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376.

На основу чланова 32. и 66. 3акона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07),члана 2. Одлуком о задржавању 
права и обавеза оснивача над Јавним предузећем 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево које је настало спајањем ЈП «Урбанизам» 
Панчево, Друштвеног фонда грађевинског 
земљишта и путева општине Панчево и ЈП «Стан» 
Панчево - пречишћен текст(«Службени лист града 
Панчева»број 26/11), члана 39. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
08/08, 04/09 и 05/12), Скупштина града Панчева на 
седници одржано. 19. октобра 2012.године, донела 
је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама 

Статута Јавног предузећа «Дирекција за 
изградњу и уређење Панчево» Панчево

I
Скупштина града Панчева даје сагласност 

на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчево» 
Панчево коју је донео Управни одбор Јавног 
предузећа «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчево» Панчево на седници одржаној дана 
12.10.2012.године.

II
Саставни део овог решења је Одлука о 

изменама Статута Јавног предузећа «Дирекциjа за 
изградњу и уређење Панчево» 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-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                Предраг Живковић, с.р. .

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ( “Службени гласник РС” број 25/2000, 

25/2002, 107/2005, 108/2005-исправка 3 123/2007), 
члана 3. Одлуке о задржавању права и обавеза 
оснивача над Јавним предузећем „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, које 
је настало спајањем ЈП „Урбанизам” Панчево, 
Друштвеног фонда грађевинског земљишта и 
путева општине Панчево и ЈП „Стан” Панчево- 
пречишћен текст („Службени лист града Панчева 
„ број 26/2011) и члана 27. Статута ЈП”Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, Управни 
одбор Јавног предузећа “Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева” Панчево - пречишћен текст 
(„Службени лист општине Панчево” број 10/2005), 
на седници одржаној дана 12. октобра 2012. године 
донео ј е

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА  СТАТУТА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА” ПАНЧЕВО

Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и уређење Панчева” Панчево-пречишћен 
текст („Сл.лист Општине Панчево „ број  10/2005),

Члан 10. ст. 2 . мења се и гласи:: “ Директора у 
случају одсутности замењује заменик директора.”

Члан 2.
Члан 13. мења се и гласи: „ Унутрашња 

организација ЈП”Дирекција” Панчево, ближе ће се 
уредити посебним општим актом.

Члан 3.
Члан 14. Мења се и гласи : “ Општи акт из 

претходног члана, на предлог директора доноси 
Управни одбор.

Члан 4.
Ова одлука сматра се донетом када на њу да 

сагласност Скупштина града Панчева.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ЈП ”ДИРЕКЦИЈА” 

ПРЕДСЕДНИК УО 
                                              Бранка Божанић, 
                                           дипл.правник, с.р.
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377.

На основу члана 12. Закона о социјалној 
заштити («Службени гласник РС» број 24/11) и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 19.10. 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
«СОЛИДАРНОСТ» ПАНЧЕВО

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Центра 

за социјални рад «Солидарност» Панчево, који 
је донео Управни одбор Центра за социјални рад 
«Солидарност» Панчево, на седници одржаној 11. 
октобра 2011. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

 

 

378.

На основу члана 21. Закона о јавним службама 
(Службени гласник РС бр. 42/91 и 71/94) и члана 
114. Закона о социјалној заштити (Службени 
гласник РС бр. 24/11 )  као и Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад „Солидарност“  Панчевo 
(„Службени лист општина Панчево, Ковин и 
Опово“, бр.14/92,  „Службени лист града Панчева“ 
22/09 и 24/11.),  Управни одбор Центра за социјални 
рад  „Солидарност“ Панчево на седници одржаној 
дана 11.10.2011. године, донео је:

СТАТУТ
Центра за социјални рад „Солидарност“

Панчево

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Статутом Центра за социјални рад  

„Солидарност“  Панчево  (у даљем тексту: Центар) 
уређује се: правни положај и одговорност за 
обавезе, назив, седиште и печат, заступање и 
представљање, делатност, органи Центра, сарадња 

са синдикатом, планирање рада и развоја, начин 
стицања и распоређивања средстава, пословна 
тајна, обавештавање радника, општи акти, одбрана, 
заштита права радника, прелазне и завршне одредбе 
и др.

На Статут Центра сагласност даје оснивач.
На Статут Центра, у делу који се односи 

на вршење поверених послова, сагласност даје 
министарство надлежно за социјалну заштиту  ( у 
даљем тексту: Министарство).

Члан 2.
Центар обавља послове социјалне заштите и 

социјалног рада, послове заштите породице, помоћ 
породици, послове старатељства и друге послове 
предвиђене законом и другим прописима.

Члан 3.
Сви појмови у овом правилнику употребљени 

у граматичком мушком роду подразумевају мушки 
и женски природни род.

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И ОДГОВОРНОСТ ЗА 
ОБАВЕЗЕ

Члан 4.
Центар је установа од општег интереса, која 

има својство правног лица, са правима, обавезама 
и одговорностима који проистичу из Устава, закона 
и овог Статута. 

Оснивач Центра је град Панчево (у даљем 
тексту Оснивач)

Центар за своје обавезе одговара свим својим 
средствима и имовином којом располаже.

Средства и имовина Центра намењена 
корисницима социјалне заштите не могу бити 
предмет извршења.

Члан 5.
Центар има својство правног лица и сва 

овлашћења у правном промету са трећим лицима. 
У правном промету Центар иступа у своје име 

и за свој рачун у оквиру делатности утврђених  
Законом о социјалној заштити, Одлуком о оснивању, 
Статутом и другим општим актима.

  III НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ

Члан 6.
       Назив установе је : ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД „СОЛИДАРНОСТ“ ПАНЧЕВО
Седиште Центра је у Панчеву, улица Филипа 

Вишњића број 16.
Назив установе је исписан на српском језику 

ћириличним писмом.
Центар је у дужан да истакне назив, односно 

пословно име, с подацима о делатности, радном 
времену, оснивачу и седишту. 

Члан 7.
Одлуку о промени назива и седишта 

установе доноси Управни одбор, уз сагласност 
оснивача, а о промени делатности и уз сагласност 
Министарства. 
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Члан 8.
Центар има печат и штамбиље.
Печат Центра има облик круга у чијој је 

средини грб Републике Србије, текст печата 
исписан је српским језиком ћириличним писмом 
у концентричним круговима око грба, у спољном 
кругу исписан је назив Република Србија, у другом 
Аутономна покрајина Војводина, у следећем 
Центар за социјални рад „Солидарност“, док је на 
дну печата исписано седиште установе, Панчево и 
пречника је 32мм.

Штамбиљ је правоугаоног облика са грбом 
Републике Србије на коме је српским језиком 
ћириличним писмом исписан текст: Република 
Србија, АП Војводина, Центар за социјални рад 
„Солидарност“, ознаке за број и датум и седиште 
Центра.               

Члан 9.
Печат и штамбиљ предаје се надлежним 

запосленима на руковање од стране директора 
Центра. Запослени задужени за руковање печатом и 
штамбиљом су лично одговорни за њихово чување, 
а након употребе дужни су их држати закључане.

Само директор Центра може одобрити да се 
штамбиљ и печат могу узети и употребити ван 
просторије у којој се чувају.

IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 10.
Установу заступа и представља директор, без 

ограничења.
Директор је овлашћен да у име Центра 

закључује уговоре и врши друге правне радње, 
као и да заступа Центар пред судовима и другим 
органима. 

Члан 11. 
У случају одсутности или привремене 

спречености директора, Центар заступа лице које 
директор одреди. 

Члан 12.
Директор може, у оквиру својих овлашћења, 

дати другим лицима писмено пуномоћје за 
предузимање правних радњи, у складу са законом.

Пуномоћник заступа Центар у границама 
овлашћења и одговоран је за прекорачења.

 

V ДЕЛАТНОСТ

Члан 13.
Центар обавља делатност, односно послове 

којима се обезбеђује остваривање права грађана, 
односно задовољавање њихових потреба утврђених 
законом у области социјалне заштите, породично-
правне заштите и других делатности у складу са 
законом.

Члан 14.
Шифра делатности Центра је: 8899 – остала 

непоменута социјална заштите без смештаја.
  

Члан 15.
У спровођењу социјалне заштите и социјалног 

рада, Центар врши следећа јавна овлашћења: 
одлучује у првом степену о остваривању права 
корисника утврђених Законом о социјалној заштити 
и о коришћењу услуга социјалне заштите, које 
обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина 
и јединица локалне самоуправе. 

Надзор над радом Центра из става 1. овог 
члана врши надлежни орган аутономне покрајине 
и надлежни орган локалне самоуправе за послове 
социјалне заштите. 

Члан 16.
Поред послова и задатака из претходног члана, 

Центар обавља и стручне послове у спровођењу 
социјалне заштите, социјалног рада, породично-
правне заштите и старатељства и то:

- открива и прати социјалне потребе грађана 
и проблеме у области социјалне заштите,

- предлаже и предузима мере у решавању 
социјалних потреба грађана и прати њихово 
извршење,

- организује и спроводи одговарајуће облике 
социјалне заштите и непосредно пружа услуге 
социјалне заштите и социјалног рада,

- развија и унапређује превентивне 
активности, које доприносе спречавању и сузбијању 
социјалних проблема,

- пружа дијагностичке услуге, спроводи 
одговарајући третман, саветодавно-терапијске 
услуге и стручну помоћ корисницима,

- подстиче, организује и координира 
професионални и добровољни хуманитарни рад у 
области социјалне заштите,

- води евиденцију и документацију у складу 
са законом и другим прописима,

- учествује у пословима планирања и развоја 
социјалне заштите у јединци локалне самоуправе. 

- обавља и друге послове утврђене законом и 
другим прописима.

Члан 17.
Центар може за обављање одређених послова 

за које се не заснива радни однос да закључи уговор 
са одређеним лицем и то:

1. Уговор о волонтерском раду,
2. Уговор о допунском раду.
Уговори из става 1. и 2. овог члана закључују се 

у писаном облику и садрже нарочито: врсту, начин, 
време трајања посла, као и начин утврђивања 
накнаде за рад из става 1. тач. 2. овог члана.

Члан 18.
Центар води евиденцију о закљученим 

уговорима из става 1. и 2. претходног члана.
Запослени у Центру је обавезан да обавести 

директора о уговору који је закључио са другим 
послодавцем.

Центар води евиденцију о уговорима које је 
закључио са лицима која су у радном односу код 
другог послодавца.

Центар је дужан да по закључењу уговора 
достави примерак тог уговора Министарству 
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надлежном за социјална питања ради евидентирања 
реализације.

Лице са којим је закључен уговор остварује 
права из обавезног социјалног осигурања у складу 
са законом којим се уређује пензијско и инвалидско 
осигурање.

Члан 19.
Центар може закључити уговор о о 

волонтерском раду ради обављања послова из 
своје делатности са стручним радником, стручни 
сарадником и другим лицем одговарајуће струке, у 
складу са законом.

Центар може закључити уговор о волонтерском 
раду и са незапосленим стручним  радником у 
области социјалне заштите, који жели да се стручно 
усаврши и стекне посебна знања и способност у 
својој струци и да му за то обезбеди награду за рад 
и остваривање+ других права у складу са законом.

Центар може закључити уговор о допунском 
раду само за обављање послова за које се ни по 
поновљеном конкурсу, није пријавио ниједан 
кандидат и по претходно прибављеној сагласности 
Министарства.

VI ОРГАНИ ЦЕНТРА

Члан 20.
Органи Центра су: директор, Управни и 

Надзорни одбор.

Директор центра
      

Члан 21.
Директор је пословодни орган.
Директора именује оснивач на период од четири 

године,  на основу конкурса, а по прибављеном 
мишљењу Управног одбора Центра и сагласности 
надлежног органа аутономне покрајине.

Конкурс за именовање директора центра, 
расписује управни одбор најкасније 30 дана пре 
истека мандата раније именованог директора. 

 
Члан. 22.

По истеку мандата исто лице може бити поново 
именовано за директора, у складу са законом и 
Статутом.

Члан 23.
За директора Центра може бити именован:
- држављанин Републике Србије, 
- који је стекао високо образовање на 

студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и има најмање пет 
година радног искуства у струци.

- да поседује организаторске способности
- да није осуђиван за кривично дело из групе 

кривичних дела против живота и тела, против 

слободе и права човека и грађанина, против права 
на основу рада, против части и угледа, против 
полне слободе, против брака и породице, против 
службене дужности, као и против уставног уређења 
и безбедности Републике Србије.

Кандидат за директора Центра, уз прописану 
конкурсну документацију, подноси програм рада 
за мандатни период на који се врши избор. 

Изборни поступак спроводи Управни одбор 
Центра и у том поступку разматра приспеле 
пријаве, сачињава листу кандидата који су 
испунили прописане услове и доставља је, заједно 
са својим мишљењем, надлежном органу јединице 
локалне самоуправе.

Вршилац дужности директора Центра

Члан 24.
Ако директор Центра не буде именован у 

законом предвиђеном року, оснивач именује 
вршиоца дужности директора Центра.

За вршиоца дужности директора Центра може 
се именовати лице које испуњава услове из чл. 23. 
ст.1. и за чије именовање је прибављена сагласност 
из чл. 21.ст.2. Статута.

Вршилац дужности директора Центра може 
обављати ту дужност најдуже једну годину.

Члан. 25.
Оснивач центра разрешиће директора Центра 

пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља послове директора супротно 

одредбама закона;
3) ако нестручним и несавесним радом 

проузрокује штету Центру или своје обавезе 
извршава на начин који може проузроковати веће 
сметње у раду центра за социјални рад;

4) ако на било који начин онемогућава 
остваривање права и услуга из надлежности 
Центра;

5) ако је правноснажно осуђен за кривично 
дело из групе кривичних дела против живота и 
тела, против слобода и права човека и грађанина, 
против права по основу рада, против части и угледа, 
против полне слободе, против брака и породице, 
против службене дужности, као и против уставног 
уређења и безбедности Републике Србије; 

6) из других разлога утврђених законом или 
статутом Центра. 

Вршилац дужности биће разрешен пре истека 
рока на који је именован, из разлога предвиђених 
ставом 1. овог члана.

Члан 26.
Директор је самосталан у вршењу послова из 

делокруга свог рада.
Директор је за законитост свог рада 

непосредно одговоран оснивачу, Управном одбору 
и запосленима у Центру.

Члан 27.
Директор има право и дужност да учествује у 

раду Управног одбора, без права одлучивања.
Ако директор сматра да је акт донет одлуком 

Управног одбора, или другог органа супротан 
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Закону, Статуту или другом општем акту, упозориће 
на то орган који је такав акт донео.

Уколико се после упозорења тај акт не стави 
ван снаге, директор ће га обуставити од извршења 
и о томе у року од 3 дана, од дана обустављања, 
обавестити оснивача.

Члан 28.
Иницијатива за разрешење директора може се 

покренути пре истека времена на које је именован, 
на његов захтев, на захтев Управног одбора, ако 
тај орган утврди да поверени послови руковођења 
превазилазе његове способности и да се то 
неповољно одражава на вршење пословне функције 
и обављање делатности, и на захтев најмање 2/3 
запослених у  Центру.

Члан 29.
Директор Центра организује и руководи 

процесом рада и пословања, заступа и представља 
установу према трећим лицима и одговоран је за 
законитост рада Центра.

У остваривању обавеза из става 1. овог члана, 
директор обавља следеће послове:

- Предлаже план и програм рада и предузима 
мере за њихово спровођење,

- Извршава одлуке Управног и Надзорног 
одбора,

- Подноси извештај о раду установе Управном 
одбору, оснивачу, Министарству надлежном за 
социјална питања и другим органима сходно 
Закону,

- Наредбодавац је за извршење финансијског 
плана,

- Доноси акт о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и радних задатака 
Центра, као и друга општа акта која не доноси 
Управни одбор,

- Доноси План јавних набавки,
- Одлучује о потреби заснивања радног 

односа, избору радника за заснивање радног односа, 
закључује уговоре о допунском и волонтерском 
раду и врши и друге послове везане за остваривање 
права радника из радног односа у складу са Законом 
и другим актима Центра,

- Сарађује са синдикатом, разматра предлоге 
и одговара на примедбе синдиката у вези са 
остваривањем права запослених и материјалним 
положајем запослених,

- Доноси акта, одлуке и упутства у вези са 
радом и пословањем установе,

- Извршава правноснажне одлуке суда 
донете у поступку за заштиту права запослених,

- Поставља и разрешава раднике са посебним 
овлашћењима у складу са актом о унутрашњој 
организацији и систематизацији,

- Обавља и друге послове предвиђене 
законом и општим актима Центра.

Члан 30.
У погледу овлашћења, директор у остваривању 

права, обавеза и одговорности запослених 
примењује одредбе Закона о раду. 

О правима, обавезама и одговорностима из 
радног односа запослених, директор одлучује 
решењем које обавезно садржи образложење и 

поуку о правном леку а против истог запослени 
имају право покретања спора пред надлежним 
судом.

Управни одбор

Члан 31.
Управни одбор има председника и четири 

члана.
Председника и чланове Управног одбора 

именује и разрешава Скупштина града Панчева
Управни одбор чине  два представника по 

предлогу запослених и три представника оснивача, 
од којих је један из реда чланова удружења чији 
су циљеви усмерени на заштиту права социјално 
угрожених лица, ако на територији за коју је 
основан центар за социјални рад делује и има 
седиште такво удружење.

Председника и чланове Управног одбора 
Центра именују се на период од четири године.

Члан 32.
За члана Управног одбора може бити биран 

сваки запослени осим директора.
Ако предлагач из става 3. члана 31. не предложи 

представника у Управни одбор у року од 30 дана 
од дана када је оснивач упутио писмени позив, тог 
представника именује оснивач.

Члан 33.
Председник и чланови Управног одбора 

одговорни су за свој рад оснивачу. 
Оснивач  ће разрешити дужности председника 

и члана Управног одбора и пре истека мандата:
- уколико не извршава своје обавезе сходно 

закону и овом Статуту
- уколико не обавља дужност на коју је 

изабран,
- на сопствени захтев,
- и у другим случајевима предвиђеним законом 

и другим прописима и актима

Члан 34.
Управни одбор:
- доноси Статут  и друга општа акта Центра, 
- одлучује о пословању Центра, 
- усваја извештај о пословању и годишњи 

обрачун,
- усваја годишњи извештај о раду и доноси 

програм рада Центра,
- даје упутства и смернице за рад директору, 
- именује и разрешава чланове сталних и 

повремених комисија чије је именовање у његовој 
надлежности и одређује делокруг рада, 

- одлучује о коришћењу средстава у складу 
са законом,

- разматра и одговара на предлоге и примедбе 
синдиката у вези са остваривањем права запослених 
и материјалним положајем запослених,

- решава у другом степену по приговорима 
учесника у конкурсу за расподелу станова( 
запослених и корисника),  

- стара се о истинитом, потпуном и 
благовременом обавештавању радника о 
проблематици рада и пословања,
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- доноси финансијски план, 
- даје сагласност на план јавних набавки,
- врши и друге послове утврђене актом о 

оснивању и Статутом.

Члан 35.
Управни одбор одлучује о свим питањима 

на седницама, а може одлучивати ако седници 
присуствује већина укупног броја чланова.

Одлука је пуноважна ако се за њу изјасни 
већина присутних чланова Управног одбора 
(већина чланова након утврђеног кворума).

Организација и рад Управног одбора регулише 
се Пословником о раду овог органа.

Надзорни одбор

Члан 36.
Надзорни одбор Центра има председника и два 

члана.
Председника и чланове Надзорног одбора  

именује и разрешава Скупштина града Панчева .
Надзорни одбор чине два представника 

оснивача и један представник по предлогу 
запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора 
именују се на прериод од четири године.

       
Члан 37.

За члана Надзорног одбора може бити биран 
сваки запослени осим директора.

Ако предлагач из става 3. члана 36. не предложи 
представника у Надзорни одбор у року од 30 дана 
од дана када је оснивач упутио писмени позив, тог 
представника именује оснивач.

Члан 38.
Надзорни одбор врши:
- надзор над радом и пословањем Центра,
- преглед годишњег извештаја о финансиј-

ском пословању и обрачуну средстава,
- указује на пропусте у раду директора и 

комисија.
О резултатима надзора обавештава у писаном 

облику директора Центра и оснивача.

Члан 39.
Надзорни одбор ради у седницама и може 

о питањима из своје надлежности одлучивати 
ако седници присуствује већина укупног броја 
чланова.

Одлука је пуноважна када се за њу изјасни 
већина присутних чланова Надзорног одбора.

Организација и рад Надзорног одбора регулише 
се Пословником о раду овог органа

Члан 40.
Оснивач  ће разрешити дужности председника 

и члана и Надзорног одбора и пре истека мандата:
- уколико не извршава своје обавезе сходно 

закону и овом Статуту
- уколико не обавља дужност на коју је 

изабран,
- на сопствени захтев,
- и у другим случајевима предвиђеним законом 

и другим прописима и актима

 VII СТРУЧНИ ОРГАНИ ЦЕНТРА  

Члан 41.
Ради разматрања стручних и других питања 

из оквира рада и пословања Центра образују се  
стаална и повремена стручна и саветодавна тела.

Стална тела су :
1. Колегијум руководилаца служби
2. Колегијум службе
3. Стална комисија органа старатељства
4. Стручни колегијум
 Повремена тела су стручни тимови.
Састав и рад ових тела ближе се одређује 

Правилником о унутрашњој организацији 
систематизацији радних места. 

                         
VIII ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 42.
Центар има право и обавезу да у складу са 

Законом, плановима и програмом рада оснивача 
доноси програме рада и развоја Центра.

Члан 43.
Програм рада Центра усваја Управни одбор на 

предлог директора. Програм рада Центра садржи:
- план пружања мера, облика и услуга 

социјалне заштите,
- план броја запослених,
- план укупног прихода,
- план укупног расхода,
- план добити, средстава и њихова 

расподела,
- други планови који се доносе у складу са 

важећим прописима у области планирања.

Члан 44.
С обзиром на временски период, у Центру 

се доносе средњерочни, годишњи и оперативни 
планови.

              

IX НАЧИН СТИЦАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊЕ 
СРЕДСТАВА

Члан 45.
     Центар стиче средства:
- из буџета Републике, 
- из буџета оснивача,
- наплатом услуга,
- из других извора (поклони, легати, 

донаторство и др.). 
Центар може, уз претходно прибављену 

сагласност оснивача, обављати и другу врсту 
делатности сагласну основној делатности и 
располагати приходима, у складу са законом. 

Члан 46.
Средства за остваривање права и услуга 

утврђених Законом, као права и услуге од општег 
интереса обезбеђују се у буџету Републике и преко 
надлежног Министарства и у складу са Законом 
преносе се Центру наменски:
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- за обављање стручног рада у функцији 
решавања о правима утврђеним законом,

- за исплату новчаних примања по основу 
утврђених права, уколико прописима није другачије 
регулисано,

- за финансирање смештаја корисника у 
установама социјалне заштите и породичног 
смештаја,

- за остваривање права на оспособљавање за 
рад.

Члан 47.
Средства за остваривање права и услуга 

утврђених одлуком oснивача обезбеђују се у буџету 
оснивача и преносе се Центру наменски:

- за остваривање стручног рада у функцији 
решавања о правима  и услугама утврђеним 
одлуком,

- за исплату новчаних примања на основу 
утврђених права.

X ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 48.
Пословном тајном сматрају се они документи 

и подаци чије би саопштавање неовлашћеним 
лицима због њихове природе и значаја било 
противно интересима Центра и корисника услуга.

Члан 49.
Пословном тајном Центра сматрају се нарочито 

она документа и подаци:
- које надлежни орган прогласи пословном 

тајном,
- које надлежни орган као такве саопшти 

Центру,
- који се односе на послове које Центар врши 

за потребе оружаних снага и одбране,
- који садрже понуде за конкурс или јавно 

надметање, за објављивање резултата конкурса 
или јавног надметања,

- који су од посебног друштвено-економског 
значаја,

- породично-правне и личне природе који 
се сазнају приликом стручног рада са странкама, а 
који могу шкодити достојанству и угледу породице 
и појединца.

- план физичко-техничког обезбеђења 
објеката и имовине,

Члан 50.
Директор и запослени који рукују документима 

и подацима који су проглашени пословном тајном, 
дужни су да их чувају на безбедном месту и не могу 
их неовлашћено износити из Центра, саопштавати 
и давати на увид.  Дужност чувања пословне тајне 
имају сви запослени који је на било који начин 
сазнају.

Обавеза чувања пословне тајне траје и по 
престанку радног односа у Центру.

 
XI ОБАВЕШТАВАЊЕ  ЈАВНОСТИ

Члан 51.
Центар о свом раду и  делатности обавештава 

јавност путем Информатора о раду. 

XII ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 52.
Органи Центра дужни су да обезбеде редовно, 

благовремено, истинито и по садржини и по 
облику приступачно обавештавање запослених о 
целокупном пословању Центра. 

Запослени у Центру имају право да буду 
обавештени о раду Управног одбора, Надзорног 
одбора и директора.

Члан 53.
Обавештавање запослених врши се: 

саопштавањем информација на састанцима свих 
радника Центра, извештајима, објављивањем 
информација и одлука, записника и других аката 
које доноси и усваја Центар на огласној табли 
Центра или на други примерен начин.

Члан 54.
Радници Центра су дужни да директору 

саопште сваки податак који сазнају из делокруга 
рада и пословања Центра који може шкодити 
нормалном процесу рада и пословања.

 
XIII  САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ

Члан 55.
Запосленима у Центру се јемчи слобода 

синдикалног удруживања и деловања.
Синдикати се оснивају ради заштите права 

и унапређивања професионалних и економских 
интереса њихових чланова. 

  Члан 56.
Уколико се у Центру организује штрајк, 

мора се обезбедити пружање услуга неодложне 
интервенције, збрињавање,  друге неодложне 
потребе корисника, као и несметано и континуирано 
обављање редовних исплата новчаних примања 
корисника.

Минимум процеса рада за време штрајка 
утврђује оснивач у складу са законом. 

Члан 57.
У Центру штрајк се може организовати само 

ако се претходно најави.
Одлука о ступању у штрајк мора да садржи: 

образложење захтева запослених, време почетка 
штрајка као и састав тела које заступа интересе 
запослених у преговорима за споразумно решавање 
спорних захтева.

Штрајкачки одбор је дужан да штрајк најави 
пет радних дана пре дана одређеног за почетак 
штрајка, односно двадесет четири часа пре почетка 
штрајка упозорења.

XIV ОПШТИ АКТИ

Члан 58.
Статут је основни и највиши општи акт 

Центра.
Други општи акти не могу бити у супротности 

са Статутом.
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Члан 59.
Иницијативу за доношење, измену и допуну 

Статута и другог општег акта могу поднети:
- најмање половина радника запослених у 

Центру путем потписа за покретање иницијативе,
- синдикат,
- директор Центра,
- Управни одбор.

Члан 60.
Иницијатива из претходног члана доставља 

се директору и Управном одбору који су дужни да 
исту размотре у року од највише 15 дана, од дана 
пријема и донесу одговарајућу одлуку и доставе је 
предлагачу.

Члан 61.
Центар поред Статута доноси и следећа општа 

акта:
- Правилник о унутрашњој организацији  и 

систематизацији и послова и радних задатака, 
- Колективни уговор код послодавца 

(Правилник о раду),
- Правилник о финансијском пословању и 

рачуноводству,
- Правилник о регистарској грађи и 

регистратурском материјалу,
- Пословник о раду Управног одбора,
- Друга општа акта чија обавеза произилази 

из Закона и других прописа донетих на основу 
Закона.

Члан 62.
Иницијативу за доношење општих аката 

Центра могу поднети: директор, Управни одбор, 
Надзорни одбор, руководиоци служби, синдикат.

Општа акта из претходног става доноси 
Управни одбор или директор, а исти ступају на 
снагу осмог дана од дана објављивања.

Изузетно, општи акт, може ступити на снагу 
наредног дана од дана усвајања, ако је то неопходно 
у конкретном случају и ако тако одлучи Управни 
одбор.

Члан 63.
Објављивање аката се врши на огласној табли 

Центра истицањем одлуке о усвајању општег 
акта уз упутства радницима где и када се могу 
упознати са садржином акта уколико нису унапред 
упознати.

 XV  НАРОДНА ОДБРАНА

Члан 64.
Центар је дужан предузимати мере и 

извршавати задатке по Закону о одбрани Републике 
Србије.

У оквиру задатака из претходног става овог 
члана Центар ће организовати обуку и припрему 
својих радника за извршавање задатака у ратним 
условима и по задацима надлежних органа за 
одбрану и заштиту.

Обука ће се вршити ван радног времена.

XVI ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА

Члан 65.
Радници у Центру имају право да се обрате 

органима Центра ради заштите  својих права.
Обраћање органима Центра у смислу става 1. 

овог члана може се вршити путем молбе, захтева, 
приговора и других поднесака.

Члан 66.
О заштити права радника одлучује директор 

Центра, а против коначних одлука директора 
запослени може покренути спор за заштиту права 
у редовном судском поступку.

XVII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.
Центар ће ускладити остала општа акта са 

одредбама овог Статута у року предвиђеном 
Законом о социјалној заштити. 

Члан 68.
Измене и допуне овог статута вршиће се на 

начин и по поступку по коме је донет Статут.

Члан 69.
Овај Статут након добијања сагласности од 

надлежног Министарства и оснивача ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Панчева“

Ступањем на снагу овог Статута престаје да 
важи Статут Центра број 349-1/06 од 19.07.2006. 
године.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„СОЛИДАРНОСТ“
БРОЈ: 329-1/11 од 12.10.2011. ГОДИНЕ

     ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

                         др. Светлана Рогожарски, с.р.

379.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 
129/07), члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Службени гласник РС» број 25/00, 
25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), 
чланова 39. и 99., став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09 
и5/12), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 19. октобра 2012.године, донела је

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

одбора ЈКП «Грејање»
Панчево о утврђивању цене грејања и 
санитарне топле воде број: 10/1380-6 од 

12.10.2012.године
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа »Грејање» 
Панчево о утврђивању цене грејања и санитарне 
топле воде, број: 10/1380-6 од 12.10.2012.-године.

II
Јавно комунално предузеће «Грејање» 

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

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                Предраг Живковић, с.р. 

На основу члана 37. Статута ЈКП “Грејање” 
Панчево (“ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опово” бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” 
бр. 4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01), Управни 
одбор је на седници одржаној 12.10.2012. год. 
донео следећу

ОДЛУКУ
о утврђивању цене грејања и санитарне топле 

воде
Члан 1.

За стамбени простор по м2 износи:
Р.
бр. ОПИС

Цена у дин./
м2 без ПДВ-а 
месечно

1. СТАМБЕНИ ПРОСТОР по м2 87,98 дин/m2

За пословни и стамбени простор по кwh, 
износи:
Р.
бр.

ОПИС цена у дин.по 
кwh без ПДВ-а

1. пословни и стамбени простор по кwh
1.1. Варијабилни део 5,90 дин/кwh
1.2. Фиксни део 28,98 дин/m2

за припрему санитарне топле воде по кwh, износи:
Р.
бр. ОПИС цена у дин.по 

кwh без ПДВ-а
1. припрему санитарне топле 

воде по кwh
1.1. Варијабилни део 5,90 дин/кwh

1.2. Фиксни део 427.13 дин. по 
члану домаћин-
ства

Члан 2.
Овом Одлуком престаје да важи део Одлука о 

утврђивању цене грејање и санитарне топле воде 
бр.Г-3350/08/60 од 10.11.2011.(“Сл.лист града 
Панчева” бр.34/11), који се односи на цене грејања 
за стамбени простор по м2, фиксни део цене 
грејања за стамбени простор по кwh и фиксни део 
цене за припрему санитарне топле воде по кwh.

Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 
даном добијања сагласности од Оснивача.

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

Града Панчева”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 10/1380-6
Панчево, 12. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК УО
Андрија Нишавић, с.р.

380.

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној дана 19. октобра 2012.годи-
не, донела је

ЗАКЉУЧАК 
о обнављању иницијативе за формирање 

Школске управе за територију Јужнобанатског 
округа са седиштем у Панчеву

I
Скупштина града Панчева обнавља 

иницијативу Скупштине општине Панчево 
број I-01-06-40/2006 од 05.07.2006. године, 
за формирање Школске управе за територију 
Јужнобанатског округа са седиштем у Панчеву, 
која је поднета надлежном министарству просвете 
и министарству финансија Републике Србије, ради 
унапређивања услова за рад образовно-васпитних 
установа, побољшања комуникације између 
установа и надлежног министарства просвете, као 
и повећања ефикасности и квалитета образовно-
васпитног процеса у предшколским установама, 
основним и средњим школама на територији 
Јужнобанатског округа, а имајући у виду чињеницу 
да на територији Јужног Баната има 96 образовних 
установа, од тога 69 основних, 19 средњих школа и 
осам предшколских установа.

II
Овај закључак упућује се Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, Београд, Немањина 22-26, ради одлучивања 
по иницијативи из тачке I овог закључка.

Овај закључак упућује се и свим општинама 
у Јужнобанатском региону (Вршац, Ковин, Бела 
Црква, Ковачица, Алибунар, Пландиште, Опово), 
ради давања подршке, односно придруживања овој 
иницијативи.
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III
Овај закључак објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                Предраг Живковић, с.р.  

381.

На основу чл. 32, 36 и 66. ст. 1. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), 
чл. 39., 46. и 99.ст. 1. Статута града Панчева 
(«Сл.лист града Панчева», бр. 8/08, 4/09 и 
5/12), чл. 2. Одлуке о одређивању надлежног 
органа за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
(«Службени лист града Панчева» бр. 14/08), и чл. 
48. Пословника скупштине града Панчева («Сл.
лист града Панчево», број 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о оснивању Комисије за спровођење поступка 

давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини

I
ОСНИВА СЕ Комисија за спровођење поступка 

давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у Граду Панчеву (у даљем тексту: 
Комисија).

II
Комисију чине председник и осам чланова, и 

то:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Лазић Жељко, дипл.ецц.мастер
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
Рајковић Сретен, ссс-гимназија
Иванков Далибор, менаџер
Арсић Љубиша, грађевински техничар
Марин Зоран, радник лок.самоуправе Одељење 

за пољопривреду 
Рајачић Зоран, прехрамбени техничар 
Пантовић Милош, правни техничар 
Арсић Зоран, пољопривредни произвођач 
Божић Зорица, дипл. технолог

III
Задатак Комисије је да спроведе поступак 

давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на основу годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта који усваја Скупштина Града Панчева.

 Мандат Комисије је шест месеци.

Сваком члану Комисије припада месечна 
надокнада у висини до 15% нето зараде председника 
Скупштине Града Панчева.

Месечна надокнада ће се исплатити сразмерно 
учешћу сваког члана Комисије у раду, о чему ће 
председник Комисије сачинити извештај.

За обављање појединих стручних послова за 
потребе Комисије, могу се ангажовати друга правна 
или физичка, домаћа или страна лица.

V
Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење о оснивању Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини број: I-01-06-
98/2008, од 18.12.2008.године, Решење о разрешењу 
и именовању члана Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини број: II-04-06-
16/2010. од 25.02.2010. године, Решење Скупштине 
града Панчева о разрешењу и именовању члана 
Комисије за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини број: II-04-06-26/2010 од 25.05.2010.
године, Решење о измени решења о оснивању 
Комисије за споровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
број: II-04-06-37/2010 од 29.10.2010.године, 
Решење о разрешењу председника и чланова 
Комисије за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини и 
именовању председника, заменика председника и 
чланова Комисије за сповођење поступка давања 
у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини број: II-04-06-30/2011 од 11.03.2011.
године.

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу Града Панчева”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

 

382.

На основу чл. 32, 36 и 66. ст. 1. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), 
чл. 60. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. 
гласник РС» бр.62/06, 65/08-др. закон и 41/09) и 
чл. 39., 46. и 99.ст. 1. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчева», бр. 8/08, 4/09 и 5/12) и чл. 
48. Пословника скупштине града Панчева («Сл.
лист града Панчева», број 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржано 19. октобра 2012. 
године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е 
о оснивању Комисије за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта

I
ОСНИВА СЕ Комисија за израду годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у Граду Панчеву (у 
даљем тексту: Комисија).

II
Комисију чини председник и осам чланова и 

то: 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: 
Пандуров Горан, др.вет.мед. 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
Атанасовић Милојче, дипл.инг.агр. 
Журжуљ Славко, пољопривредни техничар 
Шкрбић Драган, хем. техничар 
Андријевски Андријана, дипл.инг.агр. 
Деретић Гојко, дипл.инг.агр. 
Симић Дарко, дипл.инг.агр. 
Цветановић Иван, економски техничар 
Сушец Ана, технолог пољопривреде

III
Задатак Комисије је да изради предлог 

годишњег програма, заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта, који ће утврдити 
врсту и обим радова, динамику извођења радова 
и улагања средстава за текућу годину, а посебно 
утврђује податке који се односе на пољопривредно 
земљиште у државној својини у складу са чл. 60. 
Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник 
РС», број 62/06,65/08-др. закон и 41/09).

IV
Комисија је дужна да Предлог годишњег 

програма достави Скупштини Града Панчева, која 
овај програм мора да усвоји најкасније до 31. марта 
текуће године уз сагласност Министарства.

V
Мандат Комисије је шест месеци.
Председнику и сваком члану Комисије припада 

месечна надокнада у висини до 15% нето зараде 
председника Скупштине Града Панчева.

Месечна надокнада ће се исплатити сразмерно 
учешћу председника и сваког члана Комисије у 
раду, о чему ће председник Комисије сачинити 
извештај.

VI
За обављање појединих стручних послова за 

потребе Комисије, могу се ангажовати друга правна 
или физичка, домаћа или страна лица.

VII
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављаће Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са Секретаријатом за 
привреду и економски развој.

VIII
Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи Решење о обрзовању Комисије за израду 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта („Службени лист града 
Панчева” број 20/11) .

IX
Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у «Службеном листу Града Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

 

 
383.
 
На основу чланова 59. став 1. и 66. Закона о 

локалноj самоуправи («Службени гласник РС« број 
129/07) и чланова 73. став 1. и 99. став 1. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева« 
број 8/08 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 19. октобра 2012. године, 
донела је

ОДЛУКУ
О изменама и допуни Одлуке о Градској 

управи града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Панчева 

(„Службени лист града Панчева” број 19/10-
пречишћен текст, 2/11-исправка и 4/11) члан 7. 
мења се и гласи:

«У Градској управи основне организационе 
јединице су:

1. Секретаријат за општу управу,
2. Секретаријат за скупштинске послове.

послове Градоначелника и Градског већа,
3. Секретаријат за јавне службе и социјална 

питања,
4. Секретаријат за финансије,
5. Секретаријат за урбанизам, грађевинске и 

стамбено-комуналне послове
6. Секретаријат за заштиту животне средине
7. Секретаријат за привреду и економски 

развој,
8. Секретаријат за инспекцијске послове,
9. Секретаријат за пореску администрацију,
10. Служба за заједничке послове,
11. Агенција за јавне набавке,
12. Агенција за саобраћај
13. Агенција за имовину
14. Комунална полиција и
15. Кабинет Градоначелника.”

Члан 2.
Члан 14. мења се и гласи:
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«Секретаријат за урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове обавља послове који 
се односе на учествовање у стварању услова за 
уређење, обезбеђење обављања и развој комуналних 
делатности, учествовање у изради нормативних 
аката из ове области, старање о обезбеђивању 
материјалних и других услова за трајно обављање 
комуналних делатности, (пречишћавање и 
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење 
отпадних вода, производња и снабдевање паром 
и топлом водом, линијски, градски и приградски 
превоз путника у друмском саобраћају, одржавање 
чистоће у градовима и насељима, одржавање 
депонија, уређивање, стварање услова за 
одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, 
рекреационих и других Јавних површина, 
учествовање у стварању услова за уређивање, 
одржавање и коришћење јавних паркиралишта, 
јавне расвете, уређивање и одржавање гробаља и 
сахрањивање).

Спроводи поступак исељења бесправно 
усељених лица у станове и заједничке просторије 
у стамбеним зградама.

Обавља поверене послове по Закону о 
планирању и изградњи (информациjа о локацији, 
локацијска дозвола, решење о грађевинској 
дозволи, пријава почетка радова, захтеви за 
извођење радова и изградњу објеката за које се 
не издаје грађевинска дозвола, решење о рушењу 
објеката, технички преглед објеката, исправка 
граница парцела, препарцелација и парцелација, 
захтеви за легализацију објеката, издавање потврда 
о усаглашености темеља, одобрење за постављање 
мањих монтажних објеката на jавним површинама 
и пловећих постројења на водном земљишту), као 
и учествовање на изради нормативних аката из ове 
области и других послова у складу са законом.

Обавља поверене послове по Закону о 
енергетици и учествује у поступку доношења 
нормативних аката из ове области и друге послове 
у складу са законом.

Обавља стручне и административно-техничке 
послове за Комисију за планове. Стара се о поступку 
израде Просторног плана, односно урбанистичких 
планова, припрема предлог одлуке о изради плана, 
доноси одлуку о приступању, односно одлуку о 
неприступању изради процене утицаја на животну 
средину, учествуjе у поступку потврђивања 
урбанистичких пројеката.

Обавља стручне и административно-техничке 
послове за Комисију за одређивање назива улица.

Члан 3.
После члана 14. додаје се члан 14а који гласи:

„Члан 14а

Секретаријат за заштиту животне средине 
обавља послове у вези са припремом одлука и 
других општих аката у складу са законом, обавља 
послове који се односе на заштиту и унапређење 
животне средине, праћењем и контролом стања 
и услова животне средине на територији Града 
у свим областима заштите животне средине и 
врши управни надзор у оквиру послова поверених 
законом и другим прописима донетих на основу 
закона.

Секретаријат управља системом за континуални 
мониторинг квалитета ваздуха, доноси програме 
и планове квалитета ваздуха, организује и прати 

додатна и ванредна мерења квалитета ваздуха, 
полена, површинских и подземних вода, хране, 
спроводи систематско мерење буке; информише 
јавност о квалитету животне средине, утврђуjе 
услове и мере заштите животне средине у поступку 
доношења просторних и урбанистичких планова; 
утврђује мере и услове за објекте чиjа изградња или 
коришћење могу угрозити животну средину, даје 
мишљење о потреби стратешке процене утицаја 
на животну средину урбанистичких планова; 
успоставља и води регистар извора загађивања за 
своје подручје; спроводи поступак процене утицаја 
на животну средину за пројекте за које одобрење 
за градњу даје орган локалне самоуправе и даје 
мишљење у поступку процене утицаја на животну 
средину за пројекте који се реализују на територији 
Града, а који спроводе други надлежни органи; 
обавља послове везане за заштиту од удеса, послове 
везане за управљање отпадом и спроводи поступке 
по захтевима за издавање дозвола за управљање 
отпадом из оквира своје надлежности, спроводи 
поступке по захтевима за издавање дозвола за рад 
стационарних извора загађења ваздуха, спроводи 
поступке по захтевима за издавање интегрисаних 
дозвола, спроводи поступке по захтевима за 
добијање дозвола за обављање делатности промета 
или дозвола за коришћење нарочито опасних 
хемикалија; обавља послове у вези са утицајем 
нејонизујућег зрачења; врши послове који се односе 
на проверу испуњености услова заштите животне 
средине за почетак рада и обављање делатности 
у складу са законом и другим прописима; 
учествује у изради аката у вези са утврђивањем 
накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине; прати реализацију мера и активности из 
Локалног еколошког акционог плана; припрема 
предлог Годишњег програма Фонда за заштиту 
животне средине у делу који се реализује преко 
овог Секретаријата, обавља послове из области 
очувања и рационалног коришћења природних 
ресурса, употребе обновљивих и алтернативних 
извора енергије; припрема програме развоjа 
зелених површина и прати њихову реализацију; 
даје предлог за стављање под заштиту природних 
добара на територији Града и обавља послове 
везане за старање над заштићеним природним 
добрима на територији Града, обавља послове 
везане за заштиту флоре и фауне, остварују сарадњу 
са другим надлежним органима и институциjама у 
области заштите животне средине.

У области заштите животне средине инспекција 
за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру 
послова поверених законом и другим прописима 
донетих на основу закона у области заштите 
ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу 
за изградњу и почетак рада даје надлежни орган 
локалне самоуправе; обавља контролу спровођења 
мера утврђених у одлуци о давању сагласности на 
студију о процени утицаја на животну средину и 
одлуци о давању сагласности на студију затеченог 
стања; обавља инспекцијски надзор и предузима 
мере за заштиту од буке у Граду, у стамбеним, 
занатским и комуналним објектима; утврђује 
испуњеност услова заштите животне средине за 
обављање делатности привредних субјеката у 
складу са законом; предузима мере за отклањање 
уочених недостатака.”
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Члан 4.
У члану 26. тачка 3. мења се и гласи:
„3. помоћник градоначелника за управљање 

пројектима из области екологије и туризма.”

Члан 5.
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-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

384.
 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 
129/07) и члана 58. став 2. и 99. став 1. Статута 
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној дана 19.10. 2012. године, донела је

О Д Л У К У
о измени Одлуке о извршним органима града 

Панчева

Члан 1.
У Одлуци о извршним органима града Панчева 

(„Сл. лист града Панчева” бр. 26/12) у члану 5. 
тачке 1. и 3. мењају се и гласе:

„1. Заштита животне средине и одрживи развој 
3. Рад, запошљавање и социјална политика.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева«.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

 
385.

На основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС” број 41/09, 53/10 и 101/11), члана 2. Закона 
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС” 
број 88/11), члана 1. став 1. тачка 5. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности („Сл. лист 

општине Панчево” број 3/00 и „Сл. лист града 
Панчева” број 22/09), чланова 32. и 66. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број 129/07) 
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(„Сл. лист града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
19. 10. 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о уређењу саобраћаја

Члан 1.
У Одлуци о уређењу саобраћаја („Сл. лист 

града Панчева” број 16/11 и 27/11), члан 45. став 1. 
мења се и гласи:

„Акт из члана 43. став 2. ове одлуке издаје 
се уз посебну налепницу и плаћање градске 
административне таксе и мора се налазити у возилу 
за време снабдевања.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

 

386.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РСброј 129/07 ), 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08, 4/09 и 
5/12 ) и члана 9. Одлуке о подизању и одржавању 
споменика и скулптуралних дела на територији 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 4/10 - пречишћен текст) Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19.10.    2012. године, 
донелаје

О Д Л У К У
о постављању спомен плоче 

Члан I.
Поставља се спомен плоча на згради Дома 

омладине Панчево, Светог Саве 10, у спомен бивше 
Руске болнице Руског друштва Црвеног Крста 
(стара организација).

Члан 2.
Средства за постављање реплике спомен 

плоче из члана 1. ове одлуке обезбедиће Центар 
националне славе и Фонд Андреј Првозвани из 
Москве.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија 

за подизање споменика и одређивање назива улица 
и тргова Скупштине града Панчева.
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Члан 4.
Ова одлука објавиће се у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

387.

На основу чланова 20., 58. и 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС” 
број 129/07), члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 
81/09 -исправка, 64/10 - УС и 24/11) и чланова 39. и 
99. став 1. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној  19. октобар 
2012. године, донела је:

ОДЛУКУ
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

Члан 1.
Скупштина града Панчева овлашћује 

помоћника Градоначелника града Панчева у 
области урбанизма и помоћника Градоначелника 
града Панчева за економски развој да подносе 
иницијативе за израду планских докумената и 
њихових измена и допуна за град Панчево.

Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о овлашћењу помоћника Градоначелника 
града Панчева за економски развој, члана Градског 
већа за подручје комуналних делатности и члана 
Градског већа за подручје инвестиција и економског 
развоја за покретање иницијатива за израду 
планских докумената и њихових измена и допуна 
за град Панчево и насељена места на територији 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 25/09).

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-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

388.

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) и члана 46. и 47. 
Пословника Скупштине града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника, заменика председника и 
чланова Комисије за прописе Скупштине града 

Панчева

I
За председника, заменика председника и 

чланове Комисије за прописе Скупштине града 
Панчева бирају се:

ГОРДАНА ТОПИЋ, за председника,
МАЈА МИЉЕВИЋ, за заменика председника,
САША ЛЕВНАЈИЋ, за члана
ЗОРИЦА ОКА, за члана
СИЛВАНА ИВАЗОВИЋ ЈЕЂИНИ, за члана
МИЛАН ЈОСИМОВ, за члана
ПЕТАР ДОШЕН, за члана
ИВАНА СТОЈИЉКОВИЋ, за члана и
МИЛЕНА МИЛОЈЕВИЋ, за члана.

II
Лица из тачке II овог решења бирају се за 

мандатни период за који су изабрани одборници 
Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                Предраг Живковић, с.р.

389.

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) и члана 46. и 47. 
Пословника Скупштине града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника, заменика председника 

и чланова Савета за родну равноправност 
Скупштине града Панчева

I
За председника, заменика председника и 
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чланове Савета за родну равноправност Скупштине 
града Панчева бирају се:

МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ, за председника,
СМИЉАНА ГЛАМОЧАНИН, за заменика 

председника,
АНИТА ПОПЕСКОВ, за члана
МАЈА ВИТМАН, за члана
БРАНИСЛАВА БОГДАНОВИЋ, за члана
БОРКА ЖУНИЋ, за члана
СЛАВИЦА ВАБРИК, за члана
МАЈА МИТИЋ, за члана и
ВИДАНА ДУМИТРУ, за члана.

II
Лица из тачке II овог решења бирају се за 

мандатни период за који су изабрани одборници 
Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

390.

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) и члана 46. и 47. 
Пословника Скупштине града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника, заменика председника 

и чланова Савета за буџет и финансије 
Скупштине града Панчева

I
За председника, заменика председника и 

чланове Савета за буџет и финансије Скупштине 
града Панчева бирају се:

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, за председника, 
БОГДАН АНКУЦИЋ, за заменика 

председника, 
ПАВЛЕ РАДАНОВ, за члана 
БРАНИСЛАВ ВРАЧЕВИЋ, за члана 
ЈОВА БАЈЕР, за члана 
РУЖА ДРАГОВИЋ, за члана 
ДАРКО МИХАЈЛОВ, за члана 
ЖИВАДИН МИТРОВИЋ, за члана и 
ЈОВАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, за члана.

II
Лица из тачке II овог решења бирају се за 

мандатни период за који су изабрани одборници 
Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

391.

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) и члана 46. и 47. 
Пословника Скупштине града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника, заменика председника 

и чланова Савета за заштиту животне средине 
Скупштине града Панчева

I
За председника, заменика председника и 

чланове Савета за заштиту животне средине 
Скупштине града Панчева бирају се:

Др НИКОЛА УГРЧИЋ, за председника,
АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, за заменика 

председника,
БОШКО ОПАЧИЋ, за члана
ЈОСИФ ВАСИЛЧИН, за члана
СРЂАН ЈОСИМОВ, за члана
МАРИЈА БОРШОШ, за члана
БИЉАНА ТАНЧИЋ, за члана
МИЛИЦА ИЛИЋ, за члана и
СЛАВИША ПЕРЕНЧЕВИЋ, за члана.

II
Лица из тачке II овог решења бирају се за 

мандатни период за који су изабрани одборници 
Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева«.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.
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392.

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) и члана 46. и 47. 
Пословника Скупштине града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника, заменика председника 
и чланова Савета за друштвене делатности 

Скупштине града Панчева

I
За председника, заменика председника 

и чланове Савета за друштвене делатности 
Скупштине града Панчева бирају се:

ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ, за председника, 
СРЕТЕН ЋОРИЋ, за заменика председника, 
ГОРА ГВОЗДЕНОВИЋ, за члана 
ЈОВАНКА БОГОЈЕВИЋ, за члана 
Др НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ, за члана 
ПЕТАР АНДРЕЈИЋ, за члана 
НЕНАД ДОБРИЋ, за члана 
ЛАНА ЖИГА, за члана и 
НЕНАД МИТРОВИЋ, за члана.

II
Лица из тачке II овог решења бирају се за 

мандатни период за који су изабрани одборници 
Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                             Предраг Живковић, с.р.

393.

На основу члана 36. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (Сл.гласник РС 129/07), члана 43. и 
44. Статута града Панчева (Сл.лист града Панчева 
бр. 8/08, 4/09 и 5/12) и члана 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 11/08), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 19.октобра 2012. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору председника, заменика председника 

и чланова Комисије за представке и жалбе 
Скупштине града Панчева

I
За председника, заменика председника и 

чланове Комисије за представке и жалбе Скупштине 
града Панчева бирају се:

МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ, за председника,
АЛЕКСАНДАР ЈОШИЋ, за заменика председ-

ника,
БОЖИДАР БАРОШ, за члана
ИВИЦА ЈОВЧИЋ, за члана
ЗОРА КОЛАРСКИ, за члана
ПЕТАР БАРАЈИЋ, за члана
ЗОРАН МИЋАЛОВИЋ, за члана
МАЈА ТРАЈКОВСКИ, за члана и
СЛАЂАНА ВУЧЕТИЋ, за члана.

II
Лица из тачке II овог решења бирају се за 

мандатни период за који су изабрани одборници 
Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

394

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007), 
члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама 
(“Службени гласник РС” број 111/2009 и 92/2011), 
члана 8. Уредбе о саставу и начину рада штабова за 
ванредне ситуације (“Службени гласник РС” број 
98/2010), члана 5. Одлуке о образовању Градског 
штаба за ванредне ситуације града Панчева 
(„Службени листграда Панчева” број 20/2011 и 
2/2012) и чланова 39. тачка 6. и 99. став 1. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 8/2008, 4/2009 и 5/2012), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19.10. 2012. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и постављењу члана Градског 
штаба за ванредне ситуације града Панчева

Члан 1.
Разрешава се дужности члана Градског штаба 

за ванредне ситуације:
Миодраг Богојевић, заменик извршног 

директора „Блок Прерада” НИС а.д. Нови Сад, 
Панчево

Члан 2.
За члана Градског штаба за ванредне ситуације 

поставља се:
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Радосав Деспотовић, директор Дирекције за 
индустријску и еколошку безбедност, заштиту на 
раду и здравље радника.

Члан 3.
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева.”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                Предраг Живковић, с.р. 

395.

На основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о 
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени гласник РС” број 99/09), 
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС” број 129/07), члана 8. 
Одлуке о одређивању и обележавању назива 
улица и тргова и одређивању кућних бројева и 
обележавању зграда бројевима („Службени лист 
града Панчева” број 19/10 - пречишћен текст) и 
члана 10. и 39. Статута града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр.08/08, 04/09 и 05/12), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 19. 
октобра 2012. године, донела је

О Д Л У К У
о одређивању назива дела улице на подручју 

Месне заједнице Банатско Ново Село

I
На подручју Месне заједнице Банатско Ново 

Село мења се назив дела улице МАРШАЛА ТИТА 
на потезу од Виноградарске улице према Панчеву 
која постаје улица ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                               Предраг Живковић, с.р.

396.

На основу члана 3. и 4. Споразума о образовању 
Савета за социјално-економска питања у граду 
Панчеву потписаног дана 15. јануара 2010. године 
између Скупштине града Панчева и Савеза 
самосталних синдиката града Панчева и општина 
(«Сл. лист града Панчева» бр. 2/10) и члана 39. 
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева» 
бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева 
на седници одражаној 19. октобра 2012. године 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова савета за социјално-

економска питања у граду панчеву

I
Разрешавају се чланови Савета за социјално-

економска питања у граду Панчеву именовани 
решењем Скупштине града Панчева број : II-04-06-
16/2010 од 25. фебруара 2010. године, и то :

ВЕСНА МАРТИНОВИЋ, 
ТИГРАН КИШ, 
МИЛАНКО АНДРЕЈИЋ, 
др. НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ и 
ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ.

II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                              Предраг Живковић, с.р.

397.

На основу члана 3. и 4. Споразума о образовању 
Савета за социјално-економска питања у граду 
Панчеву потписаног дана 15. јануара 2010. године 
узмеђу Скупштине града Панчева и Савеза 
самосталних синдиката града Панчева и општина 
(«Сл. лист града Панчева» бр. 2/10) и члана 39. 
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева» 
бр. 8/08, 4/09 I 5/12), Скупштина града Панчева 
на седници одражаној 19. октобра 2012. године 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Савета за социјално-

економска питања у граду Панчеву

I
За чланове Савета за социјално-економска 

питања у граду Панчеву именују се:
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СВЕТОЗАР ГАВРИЛОВИЋ, градоначелник 
града Панчева,

ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, председник 
Скупштине града Панчева 

ТИГРАН КИШ, заменик председника 
Скупштине града Панчева, 

САША ПАВЛОВ, заменик градоначелника 
града Панчева, 

ЖЕЉКО ЛАЗИЋ, члан Градског већа за 
подручје финансија

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године.

III
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                              Предраг Живковић, с.р.

398.

На основу чланова 46.  и 47.     Пословника 
Скупштине града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 11/08), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 19. октобра 2012. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и избору члана Комисије за 

кадровска, административна питања и радне 
односе Скупштине града Панчева

I
Разрешава се дужности члан Комисије за 

кадровска, административна питања и радне 
односе Скупштине града Панчева и то:

Јелена Петровић, члан
II

За члана Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе 
Скупштине града Панчева бира се:

Павле Раданов, члан

III
Лицу из тачке II овог решења, мандат траје до 

истека мандата утврђеног решењем Скупштине 
града Панчева о избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе 
Скупштине града Панчева број:II-04-06-33/2012 од 
6. јула 2012. године и број II-04-06-37/2012 од 3. 
августа 2012. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                               Предраг Живковић, с.р.

399.

На основу чланова 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева(„Службени лист града 
Панчева” број 11/08), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 19. октобра 2012. године, 
донела је

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

мандатна питања Скупштине града Панчева

I
Разрешавју се дужности чланови Комисије за 

мандатна питања Скупштине града Панчева и то:
Фадил Гребић, члан
Марија Вукотић Крунић, члан

II
За чланове Комисије за мандатна питања 

Скупштине града Панчева бирају се:
Бранко Рашета, члан 
Јован Самоилов, члан

III
Лицима из тачке II овог решења, мандат траје 

до истека мандата утврђеног решењем Скупштине 
града Панчева о избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за мандатна 
питања Скупштине града Панчева број:II-04-06-
33/2012 од 6. јула 2012. године.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                               Предраг Живковић, с.р.
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400.

На основу члана 35. Одлуке о признањима 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 04/11) и члана 39. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 19. октобра 2012. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника, заменика 

председника и чланова Жирија за доделу 
признања и награда поводом

празника града Панчева

I
Разрешавају се дужности председник, заменик 

председникa и чланови Жирија за доделу признања 
и награда поводом празника града Панчева, 
именовани решењем Скупштине града Панчева 
број II-04-06-12/2009 од 30. јуна 2009. године, и 
то:

СОФИЈА ВЈЕТРОВ, председник
ВЛАДИМИР НИКОЛАЈЕВИЋ, заменик пред-

седника
ЛИДИЈИ БИКАР, члан
РАДМИЛА ВУКЕЛИЋ, члан
ДЕЈАН БОСНИЋ, члан
СЛОБОДАН БУГАРИН, члан
ГОРДАНА КРСТИЋ, члан
ДРАГАН Д ПОПОВИЋ, члан
ПРВОСЛАВ ПЕНДИЋ, члан
ДАЛИБОРКА БОЈКОВИЋ БРЕТИ, члан
МИЛАН БОКШАН, члан
СРЂАН ЈОВАНОВИЋ, члан
АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКИ ГАВРИЛОВ 

члан
II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                 Предраг Живковић, с.р.

401.

На основу члана 35. Одлуке о признањима 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 04/11) и члана 39. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 
и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 19. октобра 2012. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању жирија за доделу признања града 

Панчева

I
У Жири за доделу признања града Панчева 

именују се:

За председника 
ВИТОМИР СУДАРСКИ 
За заменика председника 
МИОДРАГ РАДОЈКОВИЋ
За чланове
ВОЈО КРКОБАБИЋ
МИРКО КОВАЧЕВИЋ
МАРИЈА ЈЕВИЋ
ЉУБИНКА СЛОВИЋ
АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКИ ГАВРИЛОВ
ЈОВАН ОКА
ПРВОСЛАВ ПЕНДИЋ
МИЛАН ЂЕКИЋ
МИЛАН СТАНОЈКОВИЋ
ЈОНЕЛ ЛАЗАР
СТЕВАН ДАМЈАНОВ

II
Председник, заменик председника и чланови 

Жирија за доделу признања града Панчева именују 
се на период од четири године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                Предраг Живковић, с.р.

402.

На основу чланова 11,12, 13. и 14. Закона о 
локалним изборима (“Службени гласник РС” бр. 
129/07, 34/2010 - УС и 54/2011) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 19. октобра 2012. године, донела 
је

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

комисије града Панчева
I

Разрешава се дужности члан Изборне комисије 
града Панчева и то: 

Марина Кендерешки, дипл.правник.-
Демократска странка, на лични захтев

II
За члана Изборне комисије града Панчева 

именује се: 
Владимир Апт, студент - Демократска 

странка.
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

403.

На основу члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 
5/12), члана 6. Одлуке о подизању и одржавању 
споменика и скулптуларних дела на територији 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
бр. 4/10 - пречишћени текст), члана 6. Одлуке о 
одређивању и обележавању назива улица и тргова 
и одређивању кућних бројева и обележавању 
зграда бројевима („Службени лист града Панчева” 
бр. 19/10), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 19. октобра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, заменика 

председника и чланова Комисије за подизање 
споменика и одређивање назива улица и тргова

I
За председника, заменика председника и 

чланове Комисије за подизање споменика и 
одређивање назива улица именују се :

ДЕЈАН БОСНИЋ, дипл. правник, за 
председника,

МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ, одборник, за заменика 
председника,

ЗДЕНКА ЈОКИЋ, одборница, за члана,
ДУШАНКА АНТОНИЈЕВ СТАЈИЋ, дипл.

инж.арх, за члана,
МИЛОСАВ УРОШЕВИЋ, академски сликар, 

за члана,
МИЛАН ЈАКШИЋ, историчар, за члана,
ЈОВАН ОКА, академски сликар, за члана,

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од 4 године, односно до истека 
мандата одборницима Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

404.

На основу члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 
5/12), члана 6. Одлуке о подизању и одржавању 
споменика и скулптуларних дела на територији 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
бр. 4/10 - пречишћени текст), члана 6. Одлуке о 
одређивању и обележавању назива улица и тргова 
и одређивању кућних бројева и обележавању 
зграда бројевима („Службени лист града Панчева” 
бр. 19/10), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној 19. октобра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Комисије 
за подизање споменика и одређивање назива 

улица и тргова

I
Утврђује се престанак мандата председника, 

заменика председника и чланова Комисије за 
подизање споменика и одређивање назива улица 
именованих Решењима Скупштине града Панчева 
бр. I-01-06-82/2008 од 24. новембра 2008. године и 
бр. II-04-06-26/2010 од 25. маја 2010. године, и то :

Дејану Боснићу, председнику, 
Милету Лукићу, заменику председника, 
Снежани Антонијевић, члану, 
Душанки Стајић, члану, 
Миодрагу Радојковићу, члану, 
Петру Маџаревићу, члану и 
Јовану Оки, члану.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                               Предраг Живковић, с.р.

405.

На основу члана 20. Закона о јавним службама 
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94) и чланова 8. 
и 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације 
града Панчева (“Сл. лист општине Панчево” бр. 
4/97, 3/98, 15/2000 и «Сл. лист града Панчева» бр. 
10/10)) и члана 39. Статута града Панчева (“Сл. лист 
града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 19. октобра 
2012. године, донела је

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

одбора Туристичке организације града 
Панчева
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I
РИСТОВСКИ НЕНАД, разрешава се дужности 

члана Управног одбора Туристичке организације 
града Панчева.

II
РИСТОВСКИ СТАНА, именује се за члана 

Управног одбора Туристичке организације града 
Панчева.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
председника и чланова Управног одбора Туристичке 
организације града Панчева број II-04-06-37/2012 
од 3. августа 2012. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

406

На основу члана 40. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево 
(«Службени лист општине Панчево» бр. 2/2006 и 
«Службени лист града Панчева бр. 12/08) и члана 
39. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева« бр. 8/08, 4/09 и 5/12) Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Надзорног 
одбора јавног предузећа «Градска стамбена 

агенција» Панчево
I

Разрешава се дужности члан Надзорног одбора 
Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» 
Панчево ШАЛЕТИЋ НЕНАД.

II
За члана Надзорног одбора Јавног предузећа 

«Градска стамбена агенција» Панчево, именује се 
РИСТОВСКИ НЕНАД.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа «Градска стамбена агенција« Панчево 

број 11-04-06-37/2012 од 3. августа 2012. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

407.

На основу члана Закона о култури («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 72/09), члана 19. 
Одлуке о промени оснивача Народног музеја 
Панчево (Сл. лист града Панчева бр. 5/11) и члана 
39. Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 
ПАНЧЕВО

I
ДОШЕН ПЕТАР, разрешава се дужности члана 

Надзорног одбора Народног музеја Панчево.

II
МИЉКОВИЋ МАРИЦА, именује се за члана 

Надзорног одбора Народног музеја Панчево.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Народног 
музеја Панчево број II-04-06-37/2012 од 3. августа 
2012. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                               Предраг Живковић, с.р.
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408.

На основу члана 7. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа «Стандард» Панчево (Сл.
лист града Панчева бр. 26/11-пречишћен текст) и 
члана 39. Статута града Панчева (Сл.лист града 
Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа 
«Хигијена» Панчево

I
За  председника  и  чланове  Надзорног одбора  

Јавног  комуналног предузећа «Хигијена» Панчево 
именују се:

ПРВОСЛАВ ПЕНДИЋ,    за председника,
ТОМИСЛАВ ГЛИГОРИЋ,    за члана
БИЉАНА ЈЕЛАЧА, за члана

II
Лица из тачке I овог решења бирају се за 

мандатни период од четири године.
III

Ово решење ће се објавити у «Службеном 
листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

409.

На основу члана 7. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа «Стандард» Панчево (Сл.
лист града Панчева бр. 26/11-пречишћен текст) и 
члана 39. Статута града Панчева (Сл.лист града 
Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника 

и чланова Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председника 

и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа «Хигијена» Панчево образованог 
Решењима Скупштине града Панчева број I-01-06-
59/2008 од 03. октобра 2008. године, број II-04-06-
16/2010 од 25. фебруара 2010. године и број II-04-
06-37/2012 од 03. августа 2012. године , и то:

ПРВОСЛАВУ ПЕНДИЋУ, досадашњем пред-
седнику,

ТОМИСЛАВУ ГЛИГОРИЋУ, досадашњем члану,
МАРКУ БОНЂЕРОВИЋУ, досадашњем члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

410.

На основу члана 137. Закона о здраственој 
заштити (“Службени гласник РС” бр. 107/05, 72/09-
др. Закон, 88/10, 99/10 и 57/11) члана 2. Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над Апотеком 
“Панчево” Панчево (“Службени лист општине 
Панчево” бр. 12/03 и и „Сл. лист града Панчева” 
бр. 22/09) и члана 39. и 99. ст. 1. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева број 8/08, 
4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева на седници 
одржаној 19. октобар 2012. године, донела је

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

одбора Апотеке“ Панчево” Панчево

I
Разрешавају се дужности чланови Управног 

одбора Апотеке “Панчево” Панчево и то:
dipl.ph.. ГОРДАНА ТРЕНЧЕВИЋ, члан, 
spec.ph. ДУБРАВКА ХОХЊЕЦ, члан

II
За чланове Управног одбора Апотеке “Панчево” 

Панчево именују се: 
mr.ph БРАНИСЛАВА ЈОЦИЂ МИЛОСАВЉЕ-
          ВИЋ, члан, 
фарм.техничар ИВАНА ТАСИЋ, члан.

III
Лица из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем Скупштине 
града Панчева о именовању председника и чланова 
Управног одбора Апотеке “Панчево” Панчево број 
II-04-06-37/2012 од 3. августа 2012. године.
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IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

411.

На основу члана 5. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа «Стандард» Панчево (Сл.
лист града Панчева бр. 26/11-пречишћен текст) и 
члана 39. Статута града Панчева (Сл.лист града 
Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, заменика 

председника и чланова Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево

I
За председника, заменика председника и 

чланове Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа «Хигијена» Панчево именују се:

ЗОРАН НАУМОВСКИ,    за председника,
АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ,   за заменика 

председника,
АНДРИЈА ЧЕЧАРИЋ,    за члана
БОБАН РАКИЏИЋ,    за члана
ЗОРАН РАДОЈКОВИЋ, за члана

II
Лица из тачке I овог решења бирају се за 

мандатни период од четири године.

III
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

412.

На основу члана 5. Одлуке о задржавању 
права и обавеза оснивача над јавним комуналним 
предузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа «Стандард» Панчево (Сл.

лист града Панчева бр. 26/11-пречишћен текст) и 
члана 39. Статута града Панчева (Сл.лист града 
Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 19. октобра 2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата председника, 

заменика председника и чланова Управног 
одбора Јавног комуналног

предузећа «Хигијена» Панчево

I
Утврђује се престанак мандата председника, 

заменика председника и чланова Управног одбора 
Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Панчево 
образованог Решењима Скупштине града Панчева 
број I-01-06-59/2008 од 03. октобра 2008. године, 
број II-04-06-37/2010 од 29. октобра 2010. године, 
број II-04-06-40/2010 од 09. децембра 2010. године 
и број II-04-06-37/2012 од 03. августа 2012. године, 
и то:

ЗОРАНУ НАУМОВСКОМ, досадашњем пред-
седнику,

АЛЕКСАНДРУ СТЕВАНОВИЋУ, досадашњем 
заменику председника,

АНДРИЈИ ЧЕЧАРИЋУ, досадашњем члану, 
БОЈАНУ ИЛИЋУ, досадашњем члану, 
ДИМЕТУ ЂЕЛИЋУ, досадашњем члану.

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

413.

На основу члана 53, 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 
72/09 и 52/11), члана 14. и 15. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе “Дечја радост” Панчево 
(Сл.лист града Панчева бр. 6/11-пречишћен текст и 
20/11) и члана 39. Статута града Панчева (Сл.лист 
града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 19. октобра 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању управног одбора Предшколске 

установе «Дечја радост» Панчево

I
У Управни одбор Предшколске установе “Дечја 

радост” Панчево именују се:
- као представници локалне самоуправе : 
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УГЉЕША ЂУКАНОВИЋ
ДАНИЦА АРСИЋ 
НАТАЛИЈА СТОЈНИЋ
- из реда запослених : 
АНГЕЛИНА ПОЗНАН ПОПОВИЋ 
ДРАГАНА ВУКОВИЋ
ГОРАН ПЕРИЋ
- из реда родитеља : 
САЊА СТАНИСАВЉЕВИЋ 
АНА АВРАМОВИЋ 
НЕМАЊА БЛАГОЈЕВИЋ

II
Лица из тачке I овог решења бирају се за 

мандатни период од четири године.
III

Ово решење ће се објавити у «Службеном 
листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

414.

На основу члана 53, 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 
72/09 и 52/11), члана 14. и 15. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе “Дечја радост” Панчево 
(Сл.лист града Панчева бр. 6/11-пречишћен текст и 
20/11) и члана 39. Статута града Панчева (Сл.лист 
града Панчева бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 19. октобра 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата Управног 

одбора Предшколске установе «Дечја радост» 
Панчево

I
Утврђује се престанак мандата члановима 

Управног одбора Предшколске установе “Дечја 
радост” Панчево образованог Решењима 
Скупштине града Панчева број I-01-06-59/2008 од 
03. октобра 2008. године, број I-01-06-82/2008 од 
24. новембра 2008. године, број II-04-06-31/2010 од 
16. јула 2010. године, број II-04-06-37/2010 од 29. 
октобра 2010. године, број II-04-06-40/2011 од 23. 
септембра 2011. године, број II-04-06-44/2011 од 
26. децембра 2011. године, и број II-04-06-37/2012 
од 03. августа 2012. године, и то :

УГЉЕША ЂУКАНОВИЋ 
ДАНИЦА АРСИЋ 

НАТАЛИЈА СТОЈНИЋ 
БИЉАНА БОШКОВИЋ 
САНДРА ЈОВАНОВИЋ 
СЊЕЖАНА МИЛКОВИЋ 
ИВАНА ЈОКИЋ 
ДУШАН ГЊИДИЋ и 
САЊА ШЕВО

II
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                              Предраг Живковић, с.р.

415.

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09 и 5/12) и члана 37. Одлуке о располагању 
становима града Панчева, («Службени лист града 
Панчева» број 26/11-пречишћен текст), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 19. октобра 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању престанка мандата председника, 
заменика председника и чланова Комисије за 
спровођење поступка давања у закуп станова 

за расељавање

I
Утврђује се престанак мандата председника, 

заменика председника и чланова Комисије за 
спровођење поступка давања у закуп станова за 
расељавање, именованих Решењима Скупштине 
града Панчева бр. 1-01-06-98/2008 од 18. децембра 
2008. године и бр. 11-04-06-26/2010 од 25. маја 
2010. године, и то:

ДРАГАНУ ПОПОВИЋУ, досадашњем 
председнику, 

МИЛАНУ СТЕЈИЋУ, досадашњем заменику 
председника, 

СРЕТЕНУ МИХАЈЛОВИЋУ, досадашњем 
члану, 

ЗОРИ КОЛАРСКИ, досадашњој чланици, 
ЗДЕНКИ ЈОКИЋ, досадашњој чланици, 
ГОРИ ГВОЗДЕНОВИЋ, досадашњој чланици, 
НЕМАЊИ ПОПШОГОРОВИЋУ, досадашњем 

члану.
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

416.

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09 и 5/12) и члана 37. Одлуке о располагању 
становима града Панчева, («Службени лист града 
Панчева» број 26/11-пречишћен текст), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 19. октобра 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, заменика 

председника и чланова Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп станова за 

расељавање

I
За   председника,   заменика   председника   и   

чланове   Комисије   за спровођење поступка давања 
у закуп станова за расељавање именују се : 

За председника 
Сузана Јовановић, одборница ; 
За заменика председника 
Светлана Грујоски, одборница ; 
За чланове :
Богдан Анкуцић, одборник ; 
Миладин Шакић, одборник ; 
Богољуб Ђурица, одборник ; 
Јелена Петровић, одборник; 
Милорад Радосављевић, одборник ;

II
Лица из тачке I овог решења именују се на 

мандатни период од 4 године, односно до истека 
мандата одборницима Скупштине града Панчева.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                             Предраг Живковић, с.р.

417.

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09 и 5/12) и члана 5. Одлуке о располагању 
становима града Панчева, («Службени лист града 
Панчева» број 26/11-пречишћен текст), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 19. октобра 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу председника, заменика 

председника, чланова и заменика чланова 
Комисије за расподелу градских станова

I
Разрешавају се председник, заменик 

председника, чланови и заменици чланова 
Комисије за расподелу градских станова именовани 
Решењима Скупштине града Панчева бр. II-04-
06-9/2009 од 22. маја 2009. године и бр. II-04-06-
38/2011 од 08. јула 2011. године, и то:

ДАНИЈЕЛА МАКСИМОВИЋ, досадашња 
председница, 

ЗДЕНКА РАДОЈКОВИЋ, досадашња заменица 
председнице, 

МИРОСЛАВ ГОГИЋ, досадашњи члан, 
СНЕЖАНА ЦИВРИЋ-МАРКОВ, досадашња 

чланица, 
СНЕЖАНА РАКОВИЋ, досадашња чланица, 
ЖЕЉКА САВИЋ, досадашња заменица 

члана, 
РАЈКА БЛАГОЈЕВИЋ, досадашња заменица 

члана, 
ДУШАНКА СТАЈИЋ, досадашња заменица 

члана.
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

418.

На основу чланова 39. и 99. став 1. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08, 4/09 и 5/12) и члана 5. Одлуке о располагању 
становима града Панчева, («Службени лист града 
Панчева» број 26/11-пречишћен текст), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 19. октобра 
2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника, заменика 

председника, чланова и заменика чланова 
Комисије за расподелу градских станова
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I
За председника, заменика председника, 

чланове и заменике чланова Комисије за расподелу 
градских станова именују се :

За председника 
- Даниела Максимовић, из реда запослених у 

ЈП „Градска Стамбена Агенција” Панчево;
За заменика председника
 - Снежана Обрадовић, из реда запослених у 

Центру за социјални рад „Солидарност” Панчево;
За чланове :
- Горан Стевановић, из реда запослених у ЈП 

„Градска Стамбена Агенција” Панчево;
- Весна Барбуљ, из реда запослених у Центру 

за социјални рад „Солидарност” Панчево;
- Снежана Раковић, из реда запослених у 

Градској управи града Панчева;

За заменике чланова :
- Милан Јовић, из реда запослених у ЈП 

„Градска Стамбена Агенција” Панчево;
- Снежана Циврић-Марков, из реда 

запослених у Центру за социјални рад 
„Солидарност” Панчево;

- Драгана Дачић, из реда запослених у 
Градској управи града Панчева;

II
Лица из тачке II овог решења именују се на 

мандатни период од 4 године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.

419.

На основу члана 35. Закона о пољопривредном 
земљишту («Службени гласник РС» бр. 62/06, 65/08 
- др. Закон и 41/09), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева», бр.8/08, 4/09 и 
5/12) и Програма Комасације катастарске општине 
Глогоњ ( Град Панчево), („Службени лист града 
Панчева”, број 9/12), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној дана19.102,012. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о образовању Комисије за 
комасацију катастарске општине Глогоњ

I
У Решењу о образовању Комисије за комасацију 

катастарске општине Глогоњ („Службени лист 
града Панчева”, број 8/12), тачка I. мења се и гласи: 
„Образује се Комисија за комасацију катастарске 
општине Глогоњ (у даљем тексту: Комисија) у 
следећем саставу:

1.Елвира Дражилов, дипл. правник са 
положеним правосудним испитом, председник

2.Драгана Маћешић-Драгићевић, дипл. 
правник са положеним правосудним испитом, 
заменик председника 

3.Никола Шкрбић, дипл. инг пољопривреде, 
члан

 4.Гордана Видановић, дипл. инг пољопривреде, 
заменик члана 

5.Гордана Цветић, дипл. инг геодезеије, члан 
6.Валентина Карић, дипл. инг геодезије, 

заменик члана 
7.Јадранка Јелић, дипл. инг. архитектуре, члан 
8.Освит Петков, дипл. инг архитектуре, 

заменик члана 
9.3оран Павловић, дипл. инг шумарства, члан
10.Неђељко Поповић, дипл. инг шумарства, 

заменик члана
11.Стојку Дорел, представник месне 

заједнице,
12.Султан Фератовић, заменик представника 

месне заједнице
13.Васа Марјану, представник месне 

заједнице
14.Срећко Димоски, заменик представника 

месне заједнице
15.Драган Стојановић, представник месне 

заједнице
16.Груеску Бенони, заменик представника 

месне заједнице
За секретара Комисије именује се    Весна 

Влајковић, дипл. правник, запослена у Градској 
управи града Панчева”.

 II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева«

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-39/2012 
Панчево, 19. октобар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Предраг Живковић, с.р.



 03. август 2012. године                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                     Број   32  --   Страна   27   

376. Решење о давању сагласности на 
Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчево» 
Панчево..........................................................

377. Решење о давању сагласности на статут 
Центра за социјални рад «Солидарност» Пан
чево.................................................................

378. Статут Центра за социјални рад 
„Солидарност“  Панчево...............................

379. Решење о давању сагласности на Одлуку 
Управног одбора ЈП «Грејање» Панчево о 
утврђивању цене грејања и санитарне топле 
воде број: 10/1380-6 од 12.10.2012.године.... 

380. Закључак о обнављању иницијативе за 
формирање Школске управе за територију 
Јужнобанатског округа са седиштем у Панчеву

381. Решење о оснивању Комисије за 
спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини...............................................................

382. Решење о оснивању Комисије за израду 
годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта........ 

383. Одлука о изменама и допуни Одлуке 
о Градској управи града Панчева....................

384. Одлука  о измени Одлуке о извршним 
органима града Панчева..................................

385.Одлука о измени Одлуке о уређењу сао-
браћаја...............................................................

386. Одлука о постављању спомен плоче  

387. Одлука  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....................................................

388. Решење о избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за прописе 
Скупштине града Панчева..............................

389. Решење о избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за родну 
равноправност Скупштине града Панчева.... 

390. Решење о избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за буџет и 
финансије Скупштине града Панчева.............

391. Решење о избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за заштиту 
животне средине Скупштине града Панчева 

392. Решење о избору председника, заменика 
председника и чланова Савета за друштвене 
делатности Скупштине града Панчева...........

393. Решење о избору председника, 
заменика председника и чланова Комисије за 
представке и жалбе Скупштине града Панче
ва........................................................................

394. Решење  о разрешењу и постављењу 
члана Градског штаба за ванредне ситуације 
града Панчева...................................................

395. Одлука  о одређивању назива дела 
улице на подручју Месне заједнице Банатско 
Ново Село.........................................................

396. Решење о разрешењу чланова савета за 
социјално-економска питања у граду Панчев
у..........................................................................

397. Решење о именовању чланова Савета 
за социјално-економска питања у граду 
Панчеву 18

398. Решење о разрешењу и избору члана 
Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе Скупштине града 
Панчева 18

399. Решење о разрешењу и избору чланова 
Комисије за мандатна питања Скупштине 
града Панчева 18

400. Решење о разрешењу председника, 
заменика председника и чланова Жирија за 
доделу признања и награда поводом празни- 
ка града Панчева...............................................

401. Решење о именовању жирија за доделу 
признања града Панчева.................................. 

402.Решење о разрешењу и именовању члана 
Изборне комисије града Панчева....................

403. Решење о именовању председника, 
заменика председника и чланова Комисије 
за подизање споменика и одређивање назива 

                    

С А Д Р Ж А Ј     
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улица и тргова...................................................

404. Решење о утврђивању престанка 
мандата председника, заменика председника 
и чланова Комисије за подизање споменика и 
одређивање назива улица и тргова..................

405. Решење о разрешењу и именовању члана 
Управног одбора Туристичке организације 
града Панчева...................................................

406. Решење о разрешењу и именовању члана 
Надзорног одбора јавног предузећа «Градска 
стамбена агенција» Панчево...........................

407. Решење о разрешењу и именовању члана 
Надзорног одбора Народног музеја Панчево 

408. Решење о именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа «Хигијена» Панчево.......................

409. Решење о утврђивању престанка мандата 
председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа «Хигијена» Пан-
чево..................................................................

410. Решење о разрешењу и именовању 
чланова Управног одбора Апотеке“ Панчево” 
Панчево.............................................................

411. Решење о именовању председника, 
заменика председника и чланова Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа «Хиги- 
јена» Панчево......................................

412. Решење о утврђивању престанка мандата 
председника, заменика председника и 
чланова Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа «Хигијена» Панчево.......................

413. Решење о именовању управног одбора 
Предшколске установе «Дечја радост» Пан-
чево...................................................................

414. Решење о утврђивању престанка мандата 
Управног одбора Предшколске установе 
«Дечја радост» Панчево..................................

415. Решење о утврђивању престанка 
мандата председника, заменика председника 
и чланова Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп станова за расељавање ..........

416. Решење о именовању председника, 
заменика председника и чланова Комисије за 
спровођење поступка давања у закуп станова 
за расељавање...................................................

417. Решење о разрешењу председника, 
заменика председника, чланова и заменика 
чланова Комисије за расподелу градских ста
нова..................................................................
418. Решење о именовању председника, 
заменика председника, чланова и заменика 
чланова Комисије за расподелу градских ста
нова...................................................................

419. Решење о измени решења о образовању 
Комисије за комасацију катастарске општине 
Глогоњ ..............................................................
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