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дничке комуналне потрошње и о пове-
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предузећу за извођење завршних 
занатских радова при изградњи нових 
и одржавању постојећих спортских 
објеката и терена „Младост” Панчево..

Одлука о утврђивању престанка ман-
дата одборника Скупштине града Пан-
чева...........................................................    
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одборнику Скупштине града Панчева..
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и одређивању праваца општинских 
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Панчева....................................................

Одлука о изменама и допунама Одлуке 
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Одлука о изменама и допунама Одлуке 
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децом на територији града Панчева......

Одлука о изменама и допунама Одлуке 
о задржавању права и обавеза оснивача 
над Јавним комуналним предузећима 
која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа „Стандард” - 
Панчево- пречишћен текст.....................
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Oдлука о измени одлуке о мерилима, 
висини, начину и роковима плаћања 
накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта.................................................

356.

357.

358.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

414.

415.

416.

417.

423.

424.

425.

426.

427.

430.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

464.

   20/15

   21/30

   21/35
 

   21/37

  

   21/42

   21/43
  

   21/44

   21/46

   21/47

   21/47

   22/15

   
   22/15

   22/16

  

  22/16

  23/1

  23/2
  25/36

  23/2

  23/3

  23/5

  23/7

  24/1

  24/1

  24/3

  24/4

  25/1

  25/24

  25/33



     Страна  6           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА - РЕГИСТАР ЗА 2010 ГОДИНУ     

Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 

Oдлука  о изменама одлуке о трошковима 
техничког прегледа објекта....................
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на животну средину................................
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Стратегије повећања цена воде и цена 
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нална радиотелевизијска станица 
„Радиотелевизија Панчево” Панчево 
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Јавног радиодифузног предузећа 

Регионална радиотелевизијска станица 
„Радиотелевизија Панчево” Панчево....

Закључак у вези Програма пружања 
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гроженијим грађанима града Панчева у 
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Панчева....................................................
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чеву........................................................... 
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Панчево.................................................... 
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чево......................................................... 
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Решење о постављењу вршиоца дужно-
сти директора Jавног комуналног предузећа 
за превоз путника “Aуто-транспорт-Пан-
чево” Панчево........................................... 

Решење о разрешењу и именовању 
члана Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљи-
шта у државној својини.......................... 

Решење о разрешењу и именовању 
председника Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа “Хигијена” Пан
чево........................................................... 

Решење о разрешењу и именовању 
члана Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа за превоз путника 
“Аутотранспорт - Панчево” Панчево.... 

Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора Јавног кому-
налног предузећа за превоз путника 
“Аутотранспорт -Панчево” Панчево.....
 
Решење о именовању председника 
и чланова Надзорног одбора Дома 
здравља Панчево.....................................
 
Решење о именовању председника и 
чланова Управног одбора Дома здравља 
Панчево.................................................... 

Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора Народног музеја 
Панчево..................................................... 

Решење о разрешењу и именовању члана 
Управног одбора Дома културе “25. мај” До
лово.......................................................

Решење о разрешењу заменика градона-
челника града Панчева...........................  

Решење о избору заменика градона-
челника града Панчева........................... 

Решење о разрешењу секретара Скуп-
штине града Панчева..............................  

Решење о постављењу секретара 
Скупштине града Панчева......................  

Решење о разрешењу заменика секрета-
ра Скупштине града Панчева..... 

Решење о разрешењу члана Градског 
већа града Панчева.....  

Решење о избору члана Градског већа 

града Панчева.......................................... 

Решење о разрешењу члана Градског 
већа града Панчева..................................  

Решење о избору члана Градског већа 
града Панчева..........................................  

Решење о разрешењу члана Градског 
већа града Панчева.................................  

Решење о избору члана Градског већа 
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мандата вршиоца дужности директора 
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Решење о утврђивању престанка мандата 
вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа“ Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева” Панчево....................  

Решење о разрешењу и именовању 
председника надзорног одбора Јавног 
предузећа «Градска стамбена агенција» 
Панчево....................................................  
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чево.......................................................... 
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уређење Панчева” Панчево....................  

Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора Јавног 
радиодифузног предузећа Регионална 
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члана Управног одбора Апотеке 
“Панчево” Панчево.................................

Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора Дома омладине 
Панчево....................................................  

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Машинске 
школе «Панчево» Панчево.....................  

Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Основне 
школе “Исидора Секулић” Панчево.....  

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне школе 
«Борисав Петров Браца» Панчево......... 

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

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне школе 
«Гоце Делчев» Јабука.............................  

Решење о давању сагласности на Статут 
Апотеке “Панчево” Панчево......

Решење о давању сагласности на Одлу-
ку о усклађивању висине накнаде 
обављања комуналне делатности укла-
њања непрописно паркираних, хава-
рисаних и нерегистрованих возила са 
Одлуком Владе о одређивању накнаде 
зауклањање возила, број:2230/16 од 29. 
јануара 2010. године................................

Решење о именовању изборне комисије 
града Панчева.......................................... 

Решење о образовању Комисије за спро-
вођење поступка отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта града Панчева 

Решење о постављењу заменика 
секретара Скупштине града Панчева...

Решење о измени решења о избору 
члана Градског већа града Панчева......

Решење о измени решења о избору 
члана Градског већа Града Панчева...... 

Решење о измени решења о избору 
члана Градскогвећа града Панчева.......

Решење о утврћивању права на плаћање 
закупнине за пословни простор за 

непрофитне организације за 2010. годи
ну............................................................... 

Решење o разрешењу и избору заменика 
председника и чланова комисије за 
кадровска, административна питања и 
радне односе Скупштине града Панчева 

Решење о разрешењу и именовању 
члана Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљи-
шта у државној својини..........................

Решење о разрешењу и именовању 
члана Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп станова за расељавање.

Решење о разрешењу и именовању 
заменика председника Комисије за 
подизање споменика и одређивање 
назива улица и тргова............................. 

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

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

Решење о разрешењу члана Градског 
већа града Панчева.................................. 

Решење о избору члана Градског већа 
града Панчева.......................................... 

Решење о разрешењу директора Јавног 
Комуналног Предузећа “Хигијена” Пан
чево.......................................................... 

Решење о постављењу вршиоца ду-
жности директора Јавног Комуналног 
Предузећа “Хигијена” Панчево............

Решење о разрешењу директора Дома 
омладине Панчево................................... 

Решење о именовању вршиоца ду-
жности директора Дома омладине Пан
чево....................................................... 

Решење о разрешењу и именовању 
заменика председника управног одбора 
јавног комуналног предузећа за превоз 
путника “Аутотранспорт-Панчево” Пан-
чево........................................................ 

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Основне школе «Гоце Делчев» Јабука... 
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Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Гоце Делчев» 
Јабука....................................................... 

Решење о утврђивању престанка ман-
дата члановима Школског одбора 
Основне школе «Мара Мандић» Панче
во.............................................................. 

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Мара Мандић» 
Панчево....................................................

Решење о утврђивању престанка ман-
дата члановима Школског одбора 
Основне школе «Димитрије Парлић» 
Панчево.................................................... 

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне балетске школе 
«Димитрије Парлић» Панчево............... 

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Машинске школе «Панчево» Панчево..

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Машинске школе «Панчево» 
Панчево....................................................

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Економско трговинске школе «Паја 
Маргановић» Панчево............................

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Економскотрговинске школе 
«Паја Маргановић» Панчево.................. 

Решење о утврђивању престанка ман-
дата члановима Школског одбора Ос-
новне школе«Вук Стефановић Кара-
џић» Старчево.........................................

Решење о именовању чланова Школ-
ског одбора Основне школе «Вук Стефа-
новић Караџић» Старчево......................

Решење о утврђивању престанка ман-
дата члановима Школског одбора Ос-
новне школе«Доситеј Обрадовић» Ом
ољица..................................................

Решење о именовању чланова Школ-
ског одбора Основне школе «Доситеј 
Обрадовић» Омољица............................ 

Решење о утврђивању престанка ман-
дата члановима Школског одбора  Ос-

новне школе «Моша Пијаде» Иваново..
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гоњ........................................................ 
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мандата члановима Школског одбора  
Основне школе «Жарко Зрењанин» Ка-
чарево....................................................... 
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дата члановима Школског одбора  
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Живковић» Панчево..............................
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Панчево....................................................

Решење о именовању чланова Школ-
ског одбора  Основне школе «Јован 
Јова-новић Змај» Панчево.....................

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора  
Основне школе «Стевица Јовановић» 
Панчево.................................................... 
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чево........................................................... 
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Јакшић» Панчево.................................... 
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дата члановима Школског одбора Ос-
новне школе «Бранко Радичевић» Пан-
чево........................................................... 

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Бранко 
Радичевић» Панчево...............................

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Основне школе «Свети Сава» Панчево.

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Свети Сава» 
Панчево....................................................

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Основне школе «Мирослав Антић – 
Мика» Панчево........................................ 

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Мирослав 
Антић – Мика » Панчево........................

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Основне школе «Борисав Петров 
Браца» Панчево.......................................

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Борисав Петров 
Браца» Панчево..................................... 

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора                                                                               
Гимназије «Урош Предић» Панчево......

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Гимназије «Урош Предић» Пан
чево.......................................................... 

Решење о утврђивању престанка ман-
дата члановима Школског одбора Меди-
цинске школе «Стевица Јовановић» 
Панчево....................................................

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Медицинске школе «Стевица 
Јовановић» Панчево...............................

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Електротехничке школе «Никола 
Тесла» Панчево.......................................

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Електротехничке школе «Нико-
ла Тесла» Панчево................................. 
Решење о утврђивању престанка ман-

дата члановима Школског одбора Тех-
ничке школе «23. мај» Панчево.............

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Техничке школе «23. мај» Пан-
чево..................................... 

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Пољопривредне школе «Јосиф Панчић» 
Панчево.................................................... 

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Пољопривредне школе «Јосиф 
Панчић» Панчево....................................

Решење о утврђивању престанка ман-
дата члановима Школског одбора Му-
зичке школе «Јован Бандур» Панчево...

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Музичке школе «Јован Бандур» 
Панчево.................................................... 

Решење о утврђивању престанка ман-
дата члановима Школског одбора 
Основне школе «Исидора Секулић» 
Панчево....................................................

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Исидора 
Секулић» Панчево.................................. 

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне школе 
«Олга Петров» Банатски Брестовац......

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Основне школе «Братство Јединство» 
Панчево....................................................

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Братство 
Јединство» Панчево................................

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Основне школе «Аксентије Макси-
мовић» Долово........................................

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе «Аксентије 
Максимовић» Долово.............................

Решење о утврђивању престанка 
мандата члановима Школског одбора 
Основне школе «Жарко Зрењанин» 
Банатско Ново Село...............................
Решење о именовању чланова Школског 
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одбора Основне школе «Жарко Зрења-
нин» Банатско Ново Село......................

Решење о разрешењу и именовању 
председника Управног одбора «Кул-
турни Центар Панчева» Панчево..........

Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора Апотеке “Пан-
чево” Панчево.........................................   

Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора Предшколске 
установе “Дечја Радост” Панчево..........  

Решење о разрешењу и избору члана 
Комисије за прописе скупштине града 
Панчева................................................... 

Решење о разрешењу и избору члана 
Савета за друштвене делатности Скуп-
штине града Панчева..............................

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

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о проширењу делатности 
Јавног Предузећа „Градска Стамбена 
Агенција” Панчево.................................

Решење о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе “Бранко Ради-
чевић” Панчево.......................................  

Решење о образовању стручне комисије 
за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта.................................................

Решење о разрешењу и избору члана 
Савета за родну равноправност 
скупштине града Панчева......................

Решење о утврћивању цене услуга 
«Службеног листа града Панчева» за 
2010. годину.............................................

Решење о измени решења о образовању 
стручне Комисије за израду годишњег 
програма заштите, уређења и кори-
шћења пољопривредног земљишта......

Решење о измени решења о оснивању 
Комисије за спровоћење поступка 
давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини...............

Решење о разрешењу и именовању 

председника и члана Управног одбора 
Апотеке “Панчево”Панчево...................

Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора «Културни 
центар Панчева» Панчево......................

Решење о разрешењу и именовању 
председника Надзорног одбора «Кул-
турни центар Панчева« Панчево...........  

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

Решење о разрешењу и именовању чла-
на Управног одбора Дома омладине Пан-
чево...........................................................

Решење о разрешењу и избору заменика 
председника и члана Комисије за ка-
дровска, административна питања и 
радне односе Скупштине града Пан-
чева........................................................... 

Решење о разрешењу и именовању 
чланова Управног одбора Предшколске 
установе “Дечја радост” Панчево.........

Решење о разрешењу и именовању 
заменика председника, чланова и 
заменика чланова Изборне комисије 
града Панчева.......................................... 

Решење о разрешењу и именовању 
председника Управног одбора Центра 
за социјални рад «Солидарност» Пан-
чево.......................................................... 

Решење о разрешењу и именовању 
заменика председника Управног одбора 
Јавног радиодифузног предузећа Ре-
гионална радиотелевизијска станица 
“Радиотелевизија Панчево” Панчево....

Решење о разрешењу и именовању 
председника Надзорног одбора Тури-
стичке организације града Панчева......

Решење о разрешењу и именовању члана 
Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа “Грејање” Панчево................

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

Решење о разрешењу и именовању 
члана Управног одбора Народног музеја 
Панчево....................................................
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Решење о разрешењу и именовању 
заменика председника Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа 
“Хигијена” Панчево............................... 

Решење о утврђивању престанка ман-
дата вршиоца дужности директора 
Апотеке «Панчево» Панчево.................

Решење о именовању директора Апо-
теке «Панчево» Панчево........................

Решење о разрешењу и именовању 
председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа «Градска 
стамбена агенција» Панчево.................

Решење о разрешењу и именовању 
заменика председника и члана Управног 
одбора Јавног предузећа «Градска 
стамбена агенција« Панчево.................  

Решење о разрешењу и именовању 
председника Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа “Зеленило” Пан
чево......................................................... 

Решење о разрешењу и именовању 
заменика председника и члана управног 
одбора Јавног комуналног предузећа 
“Зеленило” Панчево...............................  

Решење о разрешењу и именовању 
председника Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа за превоз пу-
тника “Аутотранспорт-Панчево” Пан-
чево.........................................................

Решење о разрешењу и именовању 
председника Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа за уређење и 
одржавање спортских терена и објеката 
“Младост” Панчево................................

Решење о разрешењу и именовању за-
меника председника и члана Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа 
«Водовод и канализација» Панчево......

Решење о разрешењу и именовању 
председника Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа «Водовод и 
канализација» Панчево...........................
 
Решење о разрешењу и именовању 
председника, заменика председника 
и члана Управног одбора Јавног 
предузећа «Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева» Панчево................... 

Решење о именовању директора Јавног 
радиодифузног предузећа Регионалне 
радиотелевизијске станице «Радио-
телевизија Панчево» Панчево................

Решење о утврђивању престанка 
мандата директора Јавног радио-
дифузног предузећа Регионалне ради-
отелевизијске станице «Радиоте-леви-
зија Панчево» Панчево...........................

Решење о постављењу вршиоца ду-
жности директора Јавног комуналног 
предузећа «Грејање» Панчево................

Решење о разрешењу директора Јавног 
комуналног предузећа «Грејање» Пан-
чево...........................................................

Решење о именовању директора Дома 
омладине Панчево...................................

Решење о разрешењу вршиоца дужно-
сти директора Дома омладине Панчево

Решење о постављењу вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника «Ауто-
транспорт - Панчево» Панчево..............

Решење о разрешењу вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 
за превоз путника «Аутотранспорт- 
Панчево» Панчево..................................

Решење о избору члана Градског већа 
града Панчева..........................................

Решење о разрешењу члана Градског 
већа града Панчева.................................

Решење о избору заменика градоначел-
ника града Панчева.................................

Решење о разрешењу заменика градона-
челника града  Панчева..........................

Решење о разрешењу и именовању 
председника, заменика председника и 
чланова Комисије за планове................

Решење о давању сагласности на Одлу-
ку о утврђивању цене грејања по м2.....

Решење о давању претходне сагласности 
за доношење Одлуке Управног одбора 
ЈП „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево о висини накнаде 
за коришћење улица, општинских и 
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некатегорисаних путева на територији 
града Панчева, број: 12-127-16/2010 од 
17.11.2010. године...................................

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Техничке 
школе  «23. Мај» Панчево.....................

Решење о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне школе 
«Борисав Петров Браца» Панчево........
 .
Решење о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора Основне 
школе «Гоце Делчев» Јабука.................

Решење о утврђивању престанка ман-
дата директора Дома културе «Кочо 
Рацин» Јабука..........................................

Решење о давању сагласности на Предлог 
предшколског програма Предшколске 
установе „Дечја радост” Панчево, 
у делу који се односи на тачку 10. 
Финансирање делатности.....................

Решење о именовању вршиоца ду-
жности директора Дома културе «Кочо 
Рацин» Јабука..........................................

Решење о разрешењу и именовању члана 
Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа «Хигијена» Панчево..............

Решење о разрешењу и избору пред-
седника Савета за родну равноправност 
Скупштине града Панчева.....................

Решење о давању сагласности на 
Oдлуку о утврћивању цена за воду и 
отпадну воду............................................  
 
Споразум  о  образовању Савета за 
социјално--економска питања у граду 
Панчеву..................................................... 

План безбедности саобраћаја на терито-
рији града Панчева за 2010.годину........

План детаљне регулације “Хиподром” 
у Панчеву................................................

Оперативни план одбране од уну-
трашњих вода за територију града 
Панчева за 2010.годину...........................

Одлика о изменама оперативног 
плана одбране од унутршњих вода за 
територију града Панчева за 2010. годи
ну............................................................

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА 

Одлука о подизању и одржавању 
споменика и скулптуралних дела на 
територији града Панчева (пречишћен 
текст)........................................................

Одлука о Градској управи града Панчева 
(прећишћен текст)................... 

Одлука о мерилима за утврђивање 
накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта (пречишћен текст)................

Одлука о одређивању и обележавању 
назива улица и тргова и одрећивању 
кућних бројева и обележавању зграда 
бројевима (пречишћен текст)................  
 
Одлука о располагању становима града 
Панчева (пречишћен текст)................... 

Одлука о привременом постављању 
монтажних и покретних објеката на 
јавним површинама (пречишћен текст)

Одлука о организовању ДП “Младост” 
Панчево у Јавно комунално предузеће 
за уређење и одржавање спортских 
терена и објеката “Младост” Панчево 
(пречишћен текст)...................................

Одлука о задржавању права и обавеза 
оснивача над Јавним комуналним пре-
дузећима која су настала поделом Јавног 
комуналног предузећа „Стандард”- 
Панчево (пречишћен текст)...................

Одлука о трошковима техничког 
прегледа објекта (Пречишћен текст)....

САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНО - 
ЕКОНОМСКА ПИТАЊА У ГРАДУ 
ПАНЧЕВУ

Пословник о раду савета за социјално-
економска питања у граду Панчеву....

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА 
ПАНЧЕВА 

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

Одлуку о додели плакете града Пан-
чева........................................................ 

Уговор о изменама и допунамаУговора 
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о организовању јавног радиодифузног 
предузећа « Радиотелевизија Панчево» 
Панчево као јавног радиодифузног 
предузећа регионална радиотелеви-
зијска станица «Радио-телевизија Пан-
чево« Панчево......................................... 

Решење о измени Решења о образовању 
Комисије за вредновање пројеката у 
области културе и уметности................  

Решење о измени Решења о образовању 
Комисије за одабир кандидата у оквиру 
реализације Програма сарадње града 
Панчева и Британског савета у области 
стручног усавршавања....................... 

Решење о измени Решења о образовању 
Комисије за вредновање програма и 
пројеката у области пружања подршке 
и оснаживања удружења грађана......... 

Решење о измени Решења о образовању 
Комисије за вредновање пројеката у 
области информисања............................  

Решење о изменама Решења о обра-
зовању Комисије за вредновање пројека-
та у области социјалне политике........... 

Решења о образовању Комисије за 
спорт и физичку културу........................ 

Решење о давању сагласности на 
Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и система-
тизацији послова Јавног предузећа 
«Градска стамбена агенција» Панчево. 

Решење о образовању комисије за избор 
корисника грађевинског материјала.....

Решење о изменама Решења о образо-
вању Комисије за вредновање програма 
и пројеката у области пружања подршке 
и оснаживања удружења грађана........... 

Решење о образовању Комисије за 
вредновање пројеката у оквиру реализа-
ције Акционог плана бриге о младима 
за 2010. годину........................................  

Решење о образовању Комисије за по-
тврђивање изведених радова на одржа-
вању јавних зелених површина на 
територији насељеног места Панчево.. 

Решење о образовању Комисије за 
избор корисника новчане помоћи за 
економско оснаживање и осамостаљи-

вање породица избеглица и интерно 
расељених лица....................................... 

Решење о образовању Комисије за избор 
корисника пакета помоћи у храни за 
избеглице и интерно расељена лица.... 

Решење о давању сагласности на Одлу-
ку о изменама и допунама Одлуке о усва-
јању ценовника за услугу паркирања 
«У систему контроле и наплате паркира
ња»                                     

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о корекцији цена за вршење 
комуналних услуга сакупљања и 
одвожења смећа..................................... 

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

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

Решење о образовању Комисије за 
вредновање пројеката у области запош
љавања......................................................

Решење о изменама и допуни Решења о 
образовању Савета за безбедност града 
Панчева....................................................

Решење о постављењу помоћника 
Градоначелника града Панчева.............

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о промени цена комуналних ус
луга...........................................................

Решење о давању сагласности на Одлу-
ку о утврђивању цена погребних услуга.

Решење о давању сагласности на Одлука 
о тврђивању цена услуга «изношење сме-
ћа»............................................................. 

Решење о образовању Тима за израду 
Нацрта стратегије приступачности ја-
вних објеката особама са отежаним 
кретањем - град Панчево 2011-2015..... 

Решење о давању сагласности на Одлу-
ку о ценовнику услуга Јавног кому-
налног предузећа за урећење и одржа-
вање спортских терена и објеката 
«Младост» Панчево број 568/2 од 
07.маја 2010. год......................................                                 
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Решење о образовању Комисије за избор 
корисника грађевинског материјала.....

Решење о образовању тима за импле-
ментацију стратегије културног развоја 
града Панчева од 2010. - 2015. године...

Решење о именовању Комисије за 
предлагање корисника средстава из 
буџета града Панчева за 2010. годину, 
у оквиру Програма самозапошљавања 
социјално осетљивих група...................   

Решење о измени Решења о постављењу 
помоћника Градоначелника града Пан-
чева........................................................... 

Решење о измени Решења о утврђивању 
коефицијента за обрачун и исплату 
плате за помоћника Градоначелника 
града Панчева за међународне односе и 
европске интеграције............................. 

Решење о образовању Уређивачког 
савета Панчевачког лексикона...............

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о утврђивању ценовника услуга 
у насељеном месту Јабука......................

Решење о образовању Комисије за 
избор корисника граћевинског матери-
јала.......................................................... 

317. Решење о измени решења о обра-
зовању Савета за безбедност града Пан
чева...........................................................

Решење о образовању Kомисије за 
избор корисника пакета помоћи у храни 
за избеглице и интерно расељена лица.

Решење о изменама Решења о обра-
зовању Тима за израду Нацрта стратегије 
приступачности јавних објеката осо-
бама са отежаним кретањем град Пан-
чево 2011-2015........................................ 

Решење о образовању Комисије за 
доделу средстава за рад удружења 
грађана тешких хроничних болесника 
и инвалидних лица.................................

Решење о давању сагласности на 
Правилник о изменама Правилника о 
систематизацији радних места у Дому 
омладине Панчево...................................

Решење о образовању Комисије за 
сарадњу града Панчева са јединицама 

локалне самоуправе других држава.......

Решење о изменама Решења о образо-
вању Стручног савета Градоначелнице 
града Панчева..........................................

Решење о преношењу овлашћења 
за одлучивање о одлагању плаћања 
пореског дуга...........................................

Решење о измени и допуни Решења 
о образовању Уређивачког савета 
Панчевачког лексикона...........................

.Решење о допуни Решења о образовању 
Стручног савета Градоначелнице града 
Панчева....................................................

Решење о давању сагласности на 
Одлуку о ценовнику превоза путника 
у приградском саобраћају за месечне 
претплатне карте за ђаке и студенте са 
местом пребивалишта односно боравка 
на територији града Панчева..................

Решење о давању сагласности на Пра-
вилник о организацији и система-
тизацији послова Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника „Ауто-
транспорт Панчево” Панчево................

Решење о образовању уређивачког тима 
за израду публикације „Профил града 
Панчева”........................................

Решење о давању сагласности на 
Oдлука о утерђивању цена пијачних 
услуга  Ценовник бр. 1 .........................

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

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Одлука о изменама и допунама По-
словника Градског већа града Панчева.
                                                   

Правилник о поступку категоризације 
приватног смештаја за издавање 
туристима и раду објеката приватног 
смештаја на територији града Панчева. 

План линија јавног градског превоза 
путника на територији града Панчева 
за 2010. годину........................................
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Годишњи програм фонда за заштиту 
животне средине за 2010.годину........... 

Измене и допуне Годишњег програма 
Фонда за заштиту животне средине за 
2010. годину.............................................

Решење о разрешењу начелника Градске 
управе града Панчева.............................. 

Решење о измени Решења о образовању 
Радне групе за спровођење припремних 
радњина 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 измени Решења о 
образовању Радне групе за спровођење 
пројекта одржавања мерне станице 
за мониторинг квалитета ваздуха 
у Старчеву, на основу Споразума о 
пословно-техничкој сарадњи између 
града Панчева и Провинције Равена..... 

Решење о измени Решења о образовању 
Радне групе за решавање питања нешко-
дљивог уклањања анималног отпада....

Решење о измени Решења о образовању 
Ромског координационог тима града 
Панчева....................................................

Решење о образовању Радне групе за 
имплементацију Програма «Церти-
фикације општина са повољним 
пословним окружењем».........................  

Решење о образовању Комисије за 
спровођење јавног конкурса за пове-
равање појединих линија јавног град-
ског превоза путника на територији 
града Панчева..........................................  

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

Решење о изменама Решења о 
образовању Тима за израду Нацрта 
стратегије развоја спорта и физичке 
културе града Панчева............................

Решење о изменама Решења о 
образовању Тима за израду Нацрта 
стратегије унапређења јавног информи-
сања града Панчева.................................

Решење о изменама Решења о 
образовању Комисије за планирање, 
координацију активностии праћење 
стања у граду Панчеву током пандемије 
новог грипа.............................................. 

Решење о разрешењу заменика начел-
ника Градске управе града Панчева....... 

Решење образовању Радне групе за пра-
ћење реализације Генералног пројекта 
третмана комуналних отпадних вода са 
претходном студијом оправданости за 
град Панчево и сва насељена места......

Решење о изменама и допуни решења 
о образовању Радне групе за решавање 
питања нешкодљивог уклањања ани-
малног отпада..........................................

Одлука о изменама и допунама Одлуке 
о образовању Канцеларије за дијаспору 
града Панчева.......................................... 

Решење о допуни Решења о образо-
вању Радне групе за праћење реали-
зације Генералног пројекта третмана 
комуналних отпадних вода са прет-
ходном студијом оправданости за град 
Панчева и сва насељена места......

Решење о постављењу начелника 
Градске управе града Панчева................

Решење о постављењу заменика 
начелника Градске управе града Панче
ва............................................................... 

Решење о образовању Kомитета за 
безбедност саобраћаја............................

Решење о престанку важења Решења 
о образовању Коордннационог тима за 
успостављање сарадње (братимљење) 
града Панчева и града Тарагоне из 
Краљевине Шпаније................................ 

Решење о допуни Решења о образовању 
Комисије за спровођење јавног конкурса 
за поверавање појединих линија јавног 
градског превоза путника на територији 
града Панчева.........................................

Решење о измени Решења о образовању 
Тима за израду Нацрта стратегије 
унапређења јавног информисања града 
Панчева.................................................... 

Решење о именовању представника 
града Панчева у Координациони савет 

191.
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Протокола о регионалној сарадњи и 
развоју градова и општина Јужног 
Баната: Алибунар, Бела Црква, Вршац, 
Ковачица, Ковин, Опово, Панчево и 
Пландиште од 17. новембра 2010. годи
не.............................................................

Решење о давању сагласности на 
Правилник о организацији и систе-
матизацији послова Јавног комуналног 
предузећа за превоз путника 
„Аутотранспорт Панчево” Панчево......

Решење о образовању уређивачког тима 
за израду публикације „Профил града 
Панчева”...................................................
  
Решење о давању сагласности на 
Oдлука о утерђивању цена пијачних 
услуга  Ценовник бр. 1 .........................

Решење о образовању Стручног тима 
за израду Елабората о оснивању 
овлашћеног правног лица за мерење 
квалитета ваздуха у Панчеву.................

Решење о изменама Решења о 
образовању Комисије за полагање 
испита о познавању територије града 
Панчева и прописа из области ауто-такси 
превоза путника........................................

Решење о образовању Тима за припрему 
локалног плана управљања отпадом за 
град Панчево..........................................  

Решење о именовању представника 
града Панчева у Радној групи за 
координацију међусобне сарадње у 
формирању региона за управљање 
отпадом за град Панчево и општину 
Опово.......................................................

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

Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације «GREEN FIELD 
1» екоиндустријска зона -јужно од 
«Петрохемије» - у Панчеву на животну 
средину..................................................... 

Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације за екоиндустријски 

комплекс «GREEN FIELD 2» 
-Зонаизмеђу насеља топола и «Луке 
Дунав» - у Панчеву на животну средину 

Одлука о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације «GREEN FIELD 3»еко-
индустријска зона -зона најјужни-је 
границе генералног плана уз Дунав - у 
Панчеву на животну средину..............

Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 
генералне регулације насељеног места 
Старчево на животну средину................

Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 
генералне регулације насељеног места 
Качарево на животну средину................

Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације за део града 
«Градски стадион» у Панчеву на 
животну средину.....................................

Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулација насеља «Тесла» 
Панчево на животну средину.................

Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана 
генералне регулација насељеног места 
Јабука на животну средину....................

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Исправка техничке грешке....................

                                                                 
Исправка Прилог 1 који је саставни део 
Одлуке о посебној накнади за заштиту 
и унапређивање животне средине, 
објављене у „Службеном листу града 
Панчева” број 6/10.................................

Исправка Решење о измени решења о 
избору члана Градског већа града Пан-
чева........................................................... 

Исправка Решење о измени решења 
о избору члана Градског већа града 
Панчева ................................................... 

Исправка Решење о измени решења о 
избору члана Градског већа града Пан-

483.

484.

485.

489.

490.

492.

493.

352.

353.

354.

355.

356.

372.

373.

494.

  
  23/18

  25/60

  25/60

  
  25/62

  25/64

  25/65

 

  25/66

  25/67

   20/16

  
  20/17

  20/18

  20/19

  20/21

  
  21/51

  21/52

  

  25/68

   2/7, 
   3/7
 23/42
  

  
    8/54
  18/14

  13/18
  

  13/19



     Страна  18           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА - РЕГИСТАР ЗА 2010 ГОДИНУ     

Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 

чева........................................................... 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ 
СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

Исправка техничке грешке..................

АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 

Решење о утврђивању трасе бицикли-
стичког саобраћаја кроз град Панчево 
која је саставни део међународне „Ду-
навске” бициклистичке руте број 6 (део 
руте кроз град Панчево) и сагласности 
на пројекат саобраћајне сигнализације 
за вођење бициклистичког саобраћаја...

Решење о продужетку рока за поста-
вљање заштитне ограде за пешаке у 
улици Ослобођења у Панчеву... 

Решење о техничкој регулацији сао-
браћаја на небезбедној локацији на 
територији града Панчева у насељеном 
месту Панчево-раскрсница улица 
Димитрија Туцовића и Иве Курјачког.. 

Решење о техничкој регулацији сао-
браћаја на небезбедним потезима на 
територији града Панчева у насељеном 
месту Долово - улице Краља Петра I и 
Георги Димитрова...................................

Решење о увођењу привремене линије 
јавног градског линијског превоза 
путника за време трајања искључења 
контактног вода на магистралној прузи 
Београд - Панчево - Вршац - граница са 
Републиком Румунијом...........................

Решење о одређивању привремених 
аутобуских стајалишта јавног градског 
превоза путника на подручју насељеног 
места Панчево на коловозу у улици Ска
дарској..................................................... 

Решење о техничкој регулацији 
саобраћаја на територији града Панчева 
- улица Спољностарчевачка .................. 

Решење о техничкој регулацији саобра-
ћаја на територији града Панчева.......... 

Решење број XII-17-344-519/ 2010........

Решење број XII-17-344-520/ 2010........
 
Решење број V-17-344-497/2010-1.........
 
Решење број V-17-344-497/2010-2........

Решење број V-17-344-497/2010-3.........

Решење број V-17-344-497/2010-4.........

Решење број V-17-344-497/2010-5.........

Решење број V-17-344-497/2010-6.........
 
Решење број V-17-344-497/2010-7........
 
Решење број V-17-344-497/2010-9......... 

Решење број V-17-344-497/2010-10....... 

Решење број V-17-344-497/2010-12.......

Решење број V-17-344-497/2010-13...... 

Решење број V-17-344-497/2010-14....... 

Решење број V-17-344-497/2010-15.......
 
Решење број V-17-344-497/2010-16.......

Решење број V-17-344-497/2010-18.......

Решење број V-17-344-497/2010-19.......
 
Решење број V-17-344-497/2010-21....... 

Решење број V-17-344-497/2010-22.......

Решење број XII-17-344-520/2010........

Решење broj XII-17-344-579/2010......... 

Решење број XII-17-344- 579/2010 .......

Решење о одређивању пешачке зоне 
и зона са ограниченим саобраћајем 
(централна изаштитна зона) у насе-
љеном месту Панчево.............................

Решење о заштити јавних саобраћајних 
површина у Панчеву...............................
 
Решење о сагласности на измену 
и допуну пројекта хоризонталне и 
вертикалне сигнализације за уређење 
општих паркиралишта у централној 
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Решење о техничкој регулацији сао-
браћаја у улици Козарачкој у Панчеву...
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Правилник о организацији и систе-
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потреба по Одлуци о располагању 
становима града Панчева ............. 
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предузећа “Градска стамбена агенција” 
Панчево...................................................

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА” ПАНЧЕВО

Измене и допуне финансијског плана 
ЈП “Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево за 2010. годину.........

ЈКП “ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА

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

ЈКП “ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО 

Одлука о усклађивању Oдлуке Упра-
вног одбора о утврђивању цене грејања 
са Решењем Скупштине града Панчева

Одлука о утврђивању цене грејања по м2

JKП “ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО
 
Одлука о изменама и допунама Oдлуке 
о усвајању ценовника за услугу 
паркирања ,,у систему контроле и 
наплате паркирања”................................ 

Одлука о корекцији цена за вршење 
комуналних услуга сакупљања и одво-
жења смећа.............................................. 

Одлука Окорекцији цене за вршење 
комуналне услуге одлагања и уклањања 
отпада и другог смећа.............................

Одлука о усклађивању висине накнаде 
обављања комуналне делатности укла-
њања непрописно паркираних, хава-
рисаних и нерегистрованих возила са 
одлуком владе о одређивању накнаде за 
уклањање возила.................................

ЈКП  „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

Акт о oдређивању зелених површина 
у граду Панчеву на којима се могу 
пуштати пси са поводца а у складу са 
Одлуком о држању домаћих животиња 
на територији града Панчева („Сл. лист 
града Панчева” бр. 21/2010)...................        

Oдлука о утврђивању цена пијачних 
услуга -  Ценовник 1..............................

Oдлука о утврђивању цена пијачних 
услуга ......................................................

ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
„АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” 
ПАНЧЕВО

Одлука о ценовнику превоза путника 
у приградском саобраћају за месечне 
претплатне карте за ђаке и студенте са 
местом пребивалишта односно боравка 
натериторији града Панчева..................

ЈКП “МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО 

Одлука Управног одбора ЈКП “Младост” 
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слуга.........................................................
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СЕЛО 
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ПРАВИЛНИК о условима и критерију-
мима за доделу помоћи ..........................

Оглас за избор корисника за доделу 
помоћи уграђевинском материјалу за 
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Панчева.................................................... 
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за доделу помоћи.....................................

Оглас за избор корисника за доделу 
помоћи уграђевинском материјалу за 
решавање стамбених питања избеглица 
и расељених лица на територији града 
Панчева....................................................
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ 
ГРАДА ПАНЧЕВА 
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и издавању уверења одборнику у 
Скупштини града Панчева.....................
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и издавању уверења одборнику у 
Скупштини града Панчева....................
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и издавању уверења одборнику у 
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