером стања на терену,
сачињава месечни извештај којим потврђује обим
изведених радова на одржавању јавних зелених
површина на територији града Панчева у претходном
месецу и даје одобрења за уклањање постојећих
здравих стабала са јавне зелене површине или из
дрвореда, у складу са чланом 24. Одлуке о зеленим
површинама на територији града Панчева ("Сл. лист
града Панчева", бр. 11/15 и 38/16). Комисија ће
подносити посебан извештај Градоначелнику града
Панчева за послове кошења амброзије на планираним
површинама".
II
Tачка III мења се и гласи:
"III
Чланови Комисије који су представници
Градске управе града Панчева, због великог обима
задужења, обављаће послове наведене у тачки II овог
решења у складу са месечним планом, потребама
посла и захтевима за уклањање здравих стабала,
укључујући и време ван радног времена и припада им
накнада по сваком сачињеном извештају о изведеним
радовима на одржавању јавних зелених површина на
територији града Панчева у висини од пет процената
просечне месечне нето зараде по запосленом у
Републици Србији у моменту исплате".
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити: Члановима Комисије
путем Секретаријата за заштиту животне средине,
Секретаријату за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, Секретаријату за финансије, Секретаријату за
заштиту животне средине Градске управе града
Панчева, ЈКП "Зеленило" Панчево, јавним
комуналним предузећима насељених места на
територији града Панчева и Mесној заједници
Иваново.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2017-287
Панчево, 03.05.2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана
2017.
године, разматрао је предлог Решења о образовању
Комисије за вредновање пројеката и програма у
области социјалне политике, па је на основу чланова
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44. и 66. Закона о локалној самоуправи ( "Службени
гласник РС" број 129/07 , 83/14 – др. закон и 101/16-др.
закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15пречишћен текст и 12/16 ), донео следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
I
Образује се Комисија за вредновање пројеката
и програма у области социјалне политике ( у даљем
тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. Миленко Чучковић, члан Градског већа града
Панчева, члан
2. Сања Паталов Стојадиновић, дипл. социолог,
запослена у Центру за социјални рад
“Солидарност” Панчево, члан
3. Јованка Јанићијевић, одговорна сестра у
превентивном центру запослена у Дому
здравља Панчево, члан
4. Сузана Демић, дипл. менаџер, запослена у
Градској управи града Панчева, члан
5. Маријана Ставревски, дипломирани психолог,
члан
Комисија на првој седници, већином гласова
од укупног броја чланова, бира председника Комисије.
За секретара Комисије именује се Драгана
Дачић запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Задатак Kомисије је вредновање пројеката и
програма у области социјалне политике.
Послови вредновања пројеката и програма у
области социјалне политике обухватају: активности
на процени квалитета пројеката и програма применом
утврђених критеријума и бодовањем, односно
оцењивањем свих сегмената пројеката и програма, као
и процена вредности буџета пројеката и програма;
активности на утврђивању ранг листе пројеката и
програма за финансирање односно суфинансирање из
буџета града и утврђивање коначног предлога
пројеката и програма за финансирање односно
суфинансирање из буџета града; активности на
посматрању, односно мониторингу одобрених
пројеката, након половине времена предвиђеног за
реализацију пројеката и програма, активности
разматрања и оцењивања завршних извештаја о
реализацији одобрених пројеката и програма.
III
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија на седницама одлучује већином
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гласова од укупног броја чланова.
IV
Члановима Комисије који нису запослени у
Градској управи града Панчева, нису чланови Градског
већа града Панчева или одборници Скупштине града
Панчева, припада накнада у нето износу од 1.200,00
динара по седници.
V
Стручне и административно техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
јавне службе и социјална питања и Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа Градске управе града Панчева.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2017 - 318
ПАНЧЕВО, 09.05.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
16.05.2017. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за доделу подстицајних
средстава за прикључење домаћинстава на гас као
енергент, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007,
83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и чланова 54. и 98.
ст. 2. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева
бр. 25/2015-пречишћен текст и 12/2016), донео
следеће:

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу
подстицајних средстава за прикључење
домаћинстава на гас као енергент
I
Образује се Комисијa за доделу подстицајних
средстава за прикључење домаћинстава на гас као
енергент (у даљем тексту Комисија), у следећем
саставу:
1. Катарина Бањаи, члан Градског већа града
Панчева задужена за заштиту животне средине и
одрживи развој, координатор
2. Биљана Ђордан, запослена у Секретаријату
за заштиту животне средине Градске управе града
Панчева, члан
3. Милан Глумац, запослен у Секретаријату за
заштиту животне средине Градске управе града
Панчева, члан
II
Задаци Комисије су:
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- да утврди испуњеност услова по јавном
позиву за подношење захтева за рефундирање дела
средстава утрошених за куповину типског гасног
прикључка од стране ЈП "Србијагас"
- да консултује ЈП "Србијагас" и друге
субјекте, по потреби
- да записнички утврди испуњеност услова
- да на основу утврђене испуњености услова,
предложи Градоначелнику закључење уговора са
подносиоцем захтева
III
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће Секретаријат
за заштиту животне средине и Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа Градске управе града Панчева.
IV
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу
града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2017-341
Панчево, 16.05.2017.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“ број 135/04 и 88/10), члана
14. став 5. и члана 34. Одлуке о Градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчево“ број 13/14пречишћен текст и 12/16), а у складу са Закључком о
одређивању надлежности за доношење Одлуке о
изради стратешке процене, Скупштине града Панчево
број
I-01-06-52/2005
од
20.07.2005.гoдине,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева,
дана 04.05.2017. године, донео је

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА
ХРАСТОВЕ ШУМЕ – ПОВРШИНЕ
СПЕЦИЈАНЕ НАМЕНЕ У К.О. ДОЛОВО
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
Плана детаљне регулације подручја храстове шуме –
површине специјане намене у К.О. Долово на
животну средину (у даљем тексту: Стратешка
процена).
Члан 2.

Разлог за израду Плана је Закључак Градског
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Већа града Панчева број II-05-06-2/2015-97 од
25.12.2015. године, како би се створили услови и
плански основ за проглашење подручје храстове шуме
код Долова за површину специјалне намене у складу
са Законом о заштити природе ("Сл. Гласник РС" број
36/2009 и 88/2010).
Предмет израде планског документа је
дефинисање правила уређења и грађења за предметни
простор, као и заштита, уређење и туристичка
валоризација предметног простора.
Члан 3.

Подручје храстове шуме налази се у близини
насеља Долово, односно у непосредној близини
викенд зоне која у Просторном плану града Панчева
носи назив "Ушће". Подручје храстове шуме чини
стотинак стабала храста старости преко сто година.
На парцелама: 10656, 10657, 10734, 10735,
10739, 10740, 10741/1, 10741/2, 10742, 10743, 10744/1,
10744/2, 10745/1, 10745/2, 10746, 10756, 10757, 10759, ,
10760, 10761, 10763/1, 10763/2, 10764, 10765, 10766,
10768, све к.о. Долово планирати зону специјалне
намене са делатностима из области заштите, уређења
и туристичке валоризације простора. Оквирна
површина овог подручја храстове шуме износи око
13ха 13а 20м².
Коначна граница планског подручја обухвата
Плана ће бићи дефинисана приликом припреме
нацрта планског документа. Саставни део ове Одлуке
је и графички приказ оквирне границе обухвата
планираног подручја обухваћеног Плана.
Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
- План се налази у обухвату Просторни план
града Панчева ("Службени лист града Панчево " број
22/12 и 25/12-исправка), чији је саставни део Извештај
о стратешкој процени утицаја на животну средину,
који чини основни документ у коме су вредновани и
процењени могући значајнији утицаји на животну
средину до којих може доћи имплементацијом плана
- Стратешком проценом утицаја Просторног
плана Панчева на животну средину извршена је
евалуација карактеристика и значаја утицаја планских
решења на животну средину, као и процена утицаја
планских решења на животну средину и елементе
одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Стратешком проценом утицаја Просторног
плана Панчева на животну средину оцењен је могући
утицај на окружење планираних решења према
намени површина и величини обухвата одређених
зона и дат предлог мера за смањење негативних
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утицаја на животну средину.
Извештајем
о
стартешкој
процени
Просторног плана Панчева на животну средину према
Смерницама за израду стратешке процене на нижим
хијерархијским нивоима није предвиђена израда
старешке процене утицаја Плана детаљне регулације
подручја храстове шуме – површине специјане
намене у К.О. Долово на животну средину те нема
потребе за израдом стратешке процене утицаја на
животну средину.
Члан 5.

Разматрани су следећи кри тери јуми за
одређивање могућих карактеристика значајних утицаја
Плана на животну средину, сходно члану 6. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину:
- значај плана за заштиту животне средине и
одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине Плана
и могућност утицаја Плана на ваздух, воде,
земљиште, микро, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет;
- утицај Плана на становништво и здравље
становника
- карактеристике утицаја Плана на животну
средину, нарочито у смислу
вероватноће,
интензитета, сложености, трајања, учесталости,
понављања, просторне димензије, појаве ризика по
људско здравље и средину, деловања на области од
природне, културне и друге важности и деловања на
угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима
констатовано је да су планска решења у свим
областима интегрисана са заштитом животне средине
и реализацијом предложених решења неће доћи до
значајнијих негативних утицаја на животну средину.
Напротив, реализација планских решења, односно
имплементација плана имаће позитивне ефекте на
стање животне средине. Анализа утицаја појединих
планских решења на животну средину разматаће се у
оквиру процене утицаја објеката, односно пројеката на
животну средину у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр.
135/04 и 36/09).
Нису разматрани критеријуми за одређивање
могућих карактеристичних значајнијих утицаја Плана
прекогранична природа утицаја и кумулативна и
синергијска природа утицаја, јер се сматра да их неће
бити.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о
изменама и допунама Плана детаљне регулације
подручја храстове шуме – површине специјане
намене у К.О. Долово .
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
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