
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  2   ГОДИНА V           ПАНЧЕВО,    31. ЈАНУАР 2012. ГОДИНЕ Аконтација претплате 11.195,40

   Цена овог примерка      119,00

7.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС број 129/07),  
члана 92. став 4. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник Републике Србије» број 
54/09,73/10,101/10 и 101/11) и чланова 39. и 99. 
Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева број 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници оржаној дана 31. јануара 2012.
године, донела је

О Д Л У К У
о ангажовању ревизора за обављање екстерне 

ревизије завршног рачуна буџета града 
Панчева за 2011.годину

I
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета 

града Панчева за 2011.годину, обавиће лице које 
испуњава услове за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја прописане законом којим 
се уређује рачуноводство и ревизија , а у складу 
са чланом 92.став 4. Закона о буџетском систему, 
уколико град Панчево није обухваћен Програмом 
ревизије за 2012. годину Државне ревизорске 
институције.

Агенција за јавне набавке Градске управе 
града Панчева спровешће поступак јавне набавке 
- услуге ревизије Завршног рачуна буџета града 
Панчева за 2011 .годину у складу са законом о 
јавним набавкама.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева.”

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево,31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран киш, с.р.

8.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007), 
чланова 15. став 1. тачка 4. и 33. став 1. тачка 4 Закона 
о ванредним ситуацијама ( “Сл. гласник РС”, број 
111/2009 и 92/201 1), чланова 8. и 9. Уредбе о саставу 
и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. 
гласник РС”, број 98/2010) и чланова 39. тачка 6. и 
99. став 1. Статута града Панчева („Службени лист 
града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 31. јануара 2012. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама одлуке о образовању 

градског штаба за ванредне ситуације
града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о образовању Градског штаба за 

ванредне ситуације града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” бр.20/2011) у члану 2. тачка 
10. мења се и гласи:

„ 10. Именује повереника цивилне заштите и 
заменика повереника цивилне заштите у насељеним 
местима.”

После тачке 12. додају се тачке 13. и 14. које 
гласе:

„13. Подноси Скупштини града на усвајање 
предлог годишњег плана рада и годишњи извештај 
о раду.

14. Градски штаб координира акцијама и 
операцијама заштите и спасавања на подручју 
града.”

Члан 2.
У члану 3. у ставу 4. речи: “руководилац у МУП-

Одељење за ванредне ситуације Панчево” замењују 
се речима :” представник подручне организационе 
јединице МУП надлежне за ванредне ситуације”.

У члану 3. у ставу 5. алинеја 3. мења се 
и гласи: „ - Руководиоци ЈКП. „Водовод и 
канализација” Панчево, ЈКП „Хигијена” Панчево, 
ЈКП „Зеленило” Панчево, ЈКП „Грејање” Панчево, 
ЈКП „Аутотранспорт Панчево” Панчево, ЈКП 
„Младост” Панчево, ЈП Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева Панчево, Дом здравља Панчево, 
Општа болница Панчево, Завод за јавно здравље 
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Панчево, ЈП „Електровојводина”-ЕД Панчево, ЈП 
„Србијагас” РЈ „ Транспорт” Панчево, НИС ОД 
„Рафинерија нафте Панчево” Панчево, „ХИП-
Петрохемија” Панчево, „ХИП-Азотара” Панчево, 
„Телеком Србија” Панчево, „ АД Војводинапут” 
Панчево, ДВП „Тамиш-Дунав” Панчево, „Црвени 
крст” Панчево, организационе јединице МО 
Панчево, Полицијске Управе Панчево МУП РС, и 
ВСЈ ОВС Панчево.”

 
Члан 3.

У члану 6. речи „и Годишњи план рада” бришу 
се.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 

у “Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево,31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран киш, с.р.

9.

 На основу Закона о платама у државним 
органима и јавним службама (“Службени гласник 
Републике Србије” број 34/2001 и 92/2011), Уредбе 
о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених 
у државним органима – пречишћен текст („Сл. 
гласник Републике Србије“ број 44/2008 и 2/2012), 
Уредбе о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника – пречишћен 
текст (‘’Службени гласник Републике Србије’’ 
бр.98/2007), Посебног колективног уговора за 
државне органе („Сл. гласник Републике Србије“ 
број 23/1998 и 11/2009) и члана 39. и 99. став 1. 
Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” број 8/2008 и 4/2009)  Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној дана 31. јануара 
2012. године, донела је  

О Д Л У К У
о платама, накнадама и другим примањима 

изабраних и постављених  лица  и запослених 
у  органима града Панчева и накнадама 

одборника Скупштине града Панчева

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком  уређује се начин утврђивања 

плата, додатака, накнада и других примања  лица 
која бира или поставља Скупштина града Панчева 
и лица која поставља градоначелник или Градско 

веће (у даљем тексту: изабрана и постављена лица), 
запослених у Градској управи и у Градској служби 
за буџетску инспекцију и ревизију (у даљем тексту: 
запослени) и накнада одборника града Панчева (у 
даљем тексту: одборници).

                                                 
II. П Л А Т Е 

Члан 2.
Плате изабраних, постављених  и запослених 

лица  утврђују се на основу:

1/ Основице за обрачун плата,
2/ Коефицијента
3/ Додатка на плату и
4/ Обавеза које запослени плаћа по основу 

пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање из плате, у складу са законом.

Основну плату изабраних и постављених лица 
и запослених из члана 1. ове Одлуке чини производ 
основице из тачке 1. овог члана и коефицијента из 
тачке 2. овог члана. 

 
Члан 3.

Основице за обрачун и испату плата утврђује 
Влада Републике Србије. 

Члан 4.
Коефицијент за обрачун и исплату плата 

изражава сложеност послова, одговорност, услове 
рада и стручну спрему. 

Коефицијент за обрачун и исплату плата 
садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току 
рада и регреса за коришћење годишњег одмора.

Члан 5.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата 

изабраних лица су:
- 9,40   за градоначелника,                          
- 9,00   за заменика градоначелника и предсе-

дника  Скупштине града,
- 8,60   за заменика председника Скупштине 

града и члана Градског већа.
  

Члан 6.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата  

постављених лица су:
- 21,50 за начелника Градске управе и 

помоћника градоначелника,                 
- 20,44 за заменика начелника Градске управе и 

секретара Скупштине града,    
- 20,42 за секретара Градског већа и градског 

јавног правобраниоца,
- 19,35 за заменика секретара Скупштине 

града, заменика секретара 
Градског већа и заменика градског јавног 

правобраниоца

Члан 7.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата 

запослених су:
- 12,05 ............ за самосталног стручног сара-

дника,
- 10,77 ............ за вишег стручног сарадника,
- 10,45 ............ за стручног сарадника,
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- 9,91  ............. за вишег сарадника,
- 8,95  ............. за сарадника,
- 8,85............. за вишег референта, стенографа 

и висококвалификованог радника,
- 8,74  ............. за референта и дактилографа,
- 8,00  ............. за квалификованог радника,
- 7,68  ............. за полуквалификованог радни-

ка и
- 6,40  ............. за неквалификованог радни-

ка.

Члан 8.
Коефицијент из члана 6. и 7. ове Одлуке за 

постављена лица и запослене у органима града 
Панчева увећава се, по основу сложености и 
одговорности послова, за додатни коефицијент и 
то:

 - до 13,50 - за начелника Градске управе и 
помоћника градоначелника,                 

- до 13,50 - за заменика начелника Градске 
управе и секретара Скупштине  града,    

- до 13,50 - за секретара Градског већа и 
градског јавног правобраниоца,

 - до 13,50 - за заменика секретара Скупштине 
града, заменика секретара 

Градског већа и заменика градског јавног 
правобраниоца

- до 12,60 - за самосталног стручног 
сарадника,

-  до 12,30 - за вишег стручног сарадника,
-  до 8,63 -  за стручног сарадника,
-  до 5,10 -  за вишег сарадника,
-  до 4,70 - за сарадника,
-  до 2,00 - за вишег референта, стенографа и 

висококвалификованог радника,
-  до 1.8 - за референта и дактилографа,
-  до 1,00 - за квалификованог радника,
-  до 1,00 -  за полуквалификованог радника и
-  до 1,00 -  за неквалификованог радника.
Коефицијент из члана 6. и 7. ове Одлуке, 

увећан за коефицијент утврђен за постављено лице, 
односно звање и занимање у складу са ставом 1. 
овог члана, увећава се: 

- изабраном, именованом и постављеном 
лицу до 30%;

- запосленом који координира најсложеније 
активности – до 10%, с тим да овај број запослених 
не може прећи 2 % од укупног броја запослених;

- запосленом који руководи унутрашњом 
организационом јединицом – 10%

- запосленом који ради на припреми и 
извршењу буџета или финансијског плана, вођењу 
пословних књига и састављању рачуноводствених 
извештаја – до 10%

- запосленом на пословима комуналног 
полицајца – 10%

- запосленом на пословима буџетске 
инспекције – до 10%

Запосленом који има право на увећање 
коефицијента по више основа из става 2. овог 
члана укупно увећање коефицијента не може бити 
веће од 10%.

Додатни коефицијент и увећање коефицијента 
утврђене за запослене, односно за звање и занимање 
по основима из овог члана, одређује начелник 
Градске управе  решењем.

Додатни коефицијент и увећање коефицијента 
утврђене за изабрано и постављено лице одређује 
Комисија за кадровска, административна 
питања и радне односе, Градско веће, односно 
градоначелник.

Начелник Градске управе може утврдити 
корективни коефицијент у случају обавезне 
примене Закона о раду и у другим оправданим 
случајевима.

Запосленима се може исплатити награда за 
посебне резултате рада до 30%  плате запосленог,  
предвиђене Одлуком о буџету Градске управе 
града Панчева, из прихода остварених у складу са 
законом. 

Члан 9.
Плате приправника у Градској управи износе 

80% од најниже плате у оквиру звања за које се 
приправник оспособљава.

Члан 10.
Додатак на плату припада за:
1. време  проведено у радном односу ( минули 

рад) – у висини од  0,4 % од основице, за сваку 
пуну годину рада остварену у радном односу;

2. дежурство и друге случајеве рада дужег 
од пуног радног времена одређене прописима 
(прековремени рад) – 26% од основице,

3. рад на дан државног и верског празника – 
110% од основице,

4. рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часовас 
наредног дана), ако такав рад није вреднован при 
утврђивању коефицијента – 26% од основице.

Додатак на плату из става1. тач. 2) - 4) овог 
члана обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној 
прописима о раду.

Основицу за обрачун додатака на плату чини 
основна плата утврђена овом Одлуком. 

III. НАКНАДЕ , НАКНАДЕ ПЛАТА  И 
     ДРУГА ПРИМАЊА

Члан 11.
Изабрана лица која нису на сталном раду у 

граду Панчеву,  имају право на накнаду за вршење 
функције.

Лицу из претходног става овог члана припада 
накнада за вршење функције у висини која се 
утврђује множењем 1/3 одговарајућег коефицијента 
за обрачун и исплату плате из члана 5. ове одлуке 
са основицом за обрачун и исплату плата, или 
уколико је то повољније, у висини разлике између 
пуног износа плате утврђене за функцију коју 
обавља и зараде коју остварује у радном односу 
или од пензије. 

Обрачун накнаде из става 2 овог члана врши 
Градска управа града Панчева - Секретаријат за 
финансије  -  Рачуноводство на терет буџета града 
Панчева на начин и у роковима како је то предвиђено 
за запослене у Градској управи града Панчева, а у 
складу са законом и важећим прописима.  

Члан 12.
За покривање трошкова у обављању 

одборничких послова одборницима припада 
месечни износ од 16% месечне нето плате 
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председника Скупштине града, без пореза и 
доприноса и без додатака по основу времена 
проведеног на раду ( у даљем тексту: накнада).

Накнада из 1. става овог члана обрачунава се 
и исплаћује на основу евиденције за претходни 
месец. 

Евиденцију присуства одборника у раду 
Скупштине води Секретаријат надлежан за  
скупштинске послове. 

Ако је одборник оправдано одсуствовао 
са седнице, у случајевима службеног пута или 
боловања, припада му накнада из 1. става овог 
члана, под условом да изостанак оправда писменим 
путем, путним налогом или лекарским дознакама.

Одборнику не припада накнаду из 1. става 
овог члана уколико је неоправдано одсуствовао са 
седнице Скупштине.

Ако је одборник ангажован на некој функцији у 
Скупштини града, има право на плату или накнаду 
само по једном основу. 

Члан 13.
Одборнику који због учешћа у раду Скупштине 

града и њених радних тела не оствари плату, 
односно зараду у предузећу односно другој 
организацији припада накнада неостварене плате 
односно зараде. 

Накнада плате, односно зараде из става 1 овог 
члана исплаћује се у предузећу односно другој 
организацији у којој је одборник у радном односу. 

Предузеће односно друга организација има 
право на рефундацију средстава исплаћених у 
складу са ставом 2 овог члана. 

Члан 14.
Изабрана  лица која су на сталном раду у граду 

Панчеву, постављена и запослена лица имају право 
на плату за време коришћења годишњих одмора и 
за дане празника за које је законом прописано да се 
не ради, односно  право на накнаду плате за време 
одсуствовања са рада због привремене спречености 
за рад, стручног оспособљавања и усавршавања и у 
другим случајевима одсуствовања са рада у складу 
са законом и колективним уговором.

Члан 15.
Лица из члана 14. ове одлуке имају право 

на  накнаду плате у висини просечне плате у 
претходна три месеца, за време одсуствовања са 
рада у случајевима: 

- коришћења плаћеног одсуства,
- стручног усавршавања и оспособљавања, 
- војне вежбе и одазивања на позив државног 

органа и
- у другим случајевима утврђеним 

колективним уговором

Члан 16.
Лицу из члана 14. ове одлуке припада 

накнада плате за време одсуствовања са рада, због 
привремене спречености за рад до 30 дана и то:

1. У висини 65% од просечне плате у 
претходна три месеца пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад ако је она 
проузрокована болешћу или повредом ван рада,

2. У висини 100% од просечне плате у 
претходна три месеца пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад, ако 
је она проузрокована повредом на раду или 
професионалном болешћу.

За време одсуствовања са рада због привремене 
спречености за рад у трајању преко 30 дана, лицима 
из претходног става овог члана припада накнада 
плате у складу са важећим прописима.

Члан 17.
Лица из члана 14. ове одлуке  и одборници 

остварују право на накнаду трошкова службеног 
путовања у земљи и трошкова службеног путовања 
у иностранство под условима, на начин и у висини 
утврђеним важећим прописима.    

Члан 18.
Лицу из члана 14. ове одлуке припада накнада 

трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са 
рада у висини цене месечне претплатне карте у 
градском, приградском односно међуградском 
саобраћају, или у виду месечне претплатне карте, 
у складу са важећим прописима.

Лице из става 1. овог члана које користи градски 
превоз има право на накнаду трошкова превоза под 
условом да од места становања до места рада има 
више од два стајалишта.

Право на накнаду трошкова превоза, имају 
и одборници приликом  доласка на седнице 
Скупштине града и њених радних тела, у висини 
цене карте у градском и приградском саобраћају.

Право на накнаду трошкова из претходног 
става имају и лица из члана 11. ове одлуке приликом 
доласка на седнице Скупштине града, Градског 
веће и њихових радних тела.  

Члан 19.
Запосленом лицу коме престаје радни однос, 

када услед промена у организацији Градске управе 
остане нераспоређен, а не постоји ниједно радно 
место на које може бити распоређен, исплаћује се 
отпремнина за сваку навршену годину рада у радном 
односу у висини трећине његове плате, с тим да се 
под том платом сматра његова просечна месечна 
плата која му је исплаћена за последња три месеца 
која претходе месецу у коме је донесено решење 
којим је утврђено да је остао нераспоређен.

Члан 20.
Лицу из члана 14. ове одлуке  који одлази у 

пензију исплаћује се отпремнина у висини једне и 
по плате коју би остварио за месец који претходи 
месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што 
она не може бити нижа од три просечне зараде у 
Републици Србији, према последњем  коначном 
објављеном податку републичког органа надлежног 
за послове статистике, на дан исплате.

                                
Члан 21.

Лица из члана 14. ове одлуке  имају право на 
јубиларну новчану награду у висини просечне 
зараде без пореза и доприноса по запосленом у 
Републици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике, с 
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тим што се висина новчане награде увећава за 25% 
при сваком наредном остваривању тог права.  

Јубиларном годином рада сматра се година у 
којој лице из става 1. овог члана навршава 10, 20, 
30 и 40 година рада проведених у радном односу у 
Градској управи, као и у органима територијалне 
аутономије и јединицама локалне самоуправе.

 Изузетно, ако лицу из става 1. овог члана 
престаје рад у органу града Панчева, а остварио је 
право на јубиларну награду, награда ће се исплатити 
након престанка рада, или његовом наследнику.

Члан 22.
Запослени има право на годишњу награду.
Годишња награда исплаћује се запосленом у 

складу са прописима који регулишу ову област.

Члан 23.
Изабраном, постављеном и запосленом лицу 

из члана 14. ове одлуке, припада солидарна помоћ 
у случају:

1. дуже или теже болести запосленог или 
члана његове уже породице,

2. набавке ортопедских помагала и апарата за 
рехабилитацију запосленог или члана  његове уже 
породице,

3. здравствене рехабилитације запосленог,
4. настанка теже инвалидности запосленог,
5. набавке лекова за запосленог или члана 

његове уже породице,
6 смрти члана уже породице запосленог, а 

његовој породици за случај смрти запосленог, у 
висини просечних трошкова погребних услуга, 
а највише до висине неопорезивог износа који 
је предвиђен законом којим се уређује порез на 
доходак грађана,  

7 смрти родитеља запосленог у висини 50% 
просечних трошкова погребних услуга, односно 
неопорезивог износа који је предвиђен законом 
којим се уређује порез на доходак грађана,  

8 и у другим случајевима предвиђеним 
Посебним колективним уговором.

У случајевима предвиђеним у ставу 1. тачкама 
од 1. до 5. овог члана може се одобрити помоћ 
и лицима која су остварила право на пензију у 
Градској управи.

Члан 24.
Право на помоћ остварује се на основу 

захтева које подноси лице из  става 1. претходног 
члана ове одлуке, уз који прилаже здравствену и 
другу документацију на основу које се утврђује 
основаност захтева.

 Основаност захтева из претходног става 
овог члана утврђује Комисија коју образује 
синдикална организација Градске управе из реда 
својих чланова (у даљем тексту: Комисија).

 Одлуку о исплати помоћи до висине 
неопорезивог износа у смислу Закона о порезу на 
доходак грађана, доноси начелник Градске управе 
на предлог Комисије, у складу са расположивим 
средствима.

 Одлуку о исплати помоћи у висини преко 
неопорезивог износа у смислу Закона о порезу на 
доходак грађана, доноси градоначелник на предлог 
Комисије.

 Висина помоћи у току године, у случајевима 
утврђеним у ставу 1. тачкама 1 до 5. и  тачки 8. 
претходног члана ове одлуке, исплаћује се у складу 
са средствима обезбеђеним Одлуком о буџету 
града Панчева, а највише до висине три просечне 
зараде без пореза и доприноса по запосленом у 
Републици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике.

Члан 25.
Запослена и постављена лица у органима града 

Панчева имају право на накнаду за рад у комисијама 
које образују извршни органи града Панчева.

Делокруг рада и висина накнаде за рад чланова 
комисија из претходног става овог члана утврђује 
се актом о образовању комисије. 

Члан 26.
Деца изабраних, постављених и запослених 

лица из члана 14. ове одлуке, старости до 10 
година живота, имају право на поклон за Божић и 
Нову годину у вредности до неопорезивог износа 
предвиђеног законом којим се уређује порез на 
доходак грађана.

Запослене жене имају право на осмомартовски 
поклон.

Врста и висина вредности осмомартовског 
поклона утврђује се сваке године одлуком 
начелника Градске управе.

Члан 27.
За изузетно залагање у обављању послова 

везаних за функционисања органа Града, може 
се доделити признање у виду новчаних накнада, 
похвала и слично.

Врсте признања, услови и поступак за њихово 
додељивање утврђују се посебним актом Градског 
већа.

 
Члан 28.

Права и обавезе која нису утврђена овом 
одлуком, изабрана, постављена и запослена лица 
из члана 14. ове одлуке, остварују у складу са 
законом, колективним уговором и другим важећим 
прописима.

Члан 29.
Појединачна решења о платама, накнадама и 

другим примањима изабраних и постављених лица  
доноси  Комисија за кадровска и административна 
питања и радне односе .

Појединачна решења о платама, накнадама и 
другим примањима лица која поставља Градско 
веће, односно градоначелник доноси Градско веће, 
односно градоначелник.       

Појединачна решења о платама, накнадама и 
другим примањима запослених лица у Градској 
управи и Градској служби за буџетску инспекцију 
и ревизију доноси начелник Градске управе.  

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука  о платама, накнадама  и другим 
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примањима  изабраних и постављених лица и 
запослених у органима града Панчева и накнадама 
одборника Скупштине града Панчева („Службени 
лист града Панчева“ број 12/2008, 12/2009 и 
27/2009).

  Члан 31.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 
у “Службеном листу града Панчева”, а примењује 
се почев од обрачуна и исплате платаза месец 
јануар 2012. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА                   
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                                                        
БРОЈ:  II-04-06-19/2012         
Панчево, 31. јануар 2012. године              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                            Тигран киш, с.р. 

 10.

На основу члана 80. Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС 72/11), чланова 20. тачка 8., 32. и 66. 
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС» бр.129/07), члана 6. тачка 10. и 16. Закона о 
финансирању локалне самоуправе («Службени 
гласник РС» бр. 62/06 и 47/11), чланова 90., 91., 
96., 97. и 98. Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник РС» бр.72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС и 24/11), члана 39. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» бр.08/08 и 04/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 31. 
јануара, 2012. године, донела је

О Д Л У К У
о допунама одлуке о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта

Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта («Службени лист града 
Панчева број 10/10, 04/11 и 33/11) после члана 43.а 
додају се нови чланови 44. и 45. који гласе:

« Члан 44.
У поступку издавања локацијске дозволе, за 

линијске инфраструктурне објекте и објекте за 
производњу електричне енергије из обновљивих 
извора, ЈП «Дирекција» може закључити уговор о 
установљавању права службености на грађевинском 
земљишту на којем је уписано право јавне својине 
града Панчева.

Накнада за установљавање права службености 
утврђује се у висини закупнине за површину дела 
парцеле у погледу које је установљено право 
службености, чија је вредност трајно умањена, 
за период од 40 година, са могућношћу даљег 
продужења, при чему ће се предметна накнада 
плаћати на начин предвиђен чланом 37. Одлуке.

Члан 45.
Изузетно, у поступцима легализације објеката 

изграђених на зеленој површини (осим објеката 
изграђених на постојећим односно, планираним 
парковским површинама) и другим Законом и 
Правилником о критеријумима за умањење накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта у поступку 
легализације и о условима и начину легализације 
објеката предвиђеним површинама, Скупштина, на 
образложени предлог Управног одбора, може дати 
сагласност за легализацију објеката, уз испуњеност 
свих Законом предвиђених услова.

Управни одбор доставља Скупштини предлог 
са предлогом Уговора о закупу земљишта које се 
налази испод објекта који је предмет легализације, 
а у складу са Одлуком »

Досадашњи чланови 44. и 45. постају чланови 
46. и 47.

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 ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево,31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран киш, с.р.

 

11.

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској 
подршци породици са децом (“Службени гласник 
РС” број 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 39. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној 31. 01 2012.године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама одлуке о финансијској 

подршци породици са децом на територији 
града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици 

са децом на територији града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 6/11-пречишћен текст), у 
члану 3. тачка 2. мења се и гласи:

“ 2. право на новчану помоћ незапосленим 
породиљама,

Члан 2.
После члана 9. наслов у тачки 2. мења се и 

гласи: “ 2. Право на новчану помоћ незапосленим 
породиљама

Члан 3.
У чл. 10, 12 и 13. брише се реч “једнократну”.
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Члан 4.
Члан 14. мења се и гласи:
“ Номинални износ права на новчану помоћ 

незапосленим породиљама утврђује градоначелник 
Града, посебним актом.

Новчана помоћ из става 1. овог члана исплаћује 
се у шест једнаких месечних рата.

Захтев за остваривање права на новчану помоћ 
незапосленим породиљама подноси се најкасније 
до навршене прве године живота детета.”.

Члан 5.
У члану 15. став 2. мења се и гласи:
“Право на једнократну новчану помоћ из става 

1. овог члана остварује мајка, сваке календарске 
године, до десете године живота деце.”.

 
Члан 6.

У члану 19. став 1. мења се и гласи:
“ Номинални износ права на једнократну 

новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или 
четворки утврђује градоначелник Града посебним 
актом, сваке календарске године, до десете године 
живота деце.”.

Члан 7.
У члану 24. алинеја 1. мења се и гласи:
корисник права на новчану социјалну помоћ,

Члан 8.
У члану 26. тачка 2. мења се и гласи:
“2. мишљења Интерресорне комисије града 

Панчева - за остваривање права из члана 24. алинеја 
3. ове одлуке,”.

Члан 9.
У члану 29. ставови 1. и 2. мењају се и гласе:
“Право на регресирање трошкова превоза деце 

предшколског узраста са сметњама у развоју и 
пратиоца детета, као и боравка ове деце у установи 
са територије друге општине, односно града имају 
деца ако на подручју Града нема одговарајуће 
школе.

Регресирање трошкова превоза деце 
предшколског узраста са сметњама у развоју до 
установе са територије друге општине, односно 
града, као и трошкова превоза за пратиоца детета 
уз мишљење Интерресорне комисије града Панчева 
да је пратилац неопходан, врши се у висини цене 
превозне карте у јавном саобраћају.”.

Члан 10.
У члану 30. став 1. мења се и гласи:
“Право на регресирање трошкова превоза 

деце предшколског узраста са сметњама у развоју 
и пратиоца детета, као и боравка ове деце у 
установи са територије друге општине, односно 
града остварује се на основу захтева родитеља, 
старатеља, усвојитеља или хранитеља и следећих 
доказа:

1. мишљења Интерресорне комисије града 
Панчева,

2. потврде установе са територије друге 
општине, односно града о упису детета и

3. фотокопије личне карте, односно избегличке 

легитимације или легитимације расељеног лица.”.
 

Члан 11.
У члану 31. став 2. после алинеје 4. додаје се 

нова алинеја 5. која гласи:
“- чији су родитељи корисници новчане 

социјалне помоћи,”.
 Алинеје 5. и 6. постају алинеје 6. и 7. 
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
Деца са сметњама у развоју могу остварити 

право из става 1. овог члана са пратиоцем, уколико 
Интерресорна комисија града Панчева да мишљење 
да је детету неопходан пратилац.”.

Члан 12.
У члану 32. став 2. реч и бројеви “алинеје 4, 5. 

и 6.”замењују се речју и бројевима “алинеје 4, 5, 
6. и 7.”.

После става 2. додаје се нови став 3. који 
гласи:

“Пратилац из члана 31. став 3. ове одлуке има 
право на потпуно регресирање трошкова боравка 
у одмарааишту на Дивчибарама (бесплатан 
боравак).”.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 13.
У члану 34. речи ” право на једнократну новчану 

помоћ незапосленим породиљама” замењују се 
речима” право на новчану помоћ незапосленим 
породиљама”.

Члан 14.
У члану 39. речи”са списковима деце”замењују 

се речима и заградом” са списковима деце (са 
пратиоцем)”.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ‘ ‘Службеном листу града Панчева 
‘’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево,31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран киш, с.р.

 

12.

На основу члана 9. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник РС” број 24/11), и чланова 32, 
и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС” број 129/07) и чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” број 8/08 и 4/09), Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној дана 31.јануара 
2012. године, донела је
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О Д Л У К У
о изменама одлуке о социјалној заштити 

грађана града Панчева

Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити грађана града 

Панчева (“Службени лист града Панчева “ број 
24/11, 27/11 и 28/11), члан 31. мења се и гласи:

“ Члан 31.
Привремени смештај жртава породичног 

насиља обезбеђује се женама и деци жртвама 
породичног насиља.

Привремени смештај лица из става 1. овог 
члана траје најдуже шест месеци, а изузетно у 
оправданим случајевима до годину дана.”.

Члан 2.
Члан 32. мења се и гласи:

“Члан 32.
Услуга привременог смештаја жртава 

породичног насиља пружа се у Сигурној кући-
склоништу за жене и децу жртве породичног 
насиља.

Услуга привременог смештаја жртава 
породичног насиља обухвата обезбеђивање 
смештаја, исхране, примену здравствено-
хигијенских мера, саветодавно-терапијски рад и 
психосоцијалну подршку жртавама породичног 
насиља, као и задовољавање других потреба ових 
лица.”.

Члан 3.
У члану 33. ставови 3. и 4. бришу се.

Члан 4.
Члан 34. мења се и гласи:

“Члан34.
Општим актом Центра регулише се начин 

пружања услуге у Сигурној кући-склоништу за 
жене и децу жртве породичног насиља.”.

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 ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево, 31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран киш, с.р.

13.

На основу члана 11. Одлуке о објављивању 
аката у Службеном листу града Панчева („Службени 
лист општине Панчево”, бр. 16/05 и „Службени 

лист града Панчева”, бр. 13/09 и 25/09) и члана 32. 
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Србије», бр. 129/07) и члана 39. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева», 
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, дана 
31.01.    2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању цене услуга «Службеног листа 

града Панчева» за 2012. годину

I
Утврђује се цена услуга “Службеног листа 

града Панчева” за 2012. годину и то:
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1 2 3 4 5
1. П о ј е д и н ач н и 

примерак листа 
по једном табаку 
(4 стране) без 
ПДВ-а

табак 31,48

2. А к о н т а ц и ј а  
г о д и ш њ е  
претплате
(без ПДВ)

8.877,82

3. Накнада    за    
о б ј а в љ и в а њ е 
аката,   других   
текстова   и 
огласа јавних  
предузећа и 
установа,    као    
и   других 
корисника

1
страна
текста

1.023,20 За текстове
који обухва-
тају 1/2 или 
1/4 стране 
цена се 
изводи по 1 
страници

4. Накнада    за    
о б ј а в љ и в а њ е 
малих огласа и 
других мањих 
текстова

1 
куцан 

ред

20,46

   
II

Саставни део овог решења је ценовник 
«Службеног листа града Панчева» за 2012. годину.

 
III

Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево, 31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран киш, с.р.
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14.

На основу Одлуке Уставног суда Републике 
Србије IУз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 31. јануара 
2012. године, донела је

О Д Л У К У
о измени одлуке о утврђивању престанка 

мандата одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: ХУ-530/2011 од 28.12.2011. године, 
у тачки I Одлуке о утврђивању престанка мандата 
одборника Скупштине града Панчева број: II-04
-06-15/2009 од 29.09.2009.године, ставља се ван 
снаге део који се односи на одборника Радета 
Вукојевића.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево, 31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран киш, с.р.

15.
 
На основу Одлуке Уставног суда Републике 

Србије IУз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 31. јануара 
2012. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине града Панчева

I
На основу Решења Уставног суда Републике 

Србије број: број: ХУ-530/2011 од 28.12.2011. 
године, и Одлуке о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине града 
Панчева број: II-04-06-15/2009 од 29. септембра 
2009. године, у тачки I Одлуке о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Панчева 
ставља се ван снаге део који се односи на одборника 
Курјачки Ђоку.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева». 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба 

надлежном Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево, 31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран киш, с.р.

ЦЕНОВНИК 
«Службеног листа града Панчева» 

за 2012. годину
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1 2 3 4 5
1. П о ј е д и н ач н и 

примерак листа 
по једном табаку 
(4 стране) без 
ПДВ-а

табак 31,48

2. Аконтација  
годишње  
претплате
(без ПДВ)

8.877,82

3. Накнада    за    
објављивање 
аката,   других   
текстова   и 
огласа јавних  
предузећа и 
установа,    као    
и   других 
корисника

1
страна
текста

1.023,20 За текстове
који обухва-
тају 1/2 или 
1/4 стране 
цена се 
изводи по 1 
страници

4. Накнада    за    
о б ј а в љ и в а њ е 
малих огласа и 
других мањих 
текстова

1 
куцан 

ред

20,46
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16.
 
На основу Одлуке Уставног суда Републике 

Србије IУз - 52/2008 («Службени гласник РС» бр. 
34/10) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. 
лист града Панчево» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина 
града Панчева, на седници одржаној 31. јануара 
2012. године, донела је

ОДЛУКУ 
о потврђивању мандата одборника Скупштине 

града Панчева

I
Потврђује се мандат одборника Скупштине 

града Панчева на основу Решења Уставног суда 
Републике Србије број: ХУ-530/2011 од 28.12.2011. 
године и Извештаја Комисије за мандатна питања 
Скупштине града Панчева о изменама одлука о 
утврђивању престанка мандата одборника и о 
потврђивању мандата одборника број: II-04-06-
15/2009 од 29. септембра 2009. године и Извештаја 
Изборне комисије града Панчева о изменама одлука 
о утврђивању престанка мандата одборника и о 
потврђивању мандата одборника, број: I-01-013-
1/2012 од 18. јануара 2012. године и то:

РАДЕТУ ВУКОЈЕВИЋУ, пензионеру из 
Качарева,  ул. Маршала Тита бр. 25А.

II
Ова одлука ће се објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево, 31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран киш, с.р.

 

17

На осмову чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени  Гласник РС” бр. 129/2007), 
члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама ( 
“Сл гласпик РС”, број 111/2009 и 92/2011), члана 8. 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне 
ситуације (“Сужбени. гласник РС”, број 98/2010), 
члана 5 Одлуке о образовању Градског штаба за 
ванредне ситуације града Панчева број. II-04-06-
38/2011 и II-04-06-19/2012 и чланова 39. тачка 6. и 
99. став I. Статута града Папчева (..Службени лист 
града Панчева” бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина 
града Панчева на седници одржаној 31. јануара.  
2012. године, донела је

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

Члан 1.
Разрешавају се дужности чланова Градског 

штаба за ванредне ситуације:
Љиљана Вуколић. 
др Љиљана Лазић. 
потпуковник Бориша Докнић. 
Момир Георгијевски.

Члан 2.
За чланове Градског штаба за ванредне 

ситуације постављају се:
Анђелија Цветић. секретар Секретаријата за 

привреду и скономски развој. 
др Мица Сарић Танасковић, директор Завода 

за јавно здравље Панчево. 
потпуковник Рудолф Келе. начелник ЦМО 

Панчево и 
Бора Мајкић  командант ВСЈ ОВС Панчево.

Члан 3.
Ово решење ће се објавити у “Службеном 

листу града Панчева.”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево, 31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                Тигран киш, с.р. 

18.

На основу члана 15. Закона о јавним предузе-
ћима и обављању делатности од општег интереса 
(»Службени гласник РС» бр. 25/00, 25/02, 107/05 
и 108/05 -исправка), члана 40. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа «Градска стамбена агенција» 
Панчево («Службени лист општине Панчево» бр. 
2/06 и «Службени лист града Панчева бр. 12/08) и 
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист 
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09) Скупштина града 
Панчева, на седници одржаној 31. јануара 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 НИКОЛИЋ ЉУБИША.

II
За члана Надзорног одбора Јавног предузећа 

«Градска стамбена агенција» Панчево, именује се 
МАРСЕНИЋ МИЛОРАД.

III
Лице из тачке II овог решења именује се на 

остатак времена утврђен Решењем о именовању 
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председника и чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа «Општинска стамбена агенција» Панчево 
број I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008. године, 
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу 
и именовању члана Надзорног одбора Јавног 
предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево 
број II-04-06-4/2009 од 20.фебруара 2009. године, 
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу и 
именовању председника Надзорног одбора Јавног 
предузећа «Градска стамбена агенција» Панчево 
број II-04-06-22/2010 од 29. априла 2010. године и 
Решењем о разрешењу и именовању председника 
и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
«Градска стамбена агенција» Панчево број II-04-
06-37/2010 од 29. октобрa 2010. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-19/2012
Панчево, 31.  јануар 2012.  године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран киш, с.р.

 

19.

На основу члана 15, 45, 46. и 48. Закона о 
локалним изборима («Службени гласник РС» бр. 
129/07) и чл. 11. Пословника Скупштине града 
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 
11/08), Изборна комисија за спровођење избора за 
одборнике у Скупштини града Панчева на седници 
одржаној дана 18. јануара 2012. године, донела је

И З В Е Ш Т А Ј
о изменама одлуке о утврђивању престанка 

мандата одборника и о потврђивању мандата 
одборника Скупштине града Панчева

Изборна комисија за спровођење избора за 
одборнике у Скупштини града Панчева, на основу 
Закључка Комисије за Мандатна питања града 
Панчева број: II-04-06-1/2012-1 од 18. јануара 
2012. године, констатује да треба донети Одлуку о 
изменама одлуке о утврђивању престанка мандата 
за одборника Скупштине града Панчева и то за 
Радета Вукојевића.

Наведену одлуку треба изменити тако што 
ће се ова одлука ставити ван снаге у делу који се 
односи на наведеног одборника.

Такође, Изборна комисија за спровођење 
избора за одборнике у Скупштини града Панчева 
констатује да је потребно донети Одлуку о изменама 
одлуке о потврђивању мандата за одборника 
Скупштине града Панчева и то за Курјачки Ђоку.

Наведену одлуку треба изменити тако што 
ће се ова одлука ставити ван снаге у делу који се 
односи на наведеног одборника.

Извештај се доставља Скупштини града Панче-
ва ради измена наведених одлука и «Службеном 
листу града Панчева» ради објављивања.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
 

СЕКРЕТАР
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Оливера Ћириковачки, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Јелена Павловић, с.р.

20.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 24.01. 2012. године, разматрало је Предлог 
решења о образовању привремених савета месних 
заједница „Горњи град” и „Котеж”, па је на основу 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС” број 129/07), члана 51. 
став 1. Одлуке о месним заједницама на територији 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 36/11) и чланова 59. и 99. став 3. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 8/08 
и 4/09), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању привремених савета месних 

заједница „Горњи град” и „Котеж”

Члан 1.
Овим решењем образују се привремени савети 

месних заједница „Горњи град” и „Котеж” (у даљем 
тексту: привремени савети).

Члан 2.
Привремени савет Месне заједнице „Горњи 

град” чине председник и четири члана Савета 
Месне заједнице „Горњи град” изабраних на 
изборима за чланове савета месних заједница на 
територији града Панчева 11. маја 2008. године, са 
територије Месне заједнице „Горњи Град”, и то:

Председник
Душан Вујовић из Панчева, Моше Пијаде 13а; 

Чланови
1. Слободанка Михајлов из Панчева, 

Војвођански булевар 32;
2. Милорад Јанковић из Панчева, Хајдук 

Вељкова 12;
3. Милка Милевски из Панчева, Маршала 

Тита 45;
4. Мирјана Томић из Панчева, Стевана 

Шупљикца 111.
Члан 3.

Привремени савет Месне заједнице „Котеж” 
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чине председник и осам чланова Савета Месне 
заједнице „Горњи град” изабраних на изборима 
за чланове савета месних заједница на територији 
града Панчева 11. маја 2008. године, са територије 
Месне заједнице „Котеж”, и то:

Председник
Слађана Радојковић из Панчева, Вршачка 14; 

Чланови
1. Братислав Вуковић из Панчева, Браће 

Јовановића 586;
2. Љиљана Јосиповић из Панчева, Војвођанкси 

булевар 44;
3. Горан Траиловић из Панчева, Краљевачка 4;
4. Маријана Гргић из Панчева, Вршачка 5;
5. Јована Зорић из Панчева, Ослобођења 35;
6. Даниела Максмовић из Панчева, Светозара 

Милетића 93;
7. Милан Станковић из Панчева, Кикиндска 17;
8. Раденко Грбић из Панчева, Иве Курјачког 105.

Члан 4.
Привремени савети ће обављати функцију 

Савета Месне заједнице „Горњи град” и Савета 
Месне заједнице „Котеж” до спровођења избора у 
складу са одредбама Одлуке о месним заједницама 
на територији града Панчева („Службени лист 
града Панчева” број 36/11).

Члан 5.
Савету Месне заједнице „Горњи град” 

изабраном у складу са Одлуком о месним 
заједницама на територији општине Панчево («Сл. 
лист општине Панчево» бр. 8/01, 15/03 и 11/07) 
престаје мандат пре истека времена на који је 
изабран, даном доношења овог решења.

Члан 6.
Прву седницу привремених савета сазваће 

председници привремених савета у року од седам 
дана од дана доношења овог решења.

Члан 7.
Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе привремених савета обављаће 
Секретаријат за општу управу и Секретаријат за 
финансије Градске управе града Панчева.

Члан 8.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-05-06-2/2012-3
Панчево, 24. јануар 2012. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Весна Мартиновић дипл. правник, с.р.
 

21.

На основу члана 98. став 19. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” број 72/09 ), члана 34. став 6. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
(“Службени гласник РС број 18/10 ) и члана 7. 
Правилника о додатној образовној, здравственој и 
социјалној подршци детету и ученику (“Службени 
гласник РС” број 63/10 ), начелник Градске управе 
града Панчева, на основу члана 29. Одлуке о 
градској управи града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” број 11/08, 8/09, 23/09, 27/09 и 
10/10), дана 4.10. 2010.године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању интерресорне комисије града 

Панчева

I
Интерресорна комисија града Панчева (у 

даљем тексту: Комисија) има три стална члана, 
и то: представника система здравствене заштите 
(педијатар), представника образовно-васпитног 
система ( школски психолог) и представника 
система социјалне заштите (стручни радник на 
пословима социјалног рада).

Комисија има два повремена члана ( изузетно 
три ), и то: представника здравствене заштите 
( изабрани лекар или лекар специјалиста ), 
представника образовања ( васпитач, наставник 
разредне наставе, одељенски старешина, 
предметни наставник или стручни сарадник 
запослен у образовној установи коју дете похађа ) и 
представника социјалне заштите ( стручни радник 
из установе социјалне заштите, водитељ случаја, 
представник установе социјалне заштите у коју је 
дете смештено и др.).

Председника Комисије бирају стални чланови 
Комисије из својих редова.

Повремене чланове Комисије одређује 
председник Комисије.

II
У Комисију, као стални чланови, именују се:
1. др Светлана Пакашки, педијатар, запослена 

у Дому здравља Панчево,
2. Славена Муста, дипл. психолог, запослена 

у Школи за основно и средње образовање”Мара 
Мандић^Панчево и

3. Рајка Благојевић, дипл.социјални 
радник, запослена у Центру за социјални рад 
^Солидарност^Панчево.

 
III

Лица из тачке II овог решења именују се на 
време од четири године.

IV
Комисија је надлежна за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету и ученику, у складу 
са Законом о основама система образовања и 
васпитања, Законом о предшколском васпитању и 
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образовању , Правилником о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету и 
ученику и другим законима и прописима.

V
Комисија је надлежна за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету и ученику који има 
пребивалиште на територији града Панчева.

VI
Чланови Комисије имају право на накнаду 

за свој рад, која се одређује посебним актом 
градоначелника града Панчева.

VII
Седиште Комисије је у Панчеву, Трг Краља 

Петра I броЈ 2-4, у згради Скупштине града 
Панчева.

VIII
Координатор Комисије је др Валентина Томић, 

запослена у Градској управи .« града Панчева.

IX
Комисија има печат, кружног облика, пречника 

32 мм чији је текст исписан ћириличним писмом, 
на српском језику, у концентричним круговима око 
грба Републике Србије, на следећи начин:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА, у спољном кругу 
печата,

- АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА, у следећем унутрашњем кругу,

- ГРАД ПАНЧЕВО, у следећем унутрашњем 
кругу,

- ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА ГРАДА 
ПАНЧЕВА, у следећем унутрашњем кругу,

- у дну печата исписан је назив седишта 
ПАНЧЕВО.

 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
БРОЈ: Ш-09 /2010 
Панчево, 4. 10.2010. године

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКE УПРАВE

Милорад Милићевић, с.р.

22.

На основу члана 98. став 19. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” број 72/09 ), члана 34. став 6. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
(“Службени гласник РС” број 18/10 ) и члана 7. 
Правилника о додатној образовној, здравственој и 
социјалној подршци детету и ученику (“Службени 

гласник РС” број 63/10 ), начелник Градске управе 
града Панчева, на основу члана 32. Одлуке о 
градској управи града Панчева (“Службени лист 
града Панчева” број 19/10 - пречишћен текст, 2/11 
и 4/11), дана 8.06. 2011 године, донео је

РЕШЕЊЕ 
о измени решења о именовању интерресорне 

комисије града Панчева

I
У Решењу о именовању Интерресорне комисије 

града Панчева број III-09 /2010 од 4.10.2010. године 
(у даљем тексту: Комисија), у тачки II алинеја 2. 
мења се и гласи:

“2.Мирјана Трифуновић Паул, психолог, 
запослена у Основној школи “Исидора Секулић 
“Панчево, до повратка Славене Муста са 
породиљског одсуства, односно одсуства са рада 
ради неге детета, али не дуже од годину дана од 
дана започињања породиљског одсуства”.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: III-09/2011
Панчево, 08. јуни 2011. године

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКE УПРАВE

Милорад Милићевић, с.р.

 
23.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС” број 41/09 и 53/10), члана 52. став 1. 
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
16/11 и 27/11), члана 20. Одлуке о Градској управи 
града Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 
19/10 - пречишћен текст,  2/11 - исправка и 4/11), 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” 
број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
о одређивању забране скретања у Змај Јовину 

улицу

I. Одређује се забрана скретања за сва 
моторна возила у улицу Змај Јовину у насељеном 
месту Панчево, на делу улице од Карађорђеве до 
Трга Краља Петра I, из улице Карађорђеве осим за 
возила са посебном дозволом.

II. За спровођење режима саобраћаја 
утврђеног у тачци I. овог решења мора се израдити 
саобраћајни пројекат и на путу, односно улици 



   Страна    14 --  Број   2          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                               31. јануар 2012 . године

из тачке I. овог решења, поставити саобраћајну 
сигнализацију према пројекту.

Сагласност да је пројекат из претходног става 
урађен у складу са режимом саобраћаја из тачке I 
овог решења даје Агенција за саобраћај.

III. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да

- уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације;

- изврши техничку регулацију саобраћаја 
из става I диспозитива овог решења постављањем 
саобраћајне сигнализације;

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 26.04.2012. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-4/2012-2
ПАНЧЕВО 26. јануар 2012. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

 

24.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС” број 41/009 и 53/10), члана 52. став 1. 
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
16/11 и 27/11), члана 20. Одлуке о Градској управи 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11), 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” 
број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
о одређивању једносмерности улице код Зелене 

пијаце

I. Одређује се једносмерност улице која се 
налази између Зелене пијаце и Историјског архива 
и то у смеру од улице Немањине према улици Змај 
Јовиној.

II. За спровођење режима саобраћаја 
утврђеног у тачци I. овог решења мора се израдити 
саобраћајни пројекат и на путу, односно улици 
из тачке I. овог решења, поставити саобраћајну 
сигнализацију према пројекту.

Сагласност да је пројекат из претходног става 
урађен у складу са режимом саобраћаја из тачке I 
овог решења даје Агенција за саобраћај.

III. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да

- уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације;

- изврши техничку регулацију саобраћаја 
из става I диспозитива овог решења постављањем 
саобраћајне сигнализације;

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 26.04.2012. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-4/2012-1
ПАНЧЕВО 26. јануар 2012. године

ДИРЕКТОР
                                         Ранко Марчетић, с.р. 

25.
 
Агенција за саобраћај Градске управе града 

Панчева на основу члана 8. Одлуке о јавном 
превозу путника на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 16/11) и 
чланова 113, 192. и 196. /ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” 
број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Одређује се привремена линија јавног 
градског превоза путника број 2 КОТЕЖ 2 
-ЦЕНТАР - ДОЛОВО

II Превоз на линији из тачке I став 1. овог 
решења обављаће Јавно комунално предузеће 
„Аутотранспорт Панчево”, Панчево по реду вожње 
датом у прилогу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКАУПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-2/2012-1
ПАНЧЕВО 05. јануар 2012. године

ДИРЕКТОР
                                        Ранко Марчетић, с.р.
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ЛИНИЈА БРОЈ 2

КОТЕЖ 2 - ЦЕНТАР - ДОЛОВО

СТАТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ЛИНИЈЕ
 
 

СМЕР А СМЕР Б

Котеж II - Книћанинова - Димитрија Туцовића - 
Петра Драпшина - Трг Слободе - Војводе Радомира 
Путника - Милоша Требињца -Милоша Обреновића 
- Баваништански пут -Улица Кестена - Краља Петра 
I - Морава -Војвођанска

Војвођанска - Морава - Краља Петра I - Улица 
Кестена - Баваништански пут - Милоша Обреновића 
- Милоша Требињца - Војводе Радомира Путника 
- Трг Слободе - Петра Драпшина - Димитрија 
Туцовића - Книћанинова - Котеж II (Окретница)

209 Котеж II (Окретница) 0 0 121 Долово окретница 0 0
205 Книћанинова 2 1,0 1,0 118 Долово 2 1 1
202 Книћанинова 1 0,2 1,2 123 Долово центар 1 2
180 Горњи млин 0,2 1,4 116 Долово 1 1 3
260 Преображењска црква 0,6 2,0 430 ПИК Долово 1 4
176 Водна заједница 0,3 2,3 Викенд зона Долово 2 3 7
183 Градска управа 0,2 2,5 425 Викенд зона Долово 1 8
264 Робна кућа 0,5 3,0 278 Стари Тамиш 4 12
190 Завод за запошљавање 0,2 3,2 429 Надел 2 14
172 Болница 0,3 3,5 409 Дом слепих 1 15
242 Пекара 0,5 4,0 411 Знак 1 16
286 Тесла 0,4 4,4 413 Јосиф Панчић 1 17
277 Стари бувљак 0,9 5,6 228 Ново гробље 1 18
197 Касарна 1,0 6,6 196 Касарна 1 19
.230 Ново гробље 1,0 7,6 276 Стари бувљак 1 20
412 Јосиф Панчић 1 8,6 287 Тесла 0,9 20,9
410 Знак 1 9,6 243 Пекара 0,4 21,3
408 Дом слепих 1 10,6 173 Болница 0,5 21,8
428 Надел 1 11,6 191 Завод за запошљавање 0,3 22,1
279 Стари Тамиш 2 13,6 182 Градска управа 0,7 22,8
424 Викенд зона Долово 4 17,6 177 Водна заједница 0,2 23

Викенд зона Долово 2 1 18,6 261 Преображењска црква 0,3 23,3
431 ПИК Долово 3 21,6 181 Горњи млин 0,6 23,9
115 Долово 1 1 22,6 203 Книћанинова 1 0,2 24,1
122 Долово центар 1 23,6 204 Книћанинова 2 0,2 24,3
117 Долово 2 1 24,6 209 Котеж II (Окретница) 1,0 25,3
121 Долово окретница 1 25,3
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РЕД ВОЖЊЕ
СМЕР А

САТ
РАДНИ ДАН СУБОТА НЕДЕЉА И ПРАЗНИК

МИНУТ МИНУТ МИНУТ
5, 30 30 30
6, 30 30 30
7, 30 30 30
8, 30 30 30
9, 30 30 30
10, 30 30 30
П, 30 30 30
12, 30 30 30
13, 30 30 30
14, 30 30 30
15, 30 30 30
16, 30 30 30
17, 30 30 30
18, 30 30 30
19, 30 30 30
20, 30 30 30
21, 30 30 30
22, 30 30 30

 

СМЕР Б

САТ
РАДНИ ДАН СУБОТА НЕДЕЉА И ПРАЗНИК

МИНУТ МИНУТ МИНУТ
5, 30 30 30
6, 30 30 30
7, 30 30 30
8, 30 30 30
9, 30 30 30
10, 30 30 30
И, 30 30 30
12, 30 30 30
13, 30 30 30
14, 30 30 30
15, 30 30 30
16, 30 30 30
17, 30 30 30
18, 30 30 30
19, 30 30 30
20, 30 30 30
21, 30 30 30
22, 30 30 30

•   Полазак радним даном, суботом и недељом од Котежа II (смер А) и из Долова (смер Б) у 22,30 саобраћа 
до Аутобуске станице.
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26.

На основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС” бр.88/2011) и 
члана 36. Статута Јавног комуналног предузећа 
“Водовод и канализација” Панчево - пречишћен 
текст (“Службени лист општине Панчево” бр.4/07), 
Управни одбор ЈКП “Водовод и канализација” 
Панчево на редовној седници која је одржана 
12.12.2011. године донео је следећу

О  Д Л У К У
о

утврђивању цена за воду и отпадну воду

Члан 1.

I ЦЕНА ЗА ВОДУ цена у 
дин/м3

1. Вода за домаћинства, стамбене 
зграде, дечије вртиће, здравствене 
установе, болнице, војне поште и 
установе (културне и просветне) 
у области јавних служби чији је 
оснивач општина, покрајина или 
Република Србија, под условом да 
искључиво обављају делатност за 
коју су основане 46,00 
1а.Вода за домаћинства за период од 
01.06.-01.09. за потрошњу већу од 
7м3 по члану домаћинства

103,60

2. Вода за привредне и друге 
организације, грађевинска преду-
зећа код градње, власнике пословног 
простора , јавну потрошњу и прива-
тне предузетнике 103,60
З.Вода за кориснике који обављају: 
Послове који се, у складу са 
Правилником о одређивању послова 
који се сматрају уметничким старим 
занатима, односно пословима 
домаће радиности (“Сл. Гласник 
РС” бр.86/2002), сматрају старим, 
уметничким занатима и пословима 
домаће радиности.
Послове који се у складу са 
Закључком IO СО Панчево бр. I-01
-06-67/2004 од 15.09.2004. године 
налазе на листи дефицитарних
занатских делатности (часовничар, 
кројач, књиговезац, фирмописац, 
обућар, израда капа и израда 
дугмади). Послове који се сматрају 
производним занатством изузев: 
производње хлеба, пецива, брзе 
хране, бурегџиница, пицерија и
посластичарница. 73,09

 

 

II ЦЕНА ЗА ОТПАДНУ ВОДУ
цена у 
дин/
м3

1. Одвођење отпадних вода за 
домаћинства, стамбене зграде, дечије 
вртиће, здравствене установе, болнице, 
војне поште и установе (културне и 
просветне) у области јавних служби 
чији је оснивач општина, покрајина 
или Република Србија, под условом да 
искључиво обављају делатност за коју су
основане 36,75
2.0двођење отпадних вода за привредне 
и друге организације, грађевинска 
предузећа, код градње, власнике 
пословног простора,за јавну потрошњу и 
приватне предузетнике 85,80
3. Одвођење отпадних вода за кориснике 
који обављају:
Послове који се, у складу са Правилником 
о одређивању послова који се сматрају 
уметничким и старим занатима, односно 
пословима домаће радиности (“Сл. 
Гласник РСМ бр. 86/2002), сматрају 
старим, уметничким занатима и 
пословима домаће радиности.
Послове који се у складу са Закључком 
10 СО Панчево бр. 1-01-06-67/2004 
од 15.09.2004. године налазе на листи 
дефицитарних занатских делатности 
(часовничар, кројач, књиговезац, 
фирмописац, обућар, израда капа 
и израда дугмади). Послове који се 
сматрају производним занатством изузев: 
производње хлеба, пецива, брзе хране, 
бурегџиница, пицерија и
посластичарница. 61,02 

 
Члан 2.

Применом ове Одлуке престаје примена и 
важност Одлуке Управног одбора ЈКП “Водовод и 
канализација” Панчево о утврђивању цена за воду 
и отпадну воду бр: 5-1/54 т. 2 од 20.12.2010. године. 
Цене воде и отпадне воде су без пореза на додату 
вредност.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања 
сагласности надлежног органа оснивача и биће 
објављена у “Службеном листу града Панчева”, а 
примењиваће се од 01.01.2012.г..

 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
Датум:12.децембар 2011. године 
Број: 5-1/78 t.3

ПРЕДСЕДНИК УО
Мунћан Бранка, с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

7. Одлука о ангажовању ревизора за 
обављање екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета града Панчева за 2011.годину............. 

8. Одлука о изменама и допунама одлуке 
о образовању градског штаба за ванредне 
ситуације града Панчева.................................

9. Одлука о платама, накнадама и другим 
примањима изабраних и постављених лица 
и запослених у органима града Панчева и 
накнадама одборника Скупштине града Пан
чева....................................................................

10. Одлука о допунама одлуке о отуђењу и 
давању у закуп грађевинског земљишта........ 

11. Одлука о изменама и допунама одлуке о 
финансијској подршци породици са децом на 
територији града Панчева...............................

12. Одлука о изменама одлуке о социјалној 
заштити грађана града Панчева......................

13. Решење о утврћивању цене услуга 
«Службеног листа града Панчева» за 2012. го-
дину..................................................................

14. Одлука о измени одлуке о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупштине 
града Панчева ..................................................

15. Одлука о измени одлуке о потврђивању 
мандата одборника Скупштине града Панчева

16. Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине града Панчева...............................

17. Решење о разрешењу и постављењу 
чланова Градског штаба за ванредне 
ситуације града Панчева..................................

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

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

19. Извештај о изменама одлуке о 
утврђивању престанка мандата одборника и о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
града Панчева...................................................

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

20. Решење о образовању привремених савета 
месних заједница „Горњи град” и „Котеж”.... 

ГРАДСКА УПРАВА

21. Решење о именовању интерресорне 
комисије града Панчева...................................

22. Решење  о измени решења о именовању 
интерресорне комисије града Панчева ..........

АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ

23. Решење о одређивању забране скретања у 
Змај Јовину улицу...........................................

24. Решење о одређивању једносмерности 
улице код Зелене пијаце...................................

25. Решење број XII-17-344-2/2012-1..............

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ГРАДА ПАНЧЕВА

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

   1

   1

   2

   6

   6

   7

   8

   9

   9

  10

  10

  10

                    

С А Д Р Ж А Ј     

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

   11

   11

   11

   12

   13

   14

   15

   17  



И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник  САЊА ПОПОВИЋ   телефони: 351-530 и 308-843/343                                    
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево

   Страна    20 --  Број   2          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                               31. јануар 2012 . године


