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поростору и гаражама града Панче-
ва......................................................... 

Одлука   о   изменама   Одлуке   о 
трошковима техничког прегледа 
објекта ................................................     

Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о привременом уступању 
неизграћеног јавног грађевинског 
земљишта за привремено постављ-
ање монтажних гаража  .................... 

Одлука о заштитнику грађана града 
Панчева...............................................

Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о јавном превозу путника у 
друмском саобраћају на територији 
града Панчева....................................   

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације налевој обали Тамишаод 
друмског до железничког моста у Пан-
чеву......................................................  

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације подручја «Мали Рит» у 
Панчеву............................................... 

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације за део аутопутске и 
железничке обилазницеокоБеограда 
(аутопутска деоница Бубањ Поток-
Винча-Панчево, железничка деоница 
Бели поток-Винча-Панчево), са дру-
мско-железничким мостом преко 
Дунава на подручју територије гра-
да Панчева.......................................... 

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације «Градски стадион» у Пан- 
чеву...................................................... 

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације насеља «Тесла» 
Панчево..............   

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације за подручје «Стара Утва» 
у Панч еву...........................................  

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације за улицу Радивоја Кораћа 
у Панчеву...........................................

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације инфраструктурног ком-
плекса за ветрогенераторско поље 
«Бела Анта» у Долову........................

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације инфраструктурног ком-
плекса за ветрогенераторско поље 
«Чибук 2» у Долову...........................

Одлука о матичним подручјима на 
територји града Панчева..................
 
Одлука о утврђивању цена услуга 
у установама које обављају дела-
тност предшколског васпитања и об-
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разовања.............................................

Одлука о одређивању надлежних 
органа града Панчева за давање 
сагласности на цене.......................... 

Одлука о изменама Одлуке о 
посебној накнади за заштиту и 
унапређење животне средине ..........

Одлука о изменама Одлуке о висини 
трошкова у поступку процене утицаја 
на животну средину........................

Одлука о успостављању сарадње 
(братимљењу) града Панчева, Репу-
блика Србија са градом Бургас, 
Република Бугарска........................... 

Аутентично тумачење члана 19. 
Одлуке о улицама, локалним и 
некатегорисаним путев има.............

План детаљне регулације за насеље 
“Миса 2 “ у Панчеву..........................   

Измена и допуна Палана генералне 
регулације комплекса ХИП «Петро-
хемија», ХИП «Азотара» и НИС 
«Рафинерија нафте Панчево» у на-
сељеном месту Панчево....................  

Просторни план општине - града 
Панчева..........................................

Закључак о приступању изради 
Стратегије развоја социјалне зашти-
те града Панчева................................

Закључак о приступању изради 
Стратегије развоја спорта и физичке 
културе града Панчева.......................

Закључак о прихватању Решења о 
измени решења о образовању Тима 
за дефинисање Плана за поступање 
у ванредним ситуацијама које могу 
довести до загађења животне средине
Правилник о изменама и допунама 
Правилника о условима и поступку 
одобравања закупцу да сопственим 

средствима адаптира и реконструише 
пословни, магацински простор и га-
раже.....................................................   

Закључак о усвајању стратегије 
повећања цена воде и цена отпадне 
воде закључено са 2016. годином, 
утврђивању приоритетних инвести-
ција неопходних за учествовање у 
II фази програма Немачке развојне 
банке KFW и о прихватању 
предлога уговора о обављању 
комуналних делатности у области 
припреме и дистрибуције воде за 
пиће и одвођењу и пречишћавању 
употребљених вода на подручју 
града Панчева................

Закључак о ревизији потраживања 
ЈКП «Грејање» Панчево од корисника 
из категорије домаћинстава, који су 
искључени из система даљинског гре-
јања....................................................  

Закључак   о   начину   поступања 
надлежног органа за послове 
просторног и урбанистичког плани-
рања до доношења планских докум
ената...................................................

Закључак о измени Закључка о 
усвајању стратегије повећања цена 
воде и ценаотпадне воде закљу 
чно са 2016. годином, утврђивању 
приоритетних инвестиција неоп-
ходних за учествовање у II фази 
програма Немачке развојне банке 
KFW и о прихватању предлога 
Уговора о обављању комуналних 
делатности у области припреме 
и дистрибуције воде за пиће 
и одвођењу и пречишћавању 
употребљених вода на подручју 
града Панчева......... 

Решење о враћању утрина и пашњака 
насељеном месту - селу Старчево на 
коришћење.........................................   

Решење о образовању стручне 
Комисије за израду годишњег про-
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грама заштите уређења и коришће-
ња пољопривредног земљишта........    

Решење о разрешењу и именовању 
члана Комисије за планове................  

Решење о разрешењу и избору 
председника Комисије за мандатна 
питања Скупштине града Панчева...  

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

Решење о разрешењу и избору члана 
Коми сије за прописе Скупштине 
града Панчева.....................................     

Решење о разрешењу директора 
Дома Омладине Панчево.................  

Решење о именовању директора 
Дома Омладине Панчево..................

Решење о разрешењу директора 
Туристичке организације општине 
Панчево..............................................

Решење о именовању директора 
Туристичке организације града Пан
чева.....................................................    

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Дома културе 
„23. мај” Долово.................................   

Решење о именовању директора 
Дома културе „23. мај” Долово........ ...

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Дома културе 
„Младост” Глогоњ ............................    
Решење о именовању директора 
Дома културе „Младост” Глогоњ.....

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Дома културе 
„Вук Караџић” Омољица..................

Решење о именовању директора 

Дома културе „Вук Караџић” Омо-
љица...................................................   

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Дома културе 
„Братство јединство” Качарево........ 

Решење о именовању директора 
Дома културе „Братство јединство” 
Качарево.............................................
 
Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Дома културе 
„29. новембар” Старчево...................  

Решење о именовању директора 
Дома културе „29. новембар” Стар-
чево.....................................................    

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Дома културе 
„Жарко Зрењанин” Иваново.............
  
Решење о именовању директора 
Дома културе „Жарко Зрењанин” 
Иваново ........................................... 

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Дома културе „3. 
октобар” Банатско Ново Село..........  

Решење о именовању директора 
Дома културе „3. октобар” Банатско 
Ново Село..........................................   

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Дома културе „4. 
октобар” Банатски Брестовац...........     

Решење о именовању директора 
Дома културе „4. октобар” Банатски 
Брестовац............................................    

Решење о разрешењу и именовању 
чла-нова Управног одбора Дома 
културе „Младост” Глогоњ...............  

Решење о разрешењу и именовању 
чланова Надзорног одбора Дома 
културе „Младост” Глогоњ...............   
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Решење о разрешењу и именовању 
чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Градска стамбена аген-
ција” Панчево....................................  

Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора Јавног пре-
дузећа „Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево.............. 

Решење о разрешењу и именовању 
заменика председника Управног 
одбора Јавног комуналног преду-
зећа за уређење и одржава-вање 
спортских терена и објеката 
„Младост” Панчево..........................

Решење о разрешењу и именовању 
председника и члана Надзорног 
одбора Апотеке „Панчево” Панчево  

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
школе „Вук Стефановић Караџић” 
Старчево............................................. 

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
школе „Доситеј Обрадовић” Омољица  

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
школе „Олга Петров” Банатски Бре
стовац..................................................  

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне шко 
ле „Жарко Зрењанин” Ново Село....  

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
школе „Гоце Делчев” Јабука.............
  
Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Основне 
школе„Олга Петров” Банатски Брес
товац....................................................   

Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Основне 
школе „4. октобар” Глогоњ..............

Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Основне 
школе „Жарко Зрењанин” Качарево. 

Решење о разрешењу и именовању 
члана Надзорног одбора Апотеке 
“Панчево” Панчево...........................
 
Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
школе “Свети Сава” Панчево...........

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
школе “Жарко Зрењанин” Банатско 
Ново Село..........................................   

Решење о избору председника, 
заменика председника и чланова 
Савета за међунационалне односе 
Скупштине града Панчева...............
    
Решење о разрешењу и именовању 
члана Савета за међунационалне 
односе Скупштине града Панчева...
     
Решење о именовању председника, 
заменика председника, чланова 
и заменика чланова Комисије за 
расподелу градских станова............
  
Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора „Културни 
центар Панчева” Панчево................
   
Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора Дома културе 
„Кочо Рацин” Јабука......................
   
Решење О разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
школе  „Борисав Петров - Браца”   Пан-
чево.....................................................

Решење о разрешењу и именовању 
председника и заменика председни-
ка Комисије за планове.....................
 
Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Народног музеја 
Панчево..............................................   
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Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Музичке 
школе “Јован Бандур” Панчево.......
  
Решење о образовању стручне Коми-
сије за израду годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења по-
љопривредног земљишта.................
     
Решење о утврђивању престанка 
дужности вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника 
«Аутотранспорт Панчево» Панчево     

Решење о постављењу дужности 
директора Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника 
«Аутотранспорт -Панчево» Панчево    

Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора туристичке 
организације општине Панчево......     

Решење о разрешењу и именовању 
председника Управног одбора Наро-
дног музеја Панчево..........................    

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Електро-
техничке школе «Никола Тесла» Пан-
чево..................................................... 

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
школе «Јован Јовановић Змај» Пан-
чево.....................................................   

Решење о образовању Радне групе 
за израду Нацрта нове одлуке о 
условима и начину обезбећивања 
континуитета у снабдевању топло-
тном енергијом купаца на подручју 
града Панчева....................................  

Решење о разрешењу и избору 
председника и члана Комисије за 
представке и жалбе Скупштине 
града Панчева....................................

Решење о разрешењу и избору чла-

Решење о именовању директора 
Народног музеја Панчево.................
   
Решење о разрешењу вршиоца ду-
жности директора Јавног предузећа 
“Градска стамбена агенција” Панчево   

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Јавног комунал-
ног предузећа “Хигијена” Панчево.  

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора  Јавног  комуна-
лног предузећа   за   уређење   и   одр-
жавање спортских терена и објеката 
“Младост” Панчево .........................

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Јавног комунал-
ног предузећа “Зеленило” Панчево  

Решење о разрешењу вршиоца дуж-
ности директора Јавног комуналног 
предузећа “Грејање” Панчево............
   
Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Јавног кому-
налног предузећа “Водовод и кана-
лизација” Панчево.............................
 
Решење о разрешењу директора 
Јавног предузећа “Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Пан-
чево.....................................................   

Решење о постављењу вршиоца 
дужности директора Јавног преду-
зећа “Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево........... 

Решење о престанку мандата пред-
седника, заменика председника и 
чланова Жирија за доделу признања 
и награда поводом празника града Пан
чева..................................................... 

Решење о именовању председника, 
заменика председника и чланова 
Жирија за доделу признања и на-
града поводом празника града Пан-
чева.....................................................
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на Комисије за прописе Скупштине 
града Панчева.....................................

 Решење о разрешењу и избору заме-
ника председника Савета за младе 
Скупштине града Панчева................
   
Решење о разрешењу и избору 
члана Савета за буџет и финансије 
Скупштине града Панчева................

Решење о разрешењу и избо-ру 
члана Савета за друштвене дела-
тности Скупштине града Панчева..  

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

Решење за образовање радне 
групе за израду програма пружања 
финансијске помоћи социјално нај-
угроженијим грађанима града Пан-
чева.....................................................    

Решење о давању сагласности на 
Програм рада Предшколске устано-
ве „Дејча радост” Панчево за школ-
ску 2009/2010. годину.......................
 
Решење о давању саглсаности на 
Програме рада васпитних група 
деце за школску 2009/2010. годину 
у области предшколског васпитања 
и образовања у саставу основних ш
кола.....................................................  

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
школе „Братство јединство” Пан-
чево.....................................................   

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
балетске школе „Димитрије Парлић” 
Панчево..............................................  
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школе „23. мај” Панчево...................  

Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Електро-
техничке школе „Никола Тесла” Пан-
чево.....................................................  

Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Меди-
цинске школе „Стевица Јовановић” 
Панчево............................................... 

Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Гиман-
азије „Урош Предић” Панчево........  

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне 
школе „Аксентије Максимовић” До
лово..................................................... 

Решење о давању сагласности на део 
Одлуке о утврђивању цене грејања 
број: Г-3350/08/20-2 од 14.12.2009.  
године................................................ 
  
Решење о давању сагласности на 
Одлуку о утврђивању цене грејања 
број: Г-3350/08/20-4 од 14.12.2009.  
године............................................... 

Решење о давању сагласности 
на Одлуку о утврђивању цене 
топле воде број: Г-3350/08/20-5 од 
14.12.2009. године............................. 

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

Решење о давању сагласности 
на Одлуку о утврђивању цена 
димничарских услугаброј: 
Г-3350/20-6 од 14.12.2009. године...

Решење о давању сагласности на 
Статут Дома здравља Панчево........

Решење о разрешењу и именовању 
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председника Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа «Грејање»    
Панчево...............................................

Годишњи програм Фонда за за-
штиту животне средине за 2009. го-
дину.....................................................  

Измена и допуна годишњег програма 
Фонда за заштиту животне средине 
за 2009. годину...................................

Правилник о начину и поступку 
преноса неутрошених буџетских 
средстава на рачун извршења буџета 
града Панчева.......................   

Правилник о систематизацији радних 
места у Градској служби за буџетску 
инспекцију и ревизију......................

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

Решење о образовању Комисије за 
вредновање пројеката у области 
социјалне политике...........................
   
Решење о образовању Комисије за 
вредновање пројеката у области 
културе и уметности.........................
   
Решење о образовању Комисије за 
вредновање пројеката у области ин
формисања.........................................
 
Решење о давању сагласности на 
Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и 
систематизацији послова ЈКП 
„Младост” Панчево...........................
  
Решење о давању сагласности 
на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Јавног 
предузећа „Градска стамбена 
агенција” Панчево............................

Решење о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у 
Градском јавном правобранилаштву 
Панчево...............................................    

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

Решење о давању сагласности 
на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних места у Заводу за заштиту 
споменика културе у Панчеву.......... 

Решење о давању сагласности 
на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних места у Историјском архиву 
у Панчеву............................................ 

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о ценовнику услуга Јавног 
комуналног предузећа за уређење 
и одржавање спортских терена и 
објеката „Младост” Панчево број 
116/3 од 28. јануара 2009. године.....
  
Решење о давању сагласности на 
Одлуку о утврђивању цена за вршење 
комуналних услуга сакупљања и 
одвожења смећа.................................  

Решење о давању сагласности 
на Одлуку о утврђивању цене за 
вршење комуналне услуге одлагања 
и уклањања отпада и другог смећа. 

Решење о образовању Комисије за 
избор корисника пакета граћевин-
ског мате ријала.................................

Решење о давању сагласности на 
Правилник о изменама и допунама 
Правилника о систематизацији ра-
дних места у „Културном центру 
Панчева” Панчево..............................
  
Решење о давању сагласности на 
Одлуку о ценама превоза у градском 
саобраћају...........................................
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Решење о давању сагласности на 
Одлуку о ценама превоза у при-
градском са обраћају.........................

Решење о образовању Савета за 
безбедност града Панчева................
   
Решење о давању сагласности 
на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Јавног 
комуналног предузећа за превоз 
путника „Аутотранспорт - Панчево”
Панчево..............................................   

Решење о оснивању Савета за запо-
шљавање града Панчева.........

Решење  о  именовању   чланова  Са- 
вета  за запошљавање града Панчева 

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о утврђивању цена пијачних 
услуга Ценовник бр. 1....................... 

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о утврђивању цена пијачних 
услуга Ценовник бр.2........................ 

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о утврђивању измена и 
допуна ценовника услуга Јавног 
комуналног предузећа за уређење 
и одржавање спортских терена и 
објката „Младост” Пнчево, број 
536/1 од 15. априла.2009. године..... 

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о утврђивању цена услуга 
,,изношења смећа” ............................

Решење о давању сагласности 
на Одлуку о утврђивању цена 
погребних услуга..............................  

Решење о давању сагласности на 
одлуку о промени цена комуналних у
слуга........................................................   

Решење о именовању Комисије за 
предлагање корисника средстава 
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лица.....................................................  

Решење о давању сагласности на Од- 
луку о утврђивању цене грејања......

Решење о давању  сагласности  на 
Одлуку о утврђивању цене топле во
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Решење о давању сагласности на 
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воде (по kW/h)....................................

Решење о давању сагласности 
на Правилник о организацији 
систематизацији послова Јавног 
комуналног предузећа за уређење 
и одржавање спортских терена и 
објеката „Младост” Панчево............

Решење о образовању Комисије за 
избор корисника грађевинског мате-
ријала..................................................
    
Решење о образовању Комисије за 
спорт и физичку културу..................

Решење о именовању предста-вника 
града Панчева у Окружном стручном 
тиму за спровођење активности за 
случај пандемије грипа.....................

Решење о утврђивању цене ус-луга 
«Службеног листа града Панчева»за 
2009. годину.......................................

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о утврђивању ценовника 
услуга у насељеном месту Јабука....
  
Решење о давању сагласности на 
Одлуку о туврђивању цена воде и 
цена погребних услуга у насељеном 
месту Глогоњ......................................  
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Решење о образовању Економског 
савета града Панчева........................

Решење о образовању Комисије 
за избор корисника грађевинског 
материјала- средства града Панчева
  
Решење о образовању Комисије за 
вредновање програма и пројеката 
у области пружања подршке и 
оснаживања удружења грађана.......

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

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о повећању цена воде у 
насељеном месту Качарево...............

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о ценама нових пријачних 
услуга у насељеном месту Качарево  

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

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

Уговор о изменама и допунама 
Уговора о оснивању Регионалног 
центра за таленте из природних и 
техничких наука «Михајло Пупин» 
Панчево...............................................   

Решење о образовању Комисије 
за одабир кадидата у оквиру 
реализације Програма сарадње 
града панчева и Британског савета у 
области стручног уса вршавања.......
  
Решење о давању сагласности 
на Одлуку о утврђивању цена 
комуналних услуга............................

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о испитивању погодно-
сти возила за такси превоз................  

Правилник о изменама Правилника о 
програму и начину полагања испита 
за обављање делатности такси пре-
воза.....................................................

Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима за поставља-
ње привремених монтажних обје-
ката на јавним површинама..............

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о критеријумима за 
упис деце у установе које обављају 
деланости предшколског образовања 
и васпитања у општини Панчево.....

Правилник о програму и начину 
полагања испита за обављање 
делатности такси превоза................

Одлука о изради Плана генералне 
регулације насељеног места Јабука.  

Одлука о изради Измена и допу на 
Плана генералне регулације ХИП 
„Петрохемија”, ХИП „Азотара” и 
НИС „Рафинерија нафте Панчево” 
у насељеном месту Панчево.......

Одлука о изради Плана генералне 
регулације насељеног места Старче
во.........................................................   

Одлука о заштити интереса града Пан- 
чевa ....................................................

Одлука о измени и допуни Одлуке о 
оснивању Фонда за заштиту живо-
тне средине.........................................

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације „Хиподром” у Панчеву... 
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Одлука о изради Плана детаљне 
регулације «GREEN FIELD» 1 еко-
индустријска зона јужно од Петро-
хемије у Панчеву ..............................   

Одлука о изради Плана детаљне 
регулације за еко-индустријски 
комплекс «GREEN FIELD» 2 у 
Панчеву (зона између насеља Топола 
и «Луке Дунав»..................................    

Одлука о распореду радног времена
у Градској управи града Панчева... 

Упутство о изменама Упутства о 
изгледу и издавању такси исправа и 
ознака...  

Закључак о исправци техничке 
грешке у Одлуци о изради измена и 
допуна Плана генералне регулације 
ХИП „Петрохемија”, ХИП „Азотара” 
и НИС „Рафинерија нафте Панчево” 
насељеном    месту Панчево..... 

Решење о образовању Координа-
ционог тима за успостављање 
сарадње (братимљење) града 
Панчева и града Тарагоне из 
Краљевине Шпаније.............

Решење о образовању Тима за израду 
Нацрта стратегије унапређење 
јавног информисања града Панчева 

Решење о образовању Комисије за 
испитивање погодности возила за 
такси превоз....................................... 

Решење о изменама и допунама Ре-
шења о образовању Тима за израду 
Нацрта стратегије унапређења  ја 
вног информисања града Панчева...
    
Решење о образовањуКомисије за 
планирање и координацију акти-
вности на припремама за панде-
мијски грип и праћење стања у 
Граду Панчеву....................................

Решење о образовању Радне гру-пе 
за реорганизацију Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника « Ауто-
транспорт - Панчево» Панчево 
и оснивање Јавног ко-муналног 
предузећа за градски саобраћај......    

Решење   о   образовању   Ромског коор- 
динационог тима града Панчева...... 

Решење о образовању Тима за 
евалуацију и мониторинг Стратегије 
за друштвену интеграцију Рома 
града Панчева.....    

Решење о образовању Радне групе 
за решавање питања нешкодљивог 
уклањања анималног отпада............
  
Решење о образовању Радне 
групе за спровођење припремних 
радњи на реализацији Уговора о 
додели новчаних средстава ради 
финансирања трошкова израде 
Регионалног плана за управљање 
отпадом за град Панчево и општину 
Опово, бр. VII-23-501-72/2009 од 
07.04.2009. године............................
..
Решење о стављању ван снаге 
Решења о образовању Комисије за 
спорт и физичку културу..................   

Решење о образовању Радне групе 
заспровођење пројектаодржавања 
мерне станице за мониторинг 
квалитета ваздухау Старчеву, на 
основу Споразума о пословно-
техничкој сарадњи између града 
Панчева и Провиниције Равена....     

Решење о образовању Радне групе 
за израду Нацрта одлуке о уређењу 
и коришћењу обала и водене 
површине реке Тамиш......................

Решење о образовању тима за израду 
Нацрта стратегије разво-ја спортаи 
физичке културе града Панчева.......  
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Решење о образовању Комисије за
полагање испита о познавању тери-
торије града Панчева и прописа из 
области ауто такси превоза путника   

Решење о образовању Комисије за
енергетску ефикасност града Панчева   

      
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА 
ПАНЧЕВА

Решење о закључењу бирачког спис
ка.........................................................   

Решење о закључењу бирачког спи
ска........................................................   

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Одлука о приступању изради страте-
шке процене утицаја Плана генера-
лне регулације насељеног места 
Јабука на животну средину...............   

Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на 
животну средину Измене и допуне 
Плана генералне регулације ХИП 
„Петрохемија”, ХИП „Азотара” и 
НИС „Рафинерија нафте Панчево” 
у насељеном месту Панчево.............   

Одлука о приступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 
генералне регула-ције насељеног 
места Старчево наживотну средину
  
Одлука о неприступању изради 
стра-тешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације „Хиподром” у 
Панчеву на животну средину...........
 
Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на 
животну средину измене и допуне 
Плана генералне регулације ХИП 

„Петрохемија”, ХИП „Азотара” и 
НИС „Рафинерија нафте Панчево” 
у насељеном месту Панчево............

Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације «GREEN 
FIELD« 1 Еко-индустијска зона 
Јужно од Петрохемије у Панчеву на 
животу средину..................................
 
Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације за Еко-
индустријски комплекс «GREEN 
FIELD» 2 у Панчеву (зона између 
насеља Топола и „Луке Дунав”) на 
животну средину...............................

Решење о измени режима саобра-
ћаја .....................................................   

Решење о измени режима саобраћаја 
кроз пролаз за пешаке у улици Др 
Касапиновића бр. 24 У Панчеву......

Решење о допуни техничке регу-
лације саобраћаја на раскрсници 
улица Првомајске и Жарка 
Зрењанина ......................................... 

Решење о изменама и допунама 
решења о одређивању пешачке, 
централне и заштитне зоне у 
насељеном месту Панчево...............

Решење о заштити јавних 
саобраћајних површина у улици 
Светог Саве између зграде Дома 
омладине и зграде Макси дисконта 

Решење о заштити јавних саобра-
ћајних  површина - пешачке бици-
клистичке стазе у улици Светог 
Саве у Панчеву..................................

Решење о заштити јавне саобраћа-
јне површине - дворишта које се 
налази иза пролаза (ајнфора) у 
улици Петра Драпшина у Панчеву...     
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Решење о заштити јавних 
саобраћајних површина и пролаза 
- дворишта (ајнфора) у улици Вука 
Карацића у Панчеву...........................    

Решење о заштити јавне саобраћајне 
површине - пасажа између улица 
Мажуранићеве и Лазе Костића у Па
нчеву.................................................. 

Решење измени режима саобраћаја у 
улици Др. Светислава Касапиновића 
у Панчеву...........................................

Решење техничкој регулацији 
саобраћаја у улици Панчевачкој у 
Банатском Брестовцу.........................
 
Решење о техничкој регулацији 
саобраћаја у насељеним месту 
Панчево-одређивање простора за 
паркирање возила..............................   

Решење техничкој регулацији 
саобраћаја у улици Светозара 
Милетића у Панчеву.. .......................

Решење техничкој регулацији сао-
браћаја у улици Браће Јовановића у 
Панчеву   6..........................................

Решење техничкој регулацији 
саобраћаја на раскрсници улица 
Вељка Влаховића и Михјала Петро-
вића Аласа у Панчеву........................  

Решење о постављању елестачне 
одбојне ограде у улици Моше Пијаде 
у Панчеву...........................................
     
Решење о техничкој регулацији 
саобраћаја у насељеном месту 
Панчево - одређивање простора за 
паркирање возила..............................  

Решење   о  техничкој   регулацији 
са- обраћаја у улици 29. новембра у 
Иванову.............................................. 

Решење о техничком регулисању 
саобраћаја на територији града 

Панчева - насељено место Долово...
Решење о техничкој регулацији 
саобраћаја у улицама Топчидерској 
и Сремској у Панчеву........................
    
Решење о измени решења о тех-
ничкој регулацији саобраћаја у 
улицама Топчидерској и Сремској у 
Панчеву...............................................

Решење о заштити јавних саобра-
ћајних и зелених површина уз са-
обраћајне површине у Панчеву........    

Решење о сагласности на пројекте 
хоризонталне и вериткалне сигна-
лизације наопштим паркирали-
штима у централној и заштитној 
зони Панчева, одређивању   простора   
за   паркирање возила лица са посе-
бним потребама и постављању си-
гнализације у складу са Пројектом..

Решење о техничкој регулацији сао-
браћаја у насељеном месту Панчево-
одређивање простора за паркирање 
возила лица са посебним потребама  

Решење о сагласности на пројекте 
хоризонталне и вертикалне сиг-
нализације на општим парки-
ралиштима у централној и заштитној 
зони Панчева, одређивању простора 
за паркирање возила лица са по-
себним потребама и постављању 
сигнализације у складу са пројектом   

Решење о сагласности на пројекат 
хоризонталне и вертикалне сигна- 
лизације на општим паркиралишти-
ма у централној и заштитној зони 
Панчева  .............................................

Решење о техничкој регулацији 
саобраћаја у насељеном месту 
Панчево - одређивање простора за 
паркирање возила лица са посебним 
потребама...... .................................... 

Решење о постављању заштитне 
ограде за пешаке у улици Ослобођ-
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ења у Панчеву.....................................
Решење о сагласности на Пројекат 
хоризонталне и вертикалне сигна-
лизације на општим паркиралишти-
ма у централној и заштитној зони 
Панчева..............................................

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештај о стању животне средине 
за 2007. годину...................................   

Извештај о стању животне средине 
на територији града Панчева за 
2008. годину........................................ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Обавештење о повлачењу текста 
План детаљне регулације за насеље 
“Миса 2” у Панчеву објављеног у 
“Службеном листу града Панчева” 
бр. 15/2008 ........................................

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У 
ПАНЧЕВУ

Правилник о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних 
местау заводу за заштиту споменика 
културе у Панчеву..............................

ИСТОРИЈИСКИ АРХИВ У 
ПАНЧЕВУ

Правилник о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних 
места................   

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о систематизацији 

радних места..................................   

ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

Статут Дома здравља Панчево.....

ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА 
АГЕНЦИЈА” ПАНЧЕВО

Правилник о организацији и 
систематизацији послова Јавног 
предузећа „Градска стамбена 
агенција” Панчево.........................

Одлука о изменама и допунама 
Статута Јавног предузећа 
„Општин-ска стамбена агенција” 
Панчево.......
    
JП „АУТОТРАНСПОРТ - 
ПАНЧЕВО”

Одлука о ценама превоза у 
градском са обраћају.....................
 
Одлука о ценама превоза у 
приградском саобраћају................

ЈКП „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО

Одлука о утврђивању цена за воду 
и отпадну воду................................
  

ЈКП „ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО

Одлука о утврђивању цена за 
вршење комуналних услуга 
сакупљања и одвожења смећа.......

Одлука о утврђивању цене 
за вршење комуналне услуге 
одлагања и уклањ уклања ња 
отпада и другог смећа................... 

Одлука о измени Одлуке о субвен
цијама............................................. 
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ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

Одлука о утврђивању цена пијачних 
услуга Ценовник бр. 1.......................

Одлука о утврђивању цена пијачних 
услуга Ценовник бр. 2.......................   

ЈКП “МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО

Одлука о ценовнику услуга Јавног 
комуналног предузећа за уређење 
и одр-жавање спортских терена и 
објеката „Младост” Панчево број 
116/3 од 28. јануара 2009.године.....

Измене и допуне ценовника услуга.
 

ЈКП „СТАРЧЕВАЦ”СТАРЧЕВО

Одлука о утврђивању цена услуга 
„Изношења смећа”......................... 

Одлука о утврђивању цена погре-
бних услуга......................................... 

ЈКП „БНС” БАНАТСКО НОВО 
СЕЛО

Одлука о промени цена комуналних 
услуга.................................................

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО

Одлука о утврђивању цене грејања.    

Одлука о утврђивању цене топле во
де.........................................................     

Одлука о утврђивању цене грејања 
(по kW/h)............................................

Одлука о утврђивању цене топле 
воде (kW/h).....................................
    
Одлука о утврђивању цене грејања.   

Одлука о утврђивању цене грејања

Одлука о утврђивању цене топле воде

Одлука  о утврђивању    цена  дим- 
ничарских услуга.............................. 

ЈКП «ВОД-КОМ» ЈАБУКА

Одлука    о    промени    цена 
комуналних услуга у насељеном 
месту Јабука.......................................
    

ЈКП «ГЛОГОЊ» ГЛОГОЊ

Одлука о туврђивању цена воде и 
цена погребних услуга у насељеном 
месту Глогоњ......................................
   
ЈАВНО  КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ «КАЧАРЕВО» 
КАЧАРЕВО

Одлука о повећању цена воде...........

Одлука о ценама нових пијачних ус
луга...................................................... 

Одлука о повећању цена изношења с
мећа.........................................................

Одлука о ценама погребних услуга....

ЈКП «ОМОЉИЦА» ОМОЉИЦА

Одлука о утврђивању цена 
комуналних услуга............................  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Извештај о додели новог мандата 
и издавању уверења одборнику у 
Скупштини града Панчева..............

Извештај о додели нових мандата и 
издавању уверења одборницима у 
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Скупштини града Панчева...............  

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
КОРИСНИКА ПАКЕТА 
ГРАЂЕВИНСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА

Правилник о условима и критери-
јумима за доделу помоћи..................

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИ-
СНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕ 
РИЈАЛА

Правилник о условима и крите-
ријумима за доделу помоћи.............

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИ-
СНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕ 
РИЈАЛА - СРЕДСТВА ГРАДА
ПАНЧЕВА

Правилник о условима и критери-
јумима за доделу помоћи -средстава 
града Панчева.................

Оглас за избор корисника за доделу 
помоћи у грађевинском материјалу 
за решавање стамбених питања 
избеглица и расељених лица на 
територији града Панчева................ 

Исправка техничке грешке: - 
Исправка Правилника о условима 
и критеријумима за доделу 
помоћи-средства града (објављен у 
„Службеном листу града Панчева” 
број: 24/09)........  
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