
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  1   ГОДИНА IV             ПАНЧЕВО,   11. фебруар 2013. ГОДИНЕ Аконтација претплате   9.366,10

   Цена овог примерка      267,00

1.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 
7. фебруара 2013. године, разматрало је Предлог решења 
о престанку важења Решења о образовању Тима за 
израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског 
земљишта без накнаде предузећу „СХБ” доо из Београда, 
улица Дечанска бр. 5, па је на основу чланова 46. и 66. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник PC” 
број 129/07) и чланова 59. и 99. став 3. Статута града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 8/08, 
4/09 и 5/12), донело

РЕШЕЊЕ
о престанку важења Решења о образовању 
Тима за израду Елабората о оправданости 

отућења грађевинског земљишта без накнаде 
предузећу „СХБ” доо из Београда, улица 

Дечанска бр. 5

Члан 1.
Престаје да важи Решење Градског већа града 

Панчева број II-05-06-35/2012-34 од 04.12.2012. године 
о образовању Тима за израду Елабората о оправданости 
отуђења грађевинског земљишта без накнаде предузећу 
„СХБ” доо из Београда, улица Дечанска бр. 5.

Члан 2.
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-05-06-2/2013-4
Панчево, 07. фебруар 2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Прим. др Светозар Гавриловић

2.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 7. 
фебруара 2013. године, разматрало је Предлог решења о 
изменама Решења о образовању Тима за координацију 
активности на увођењу двојезичне наставе на српском 
и енглеском језику у Предшколској установи „Дечја 
радост” и основним и средњим школама на територији 
града Панчева, па је на основу чланова 46. и 66. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник PC” број 

129/07) и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12), 
донело

РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о образовању Тима за 

координацију активности на увођењу двојезичне 
наставе на српском и енглеском језику у 

Предшколској установи „Дечја радост” и основним 
и средњим школама на територији града Панчева

I
У Решењу о образовању Тима за координацију 

активности на увођењу двојезичне наставе на српском 
и енглеском језику у Предшколској установи „Дечја 
радост” и основним и средњим школама на територији 
града Панчева („Службени лист града Панчева” број 
10/12), у тачки I подтачке 1, 2. и 3. мењују се и гласе:

„1. Миодраг Радојковић, члан Градског већа града 
Панчева, координатор;

2. Милосав Урошевић, члан Градског већа града 
Панчева, члан;

3. Нада Беркуљан, шеф Одсека просветне 
инспекције, Секретаријат за јавне службе и социјална 
питања, члан;”

У тачки I подтачка 6. речи: „в.д. директора” 
замењују се речју: „директор”.

II
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-05-06-2/2013-4
Панчево, 07. фебруар 2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Прим. др Светозар Гавриловић

3.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 
30.01. 2013. године, разматрало је Предлог за доношење 
Решења о образовању Радне групе за праћење реализације 
системског решавања сузбијања нелегалног превоза и 
ревитализације ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” Панчево, 
па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник PC” бр. 129/07) и чланова 59. 
тачка 9. и 99. став 3. Статута града Панчева („Сл. лист 
града Панчева” бр. 8/08, 4/09 и 5/12), донело следеће
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          Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Радне групе за праћење 

реализације системског решавања сузбијања 
нелегалног превоза и ревитализације ЈКП 

„Аутотранспорт- Панчево” Панчево

I
Образује се Радна група за праћење реализације 

системског решавања сузбијања нелегалног превоза и 
ревитализације ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” Панчево 
(у даљем тексту: Радна група), у следећем саставу:

1. БОРИСАВ МИЛУТИНОВИЋ, члан Градског 
већа града Панчева задужен за подручје саобраћаја, 
председник;

2. САША ПАВЛОВ, заменик Градоначелника 
града Панчева, заменик председника;

3. ЖЕЉКО ЛАЗИЋ, члан Градског већа града 
Панчева задужен за подручје финансија, члан;

4. МИЛОШ МИЈИЋ, директор ЈКП 
„Аутотранспорт-Панчево” Панчево, члан;

5. РАНКО МАРЧЕТИЋ, директор Агенције за 
саобраћај Градске управе града Панчева, члан;

6. МИЛОВАН ЋИРОВИЋ, секретар Секретаријата 
за инспекцијске послове Градске управе града Панчева, 
члан;

7. РАЈКО МИЈОВИЋ, помоћник директора за 
информације компјутерске технологије и организациони 
развој ЈКП „Водовод и канализација” Панчево, члан;

8. ЈАСНА ЛАКАТОШ-ГОМБАЦ, помоћник 
секретара Секретаријата за инспекцијске послове 
Градске управе града Панчева, секретар Радне групе.

II
Мандат чланова Радне групе траје 2 (две) године.

III
Задаци Радне групе:
•  Дефинисање мера и радњи из постојеће студије 

са циљем побољшања пословања и пословне ревитали-
зације ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” Панчево;

• праћење реализације системског решавања 
сузбијања нелегалног превоза и утицаја решавања овог 
проблема на пословање ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” 
Панчево;

• праћење утицаја предузетих мера и радњи на 
пословање ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” Панчево;

• контрола спровођења мера и радњи са анализом 
утицаја на пословање ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” 
Панчево.

IV
Председник Радне групе сазива седнице и руководи 

радом Радне групе. За пуноважан рад Радне групе 
потребно је да седници присуствује већина од укупног 
броја чланова.

Радна група на седницама одлучује већином гласова 
од укупног броја чланова.

V
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Радне групе обављаће 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа Градске управе 
града Панчева у сарадњи са Агенцијом за саобраћај и 
Секретаријатом за инспекцијске послове Градске управе 
града Панчева.

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2013-2
Панчево, 30. јануар 2013. године

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА 

Прим. др Светозар Гавриловић

4.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 
30. јануара 2013. године, разматрало је Предлог 
решења о допуни Решења о образовању Тима за 
израду Нацрта акционог плана за унапређење услова 
становања у неформалним ромским насељима, па је на 
основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник PC” број 129/07) и чланова 59. и 99. 
став 3. Статута града Панчева („Службени листа града 
Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о допуни Решења о образовању Тима за израду 
Нацрта акционог плана за унапређење услова 
становања у неформалним ромским насељима

I
У Решењу о образовању Тима за израду Нацрта 

акционог плана за унапређење услова становања у 
неформалним ромским насељима, број II-05-06-35/2012-
40 од 20.12.2012. године, у тачки I став 1. после алинеје 
7. додаје се алинеја 8, која гласи:

„- Јелена Новаков, дипл. психолог, Секретаријат за 
привреду и економски развој, члан.,,

II
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-05-06-2/2013-2
Панчево, 30. јануар 2013. године

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА 

Прим. др Светозар Гавриловић

5.
 
Градско веће града Панчева, на седници одржаној 

30.01.2013. године, разматрало је Предлог решења 
о образовању Тима за координацију активности на 
реализацији средстава за израду Главног пројекта 
телекомуникационе мреже на територији града Панчева, 
па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07) 
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и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(„Службени листа града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12), 
донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Тима за координацију 

активности на реализацији средстава за израду 
Главног пројекта телекомуникационе мреже на 

територији града Панчева

I
Образује се Тим за координацију активности на 

реализацији средстава за израду Главног пројекта 
телекомуникационе мреже на територији града Панчева 
(у даљем тексту: Тим) у следећем саставу:

1) Далибор Винкић, координатор Тима, 
задужен за организацију рада Тима и прибављање 
потребних информација и докумената који се односе 
на информатичко-техничке капацитете оптичке мреже, 
запослен у Служби за заједничке послове - Одељење за 
информатику;

2) Јоргованка Голубовић, члан Тима, задужена 
за обезбеђивање неопходних докумената за потребе 
израде Главног пројекта телекомуникационе мреже 
на територији града Панчева у складу са Законом о 
планирању и изградњи, запослена у Секретаријату 
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове;

3) Славе Бојаџиевски, члан Тима, задужен за 
сарадњу са ЈП “Дирекцијом за изградњу и уређење града 
Панчева” на реализацији средстава за израду Главног 
пројекта телекомуникационе мреже на територији 
града Панчева у складу са Законом о јавним набавкама, 
помоћник Градоначелника у области урбанизма;

4) Александра Илић, члан Тима, задужена за 
припрему финалног извештаја о реализацији средстава 
за израду Главног пројекта телекомуникационе мреже на 
територији града Панчева Покрајинском секретаријату 
за привреду, запошљавање и равноправност полова, 
запослена у Секретаријату за привреду и економски 
развој.

Задатак Тима је да координира активности 
дефинисане Уговором о финансирању радова број 103-
401-162/2012-04-2 од 05.03.2012. године и Анексом 
Уговора број 103-401-162/2012-04-2 од 04.12.2012. 
године и поднесе Извештај Покрајинском секретаријату 
за привреду, запошљавање и равноправност полова.

III
Лица из тачке I овог решења именују се на време до 

30.06.2013. године, односно до завршетка израде Главног 
пројекта телекомуникационе мреже на територији града 
Панчева

IV
Обавезују се: ЈП „Дирекција за изградњу и уређење 

Панчева” Панчево да, на захтев Тима, изради техничку 
спецификацију за расписивање јавне набавке за 
израду Главног пројекта телекомуникационе мреже на 
територији града Панчева, као и организационе јединице 
Градске управе града Панчева, јавна и јавна комунална 
предузећа да, на захтев Тима, спроведу потребне радње 
у складу са својим надлежностима утврђеним законом и 
локалним прописима.

V
Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Тима обављају Секретаријат за скупштинске 
послове, послове градоначелника и Градског већа, 
Секретаријат за привреду и економски развој и Служба 

за заједничке послове Градске управе града Панчева, 
a no потреби и друге организационе јединице Градске 
управе града Панчева.

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2013-2
Панчево, 30. јануар 2013. године

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА 

Прим. др Светозар Гавриловић 6.

6.

Градоначелник града Панчева, дана 31. јануара 2013. 
године, разматрао је Предлог решења о образовању 
Комисије за доделу средстава за рад удружења 
грађана која се баве глувим, наглувим као и слепим и 
слабовидим особама, па је на основу чланова 44. и 66. 
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 8/08, 
4/09 и 5/12), донео

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу средстава 

за рад удружења грађана која се баве глувим, 
наглувим као и слепим и слабовидим особама

I
Образује се Комисије за доделу средстава за рад 

удружења грађана која се баве глувим, наглувим као 
и слепим и слабовидим особама (у даљем тексту: 
Комисија), у следећем саставу:

1. Радомир Радосављевић, члан Градског већа 
града Панчева;

2. Др Душан Малић, члан Градског већа града 
Панчева;

3. Зденка Радојковић, вд директора Дома за децу 
и омладину без родитељског старања «Споменак» 
Панчево;

4. Зденка Јокић, запослена у ЈП „Градска стамбена 
агенција” Панчево;

5. Мартин Бајза, секретар Секретаријата за јавне 
службе и социјална питања Градске управе града 
Панчева.

Комисија на првој седници, већином гласова од 
укупног броја чланова, бира председника Комисије.

За секретара Комисије одређује се Драгана Дачић, 
запослена у Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања Градске управе града Панчева.

II
Задатак Комисије је утврђивање Предлога за доделу 

средстава за рад удружења која се баве глувим, наглувим 
као и слепим и слабовидим особама.

Послови доделе средстава за рад удружења 
грађана која се баве глувим, наглувим као и слепим 
и слабовидим особама: усвајање критеријума за 
вредновање, припремање предлога текста јавног 
конкурса за подношење документације, вредновање 
реализованих и планираних програмских активности 
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удружења и утврђивање Предлога удружења за доделу 
средстава за рад.

III
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана 

која се баве глувим, наглувим као и слепим и слабовидим 
особама.

Конкурс за доделу средстава за рад удружења 
грађана која се баве глувим, наглувим као и слепим и 
слабовидим особама објављује се у локалном штампаном 
гласилу «ПАНЧЕВАЦ» АД.

IV
Лица из тачке I овог решења именују се на време од 

четири године, односно до истека мандата одборницима 
Скупштине града Панчева.

V
Председник Комисије сазива седнице и руководи 

радом Комисије. За пуноважан рад Комисије потребно 
је да седници присуствује већина од укупног броја 
чланова.

Комисија на седницама одлучује већином гласова 
од укупног броја чланова.

VI
Чланови Комисије, осим оних који су запослени 

у Градској управи града Панчева, за свој рад остварују 
накнаду у износу од 900,00 динара, по седници.

VII
Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Комисије обавља Секретаријат за скупштинске 
послове, послове градоначелника и Градског већа Градске 
управе града Панчева у сарадњи са Секретаријатом за 
јавне службе и социјална питања Градске управе града 
Панчева.

VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-66
Панчево,31. јануар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р. 

7.

Градоначелник града Панчева, дана 5. фебруар 
2013. године, разматрао је Предлог решења о 
образовању заједничке Комисије за избор корисника 
стамбеног објекта у Панчеву са 15 стамбених јединица, 
у оквиру пројекта «Подршка у спровођењу стратегија 
за интерно расељена лица, избеглице и повратнике у 
Србији», у делу који се односи на социјално становање 
у заштићеним условима, па је на основу чланова 44. и 
66. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС» број 129/07), чланова 54. и 99. став 2. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09 
и 5/12) и чланова 7. и 9. тачка 11. Уговора о сарадњи на 
реализацији пројекта «Подршка у спровођењу стратегија 

за интерно расељена лица, избеглице и повратнике у 
Србији» број VIII-37-550-9/2012 од 21.12.2012. године, 
који се финансира од стране Делегације Европске уније 
у Републици Србији, а који реализује Дански савет за 
избеглице, донео

РЕШЕЊЕ
о образовању заједничке Комисије за избор 
корисника стамбеног објекта у Панчеву са 
15 стамбених јединица, у оквиру пројекта 

«Подршка у спровођењу стратегија за интерно 
расељена лица, избеглице и повратнике у 

Србији», у делу који се односи на социјално 
становање у заштићеним условима

I
Образује се заједничка Комисија за избор корисника 

стамбеног објекта у Панчеву са 15 стамбених јединица, 
у оквиру пројекта «Подршка у спровођењу стратегија 
за интерно расељена лица, избеглице и повратнике у 
Србији», у делу који се односи на социјално становање 
у заштићеним условима (у даљем тексту: Комисија).

Стамбени објекат из става 1. ове тачке биће изграђен 
на катастарској парцели број 16028/5 К.О. Панчево.

II
Комисија се састоји од два представника града 

Панчева, три представника Данског савета за избеглице 
у Србији, три представника Комесаријата за избеглице 
и миграције Републике Србије, два представника 
УНХЦР-а и два представника Центра за социјални рад 
„Солидарност” Панчево, и то: 

Град Панчево
1. Зоран Граовац, повереник за избеглице града 

Панчева;
2. Сузана Јовановић, одборник Скупштине града 

Панчева; 
Дански савет за избеглице у Србији
1. Марина Пешић, члан;
2. Миодраг Јовановић, члан;
3. Верица Речевић, заменик члана;
Комесаријат за избеглице и миграције Републике 

Србије
1. Љиљана Ракић, члан;
2. Мулија Маковић, члан;
3. Светлана Оклобџија, заменик члана; 
УНХЦР
1. Јадранка Марић, члан;
2. Марко Вучинић, заменик члана;
Центар за социјални рад „Солидарност” Панчево
1. Снежана Обрадовић, члан;
2. Зорица Здравковић, заменик члана.

III
За председника Комисије именује се Зоран 

Граовац.
За заменика председника Комисије именује се 

Сузана Јовановић.

IV
Комисија обавља послове који су утврђени 

одредбама члана 7. Уговора о сарадњи на реализацији 
пројекта «Подршка у спровођењу стратегија за интерно 
расељена лица, избеглице и повратникеу Србији», број 
VIII-37-550-9/2012 од 21.12.2012. године.

V
Поступак и начин одлучивања Комисије уређује 

се Правилником о критеријумима и мерилима за први 
избор корисника социјалног становања у заштићеним 
условима.
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VI
До доношења Правилника из тачке V овог решења 

Комисија одлучује консензусом.

VII
Прву седницу Комисије сазваће председник 

Комисије у року од 15 дана од дана пријема овог 
решења.

VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-71
Панчево, 05. фебруар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р. 

 

8.

Градоначелник града Панчева, дана 29.01. 2013. 
године, разматрао је Предлог за доношење решења 
о измени Решења Градоначелника града Панчева 
о образовању Тима за имплементацију Стратегије 
културног развоја града Панчева од 2010. - 2015. године, 
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07) 
и чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08,4/09 и 5/12), 
донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Тима за 

имплементацију Стратегије културног развоја 
града Панчева од 2010. - 2015. године

I
У Решењу Градоначелника града Панчева о 

образовању Тима за имплементацију Стратегије 
културног развоја града Панчева од 2010. - 2015. године 
број II-06-020-1/2010-362 од 21.06.2010. године у тачки 
I подтачка 1. мења се и гласи:

“1. Милосав Урошевић, члан Градског већа задужен 
за подручје културе, координатор;”

Подтачке 5. и 11. бришу се.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-1/2013-62
Панчево,    29.jaнуар 2013. године

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА 

Прим. др Светозар Гавриловић

9.

На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник PC” број 129/07), 
чланова 54. став 1. тачка 7, 72. став 2. и 99. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 
8/08, 4/09 и 5/12) и члана 26. тачка 3. Одлуке о Градској 
управи града Панчева - пречишћен текст (“Службени 
лист града Панчева” број 19/10, 2/11 - исправка, 4/11 и 
32/12), Градоначелник града Панчева, дана 25. јануара    
2013. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о постављењу помоћника 

Градоначелника града Панчева

I
У Решењу о постављењу помоћника Градоначелника 

града Панчева број II-06-020-6/2012-121 од 11. септембра 
2012. године, у тачки I речи: “у области заштите 
животне средине”, замењују се речима: „за управљање 
пројектима из области екологије и туризма”.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-50
Панчево,   25 .јануар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА 
Прим. др Светозар Гавриловић

10.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC” броj 129/07), 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 
и 5/12) и члана 11. Одлуке о условима и начину 
финансирања потреба у области спорта на територији 
града Панчева („Службени лист града Панчева” број 
34/12), Градоначелник града     Панчева, дана 18. 
јануара 2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за спорт 

I
Образује се Комисија за спорт (у даљем тексту: 

Комисија) у следећем саставу:
1. Александар Фаркаш, члан Градског већа 

града Панчева за подручје омладине и спорта, 
председник;

2. Милан Станишић, директор, Јавно комунално 
предузеће „Младост” Панчево, члан;

3. Гордана Крстић, самостални стручни 
сарадник, Секретаријат за јавне службе и социјална 
питања Градске управе града Панчева, члан;
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4. Ненад Марин, генерални секретар Спортског 
савеза Панчево, члан;

5. Љубомир Станишић, потпредседник 
Спортског савеза Панчево, члан.

II
Задаци Комисије односе се на вршење стручног 

прегледа и вредновања поднетих предлога програма 
и пројеката, као и обављање других послова у 
области спорта, у складу са Одлуком о условима и 
начину финансирања потреба у области спорта на 
територији града Панчева, као и општим и другим 
актима органа Града.

Послови вредновања програма и пројеката у 
области спорта обухватају: предлагање критеријума 
за вредновање програма и пројеката, припрему 
пројектне документација и предлог текста јавног 
конкурса за подношење предлога програма и 
пројеката, оцењивање предлога програма и пројеката, 
подношење градоначелнику Града предлога акта 
о избору програма и пројекта који садржи план 
расподеле средстава на име њихове реализације и 
предлагање извештаја о реализацији и евалуацији 
одобрених програма и пројеката.

Приликом вредновања програма и пројеката 
Комисија је дужна да се придржава критеријума, 
рокова и осталих услова прописаних јавним 
конкурсом, као и Одлуком о условима и начину 
финансирања потреба у области спорта на територији 
града Панчева.

III
Лица из тачке I овог решења именују се на 

време од четири године, односно до истека мандата 
одборницима Скупштине града Панчева.

IV
Седнице Комисије сазива председник Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да 

седници присуствује већина од укупног броја 
чланова.

Комисија одлучује на седницама већином гласова 
од укупног броја чланова.

V
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављају Секретаријат за 
скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа и Секретаријат за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева.

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-1/2013-23
Панчево,   18. јануар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА 
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

11.

Градоначелник града Панчева, дана 17.01. 2013. 
године, разматрао је Предлог решења о образовању 
Комисије за одабир кандидата у оквиру реализације 
Јавног позива за едукацију на IX зимском семинару 
фармера на Тари (од 22. до 28. јануара 2013. године) за 12 
најбољих регистрованих пољопривредних произвођача 
са територије града Панчева за постигнуте резултате у 
пољопривредној производњи, па је на основу чланова 
44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник PC” број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. 
Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
број 8/08, 4/09 и 5/12), донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за одабир кандидата у 

оквиру реализације Јавног позива за едукацију 
на IX зимском семинару фармера на Тари (од 
22. до 28. јануара 2013. године) за 12 најбољих 
регистрованих пољопривредних произвођача 

са територије града Панчева за постигнуте 
резултате у пољопривредној производњи

Члан 1.
Образује се Комисија за одабир кандидата у оквиру 

реализације Јавног позива за едукацију на IX зимском 
семинару фармера на Тари (од 22. до 28. јануара 2013. 
године) за 12 најбољих регистрованих пољопривредних 
произвођача са територије града Панчева за постигнуте 
резултате у пољопривредној производњи (у даљем 
тексту: Комисија) у следећем саставу:

1. Маја Свирчевић Прекић, председник, запослена 
у Секретаријату за привреду и економски развој Градске 
управе града Панчева;

2. Милорад Малић, члан, запослен у Секретаријату 
за привреду и економски развој Градске управе града 
Панчева;

3. Зоран Марин, члан, запослен у Секретаријату 
за привреду и економски развој Градске управе града 
Панчева;

4. Владимир Сантрач, члан, запослен у 
Секретаријату за привреду и економски развој Градске 
управе града Панчева;

5. Гордана Видановић,  члан,  запослена у 
Секретаријату за привреду и економски развој Градске 
управе града Панчева.

Председник комисије сазива састанке, обезбеђује 
услове за рад и руководи радом Комисије.

Члан 2.
Задаци Комисије су вредновање пријављених 

регистрованих пољопривредних произвођача на основу 
постигнутих резултата у пољопривредној производњи, 
а на основу Јавног позива за едукацију на IX зимском 
семинару фармера на Тари (од 22. до 28. јануара 2013. 
године) за 12 најбољих регистрованих пољопривредних 
произвођача са територије града Панчева, који је 
расписао Градоначелник града Панчева.

Приликом вредновања пријављених регистрованих 
пољопривредних произвођача на основу постигнутих 
резултата у пољопривредној производњи, Комисија се 
доследно придржава критеријума, рокова и осталих 
услова прописаних Јавним позивом.

Члан 3.
Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Комисије обавља Секретаријат за скупштинске 
послове, послове градоначелника и Градског већа 
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и Секретаријат за привреду и економски развој 
Градске управе града Панчева, a пo потреби и друге 
организационе јединице Градске управе града Панчева.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-18
Панчево,  17. јануар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА 
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

 

12.

Градоначелник града Панчева, дана 18.01. 2013. 
године, разматрао је Предлог решења о образовању 
Комисије за вредновање пројеката и програма у области 
културе, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник PC” број 
129/07), чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09 и 
5/12) и члана 4. Правилника о начину, мерилима и 
критеријумима за избор пројеката и програма у култури 
који се суфинансирају и финансирају из буџета града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 3/11), 
донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за вредновање 

пројеката и програма у области културе

I
Образује се Комисија за вредновање пројеката и 

програма у области културе (у даљем тексту: Комисија) 
у следећем саставу:

1. Филип Крумес, виолиниста из Панчева, др 
Жарка Фогараша 28;

2. Радиша Станишић, редитељ из Панчева, 
Ваљевска 22/1;

3. Гроздана Савичић, дипломирана етнолошкиња 
из Панчева, Краљевића Марка 14;

4. Иванка Соломуновић, дипломирана историчарка 
уметности из Панчева, Стевана Шупљикца 103;

5. Драгана Младеновић, магистарка књижевности 
из Панчева, Дунавска 6.

Комисија на првој седници, већином гласова од 
укупног броја чланова, бира председника/цу Комисије.

За секретара Комисије одређује се Невенка Кљајић, 
виша сарадница - документаристкиња у Одсеку за 
културу, информисање, спорт, бригу о младима и 
цивилни сектор у Секретаријату за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева.

Комисија из става 1. ове тачке може затражити 
од стране других стручњака мишљење о предлозима 
пројеката и програма.

II
Задаци Комисије се односе на:

а) вредновање пројеката и програма у области 
културе (појединци, удружења, установе),

б) вредновање предлога удружења грађана који су 
носиоци програма градске манифестације,

ц) Вредновање пристиглих предлога субјеката у 
култури за подршку аматеризму.

Послови вредновања пројеката, програма из 
претходног става обухватају: предлагање текста Кон-
курса за избор пројеката и програма у области културе, 
усвајање критеријума за сва три сегмента, вредновање 
пројеката и програма, припрема пројектне и програмске 
документације, прегледање и оцењивање пристиглих 
пројеката и програма на конкурс, подношење 
образложених предлога Градоначелнику града Панчева 
за суфинансирање и финансирање изабраних пројеката 
и програма и усвајање извештаја о реализацији и 
евалуацији одобрених пројеката и програма.

Приликом вредновања пројеката и програма 
Комисија се доследно придржава критеријума, рокова и 
осталих услова прописаних конкурсом, критеријумима 
за избор пројеката и програма у култури који се 
суфинансирају и финансирају из буџета града Панчева и 
утврђених циљева и мера датих у Стратегији културног 
развоја града Панчева од 2010. до 2015. године, као 
и у оквиру годишњих акционих планова наведене 
стратегије.

О избору одабраних пројеката и програма, као и о 
износу финансијских средстава одлучује Градоначелник 
града Панчева.

III
Чланови Комисије и секретар из тачке I овог решења 

именују се за 2013. годину.

IV
Члановима Комисије и секретару припада 

надокнада у нето износу од 900,00 динара за сваку 
одржану седницу.

V
Седнице Комисије сазива председник Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да седници 

присуствује већина од укупног броја чланова/ица.
Комисија одлучује на седницама већином гласова 

од укупног броја чланова/ица.

VI
Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Комисије обавља Секретаријат за скупштинске 
послове, послове Градоначелника и Градског већа 
и Секретаријат за јавне службе и социјална питања 
Градске управе града Панчева у сарадњи са осталим 
организационим јединицама Градске управе града 
Панчева.

VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-1/2013-25
Панчево,    18. јануара 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА 
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.



13.

Ha основу члана 20. Закона о јавним службама 
(“Сл. гласник PC” број 42/91 и 71/94), члана 39. 
Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева 
број 8/08, 4/09 и 5/12) и члана 42. став 1. Пословника 
Скупштине града Панчева (Сл.лист града Панчева 
бр.11/08), Комисија за мандатна питања Скупштине 
града Панчево на седници одржаној 16. јануара 
2013. године, донела је

3 А К Љ У Ч А к 
о утврђивању престанка мандата председника 

и чланова Надзорног одбора Дома културе
“29. новембар” Старчево

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 24.11.2012. године 

престао мандат председнику и члановима Надзорног 
одбора Дома културе “29. Новембар” Старчево, а 
који су именовани Решењем Скупштине општине 
Панчево број I-01-06-82/2008 од 24. новембра 2008. 
год. на период од 4 године, и то:

Королија Душану, председнику, 
Милакара Миљојки, члану и 
Жалац Љубенки, члану.

II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу 

града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО - СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
БРОЈ: II-04-06-1/2013-1
Панчево, 16. јануар 2013. год.

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 
Смиљана Гламочанин, с.р.

14. 

Ha основу члана 20. Закона о јавним службама 
(“Сл. гласник PC” број 42/91 и 71/94), члана 39. 
Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева 
број 8/08, 4/09 и 5/12) и члана 42. став 1. Пословника 
Скупштине града Панчева (Сл.лист града Панчева 
бр. 11/08), Комисија за мандатна питања Скупштине 
града Панчево на седници одржаној 16. јануара 
2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању престанка мандата председника 

и чланова Надзорног одбора Дома културе
“Вук Караџић” Омољица

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 24.11.2012. године 

престао мандат председнику и члановима Надзорног 
одбора Дома културе “Вук Караџић” Омољица, а 

који су именовани Решењем Скупштине општине 
Панчево број I-01-06-82/2008 од 24. новембра 2008. 
год. на период од 4 године, и то:

Никић Горици, председници, 
Грујичић Ивану, члану и 
Букин Мирчету, члану.

II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу 

града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО - СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
БРОЈ: II-04-06-1/2013-1
Панчево, 16. јануар 2013. год.

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 
Смиљана Гламочанин, с.р.

 

15.

Ha основу члана 20. Закона о јавним службама 
(“Сл. гласник PC” број 42/91 и 71/94), члана 39. 
Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева 
број 8/08, 4/09 и 5/12) и члана 42. став 1. Пословника 
Скупштине града Панчева (Сл.лист града Панчева 
бр.11/08), Комисија за мандатна питања Скупштине 
града Панчево на седници одржаној 16. јануара 
2013. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о утврђивању престанка мандата председника 
и чланова надзорног одбора Дома културе “4. 

октобар” Банатски Брестовац

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 24.11.2012. године 

престао мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора Дома културе “4. октобар” 
Банатски Брестовац, а који су именовани Решењем 
Скупштине општине Панчево број I-01-06-82/2008 
од 24. новембра 2008. год. на период од 4 године, 
и то:

Обрадовић Ивани, председници, 
Ускоковић Драгану, члану и 
Кљуковница Стевану, члану.

II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу 

града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО - СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
БРОЈ: II-04-06-1/2013-1
Панчево, 16. јануар 2013. год.

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 
Смиљана Гламочанин, с.р.
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 16.

Ha основу члана 39. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12), 
члана 14. Одлуке о Градском јавном правобранилаштву 
Панчево (“Сл. лист града Панчева” бр. 11/08) и чл. 42. 
став 1. Пословника Скупштине града Панчева, Комиси-
ја за мандатна питања Скупштине града Панчева, на 
седници одржаној 16. јануара 2013. године, донела је

3 А К Љ У Ч А К 
о утврђивању престанка мандата градског 

јавног правобраниоца

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 18.12.2012. године престао 

мандат БОЖИДАРУ БРАЈЕРУ, дипломираном правнику 
из Панчева, који је Решењем Скупштине града Панчева 
број I-01-06-98/2008 од 18.12.2008. године постављен 
за Градског јавног правобраниоца, на период од четири 
године.

Божидар Брајер остаће на раду у Градском јавном 
правобранилаштву Панчево до 31.12.2012. године.

II
Овај Закључак објавити у “Службеном листу града 

Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-1/2013-1
Панчево, 16. јануар 2013. године

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 
Смиљана Гламочанин, с.р.

17.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање два успоривача брзине 
(лежећа полицајца) у насељеном месту Панчево, у 
улици Скадарској на делу од улице Власинске према 
улици Севана Шупљикца.

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

- изврши техничку регулацију саобраћаја из става 
1. диспозитива овог решења постављањем успоривача 
брзине, вертикалне сигнализације и обележавањем 
хоризонталне сигнализације у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја;

- да постављену вертикалну сигнализацију унесе 
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у Катастар саобраћајне сигнализације.
Издавањем овог решења ставља се ван снаге решење 

број XII-17-344-1/2012-14 од 08.05.2012. године.
Рок за извршење овог решења је 19.03.2013. 

године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-344-1/2103-1
ПАНЧЕВО, 18. јануар 2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

18.

Агенција за саобраћај градске управе града Панчева 
на основу чланова 157. и 158. став Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник PC” број 
41/2009, 53/10 101/11), члана 20. Одлуке о Градској 
управи града Панчева („Службени лист града Панчева” 
19/10 - пречишћен текст, 2/11 - исправка, 4/11 и 32/12), 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ” 
број 33/97, 31/01 и „Службени гласник PC” број 30/10), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује једносмеран режим саобраћаја у улицама 
Борислава Петрова Браце и Маре Мандић у насељеном 
месту Панчеву.

Једносмерност у улици Борислава Петрова Браце 
се одређује од улице Бранка Савића до улице Тозе 
Марковића односно од улице Бранка Савића до улице 
Ђуре Николајевића.

Једносмерност у улици Маре Мандић одређује се 
од улице Боре Шипоша до улице Бранка Савића и од 
улице Ђуре Николајевића до улице Бранка Савића.

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

- изврши техничку регулацију саобраћаја из става 
1. диспозитива овог решења постављањем вертикалне 
сигнализације у складу са Законом о безбедности 
саобраћаја;

- да постављену вертикалну сигнализацију унесе 
у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овогрешењаје 19.03.2013. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-2
ПАНЧЕВО 18. јануара 2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.



    Страна    10 --  Број  01          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                         11. фебруар 2013 . године

19.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се измештање саобраћајног знака П-З 
„забрана саобраја у оба смера” са допунском таблом, 
који се налази на силазној рампи према кеју поред 
реке Тамиш из улице Драгослава Бате Михаиловића у 
насељеном месту Панчево, за 13 метара према кеју.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева”, Панчево да изврши техничку 
регулацију саобраћаја из става 1. диспозитива овог 
решења измештањем саобраћајног знака са допунском 
таблом.

Рок за извршење овог решења је 23.02.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-3

ПАНЧЕВО 23.01.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

20.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се забрана саобраћаја за возила чија 
укупна маса прелази масу од 3,5 тона у улици др Синише 
Станковића у насељеном месту Панчево.

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

1. уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације;

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

3. да постављену вертикалну сигнализацију унесе 
у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 05.04.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-4
ПАНЧЕВО 05.02.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

21.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Одређује се забрана заустављања и паркирања 
возила у улици Боре Шипоша од улице Жарка Зрењанина 
до улице Тозе Марковића у насељеном месту Панчево.

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

1. уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације;

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

3. да постављену вертикалну сигнализацију унесе 
у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 05.03.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-5
ПАНЧЕВО 05.02.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.



22.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање комуналне опреме 
(стубића) у циљу спречавања кретања моторних возила 
преко зелене површине из улице Масарикове до трга 
Краља Петра I.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да изврши 
техничку регулацију саобраћаја из става 1. диспозитива 
овог решења постављањем комуналне опреме (стубића) 
у складу са техничком информацијом на коју ће 
сагласност дати ова Агенција.

Рок за извршење овог решења је 05.04.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-7
ПАНЧЕВО 05.02.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, 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 PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се једносмеран режим саобраћаја у улици 
Јосифа Маринковића и на делу улице Кнеза Михајла 
Обреновића од улице Милке Марковић до улице 
Ослобођења у насељеном месту Панчеву.

Смер једносмерности у улици Јосифа Маринковића 
се одређује од улице Ослобођења према улици Милке 
Марковић.

Смер једносмерности у улици Кнеза Михајла 
Обреновића одређује се од улице Милке Марковић 
према улици Ослобођења.

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

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става 

1. диспозитива овог решења постављањем 
вертикалне сигнализације у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја;

- да постављену вертикалну сигнализацију унесе 
у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 06.05.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-8
ПАНЧЕВО 06.02.2013. 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 PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се уклањање саобраћајног знака II-1 
„укрштање са путем са првенством пролаза” у улици 
Јосифа Маринковића на раскрсници са улицом 
Чумићевом у насељеном месту Панчево и постављање 
саобраћајног знака II-2 „обавезно заустављање” на 
место уклоњених саобраћајних знакова.

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

- да изврши техничку регулацију саобраћаја 
из става 1. и 2. диспозитива овог решења уклањањем 
односно постављањем вертикалне саобраћајне 
сигнализације,

- да уклоњену вертикалну сигнализацију избрише 
из Катастра саобраћајне сигнализације,

- постављену вертикалну сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 23.02.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-9
ПАНЧЕВО 06.02.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
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25.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се забрана заустављања и паркирања 
возила у улици Дунавској на делу од улице Дринске до 
топлане „Содара” у насељеном месту Панчево.

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

1. уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације;

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

3. да постављену вертикалну сигнализацију унесе 
у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 07.03.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-10
ПАНЧЕВО 07.02.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

26.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласникРС” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање комуналне опреме 
(стубића) у циљу спречавања кретања и паркирања 

моторних возила преко и на зеленим површинама, које 
се налазе у дворишту стамбеног блока зграде у улици 
Димитрија Туцовића број 7а, односно између колског 
пролаза из улице Димитрија Туцовића и Железничке 
амбуланте, у насељеном месту Панчево.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да изврши 
техничку регулацију саобраћаја из става 1. диспозитива 
овог решења постављањем комуналне опреме (стубића) 
у складу са техничком информацијом на коју ће 
сагласност дати ова Агенција.

Рок за извршење овог решења је 08.04.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-11
ПАНЧЕВО 08.02.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

27.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање комуналне опреме 
(стубића) у циљу спречавања кретања и паркирања 
моторних возила на пешачкој стази која се налази у 
улици Проте Матеје Ненадовића код кућног броја 1 у 
насељеном месту Панчево.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да изврши 
техничку регулацију саобраћаја из става 1. диспозитива 
овог решења постављањем комуналне опреме (стубића) 
у складу са техничком информацијом на коју ће 
сагласност дати ова Агенција.

Рок за извршење овог решења је 08.04.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-12
ПАНЧЕВО 08.02.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.



28.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а 
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се уклањање успоривача брзине који су 
постављени у улици Панчевачки пут у зони раскрснице 
са улицом Николе Тесле у насељеном месту Старчево.

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

- изврши техничку регулацију саобраћаја из става 
1. диспозитива овог решења уклањањем успоривача 
брзине и вертикалне саобраћајне сигнализације;

- уклоњену вертикалну сигнализацију брише из 
Катастара саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 12.04.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-13
ПАНЧЕВО 11.02.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

29.

На основу члана 62. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник PC” 
број: 72/2009. и 52/2011.), члана 24. Закона о раду 
(„Службени гласник PC” број: 24/2005. и 54/2009.), 
члана 51. Статута Предшколске установе „Дечја радост” 
Панчево („Службени лист Града Панчева”, број: 
13/2010, 34/2011. и 05/2012.) и члана 60. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у Предшколској 
установи “Дечја радост” Панчево, (“Службени лист 
града Панчева”, број 23/2010.), директор Установе, уз 
сагласност Управног одбора Установе, доноси

П Р А В И Л Н И К 
о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова 
у Предшколској установи “Дечја радост” 

Панчево

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији 

послова у Предшколској установи “Дечја радост” 
Панчево, (“Службени лист града Панчева”, број 
23/2010.) члан 13. став 1. мења се и гласи:

„ Послове Сектора општих и правних послова 
обављају: секретар Установе, референт за радне односе, 
административни радници (општи, дактилографски 
и набављачки послови), особље техничког и 
инвестиционог одржавања и сервирка - курир.”

Члан 2.
У члану 14. у поднаслову „Васпитно - образовно 

особље” у тачки 14. мењају се речи „35 извршилаца” и 
гласе „59 извршилаца”.

У поднаслову „Помоћно - услужно особље” у 
тачки 17. мењају се речи „17 извршилаца” и гласе „21 
извршилац”.

У тачки 18. мењају се речи „54 извршиоца” и гласе 
„51 извршилац”.

У наслову Б) СЕКТОР ИСХРАНЕ тачка 23. мења 
се и гласи:

„23. административни радник магационер 
       1 извршилац”.
У тачки 24. мењају се речи „3 извршиоца” и гласе   
 „2 извршиоца”.
Иза тачке 24. додаје се тачка 24а. која гласи:
„24а. помоћни радник у техничкој служби - возач 

          1 извршилац”.
Тачка 26. мења се и гласи:
„26. економ - евидентичар 1 извршилац”.
 
У наслову Д) СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ 

ПОСЛОВА мењају се тачке 38, 39, 40,41. и 42. и гласе:
„38. административни радник општих послова
        1 извршилац
39. административни радник дактилограф   
      1 извршилац
40. административни радник набављач   
      1 извршилац
41. радник техничког и инвестиционог одржавања 

              3 извршиоца
42. сервирка - курир                            2 извршиоца”.
Тачка 43. се брише.

Члан 3.
Назив радног места испред члана 37. мења се и 

гласи: „23. административни радник магационер”, као и 
употреба овог назива радног места у члану 37.

Члан 4.
Иза члана 38. додаје се нови назив радног места 

24а. и члан 38а. који гласи: „24а. Помоћни радник у 
техничкој служби - возач

Члан 38а.
24а.1. Помоћни радник у техничкој служби - возач 

обавља следеће послове:
- послови возача из овог Правилника;
- помоћни послови у служби одржавања и другим 

службама Установе, по плану и потребама тих служби;
- обавља и друге послове из делокруга свог посла 

и по налогу директора, помоћника директора и лица која 
организују рад сектора, којима одговара за свој рад.

24а.2. Помоћни радник у техничкој служби - 
возач може бити лице са II степеном стручне спреме 
и положеним возачким испитом Ц категорије, које 
испуњава законом прописане услове.”

Члан 5.
Назив радног места испред члана 40. мења се и 

гласи: „26. Економ - евидентичар”, као и употреба овог 
назива радног места у члану 40.

Члан 6.
Назив радног места испред члана 52. мења се и 

гласи: „38. Административни радник општих послова”, 
као и употреба овог назива радног места у члану 52.

Члан 7.
Назив радног места испред члана 53. мења се и 
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гласи: „39. Административни радник дактилограф”, као 
и употреба овог назива радног места у члану 53.

Члан 8.
Назив радног места испред члана 54. мења се и 

гласи: „40. Административни радник набављач”, као и 
употреба овог назива радног места у члану 54.

Члан 9.
Назив радног места испред члана 55. мења се 

и гласи: „41. Радник техничког и инвестиционог 
одржавања “, као и употреба овог назива радног места 
у члану 55.

Члан 10.
Назив радног места испред члана 56. и члан 56. 

мењају се и гласе:
„42. Сервирка - курир 

Члан 56.
42.1. Сервирка - курир обавља следеће 

послове:
- послови сервирке и спремачице из овог 

Правилника;
- курирски послови;
- припремање пословних просторија пре почетка 

радног времена; 
- по потреби умножавање, спајање и паковање 

материјала;
- обавља и друге послове из делокруга свог рада 

и по налогу директора и секретара Установе, којима 
одговара за свој рад.

42.2. Сервирка - курир може бити лице са II 
степеном стручне спреме, које испуњава законом 
прописане услове”.

Члан 11.
Назив радног места испред члана 57. и члан 57. 

бришу се.
Члан 12.

Овај Правилник, по добијању сагласности Управног 
одбора Установе, објављује се у “Службеном листу 
Града Панчева” и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕЧЈА РАДОСТ” ПАНЧЕВО 
БРОЈ: 44
ПАНЧЕВО, 25.01.2013. 

Директор
Ружица Беч, с.р.
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30.

Предмет: Исправка техничке грешке

У Плану генералне регулације Целина 1-шири 
центар (крут обилазнице) у насељеном месту Панчево 
(«Сл.лист града Панчева» број 19/12 и 27/12-исправка) 
дошло је до грешке у графичком прилогу: Регулационо-
нивелациони план са урбанистичким решењем 
саобраћајних и јавних површина, за блокове 052 и 053 у 
шрафури за предметне блокове која приказује „Компактан 
блок - зона центар”, а потребно је да шрафура приказује 
„Компактан блок - зона изван центра”, те се овим путем 
наведена грешка исправља.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ.ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2013-Сл.
Панчево, 11.02.2013. године

СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, с.р.

31.

Предмет: Исправка техничке грешке

У Плану генералне регулације Целина 2 Стрелиште 
са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном 
месту Панчево («Сл.лист града Панчева» број 20/12 
и 34/12-исправка) дошло је до грешке у графичком 
прилогу: План поделе грађевинског земљишта на јавно и 
остало у легенди која приказује „Грађевинско земљиште 
остале намене” и „Грађевинско земљиште јавне намене, 
а потребно је да легенда приказује „Грађевинско 
земљиште остале намене”, те се овим путем наведена 
грешка исправља.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ.ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2013-Сл.
Панчево, 11.02.2013. године

СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, с.р.
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32.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА

НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ
града Панчева

САДРЖАЈ 

Т Е К С Т У А Л Н И   Д Е О 

А.  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

А1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА
1.1. Граница плана и обухват грађевинског подручја
1.2. Обавезе, услови и смернице из планске документације вишег реда и других развојних 

планова
1.3. Скраћени приказ и оцена постојећег стања – потенцијали и ограничења 

Б. ПЛАНСКИ ДЕО 

Б1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
1.1. Локације и попис парцела и капацитети земљишта за јавне намене
1.2. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу мреже саобраћајне и друге 

инфраструктуре у површинама јавне намене
1.2.1. Јавне саобраћајне површине
1.2.2. Зелене површине-заштитно зеленило
1.2.3. Хидротехничка инфраструктура
1.2.4. Електроенергетска, телекомуникациона и КДС инфраструктура
1.2.5. Термоенергетска инфраструктура

2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ЕФИКАСНОСТИ
2.1. Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља 

људи

Б2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
1.1. Јавне саобраћајне површине
1.2. Зелене површине – заштитно зеленило
1.3. Хидротехничка инфраструктура
1.4. Електроенергетска, телекомуникациона и КДС инфраструктура
1.5. Термоенергетска инфраструктура

Б3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
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,          12709/2.  
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Y ( ) X ( ) 

1 7 483 388,26 4 971 143,61 
2 7 483 384,22 4 971 149,33 

 1 7 484 091,58 4 969 780,72 
 2 7 484 450,33 4 969 807,86 
 1 7 484 251,12 4 969 790,20 
 2 7 484 093,74 4 970 014,50 
 3 7 484 025,98 4 970 122,80 
 4 7 483 899,16 4 970 290,02 
 5 7 483 813,10 4 970 408,66 
 6 7 483 694,46 4 970 562,38 
 7 7 483 643,00 4 970 642,56 
 8 7 483 312,91 4 971 090,55 
 9 7 483 421,44 4 971 166,98 
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 Y ( ) X ( ) 

 1 7 484 089,80 4 969 810,66 
 2 7 484 207,43 4 969 817,65 
 3 7 484 077,07 4 970 003,45 
 4 7 484 009,50 4 970 111,43 
 5 7 483 883,09 4 970 278,11 
 6 7 483 797,08 4 970 396,68 
 7 7 483 678,10 4 970 550,84 
 8 7 483 626,52 4 970 631,22 
 9 7 483 284,69 4 971 095,14 

 10 7 483 425,94 4 971 194,61 
 11 7 483 449,67 4 971 162,40 
 12 7 483 341,14 4 971 085,96 
 13 7 483 659,49 4 970 653,91 
 14 7 483 710,82 4 970 573,91 
 15 7 483 829,11 4 970 420,64 
 16 7 483 915,22 4 970 301,94 
 17 7 484 042,46 4 970 134,17 
 18 7 484 110,42 4 970 025,56 
 19 7 484 254,23 4 969 820,59 
 20 7 484 447,68 4 969 837,74 
 21 7 484 452,98 4 969 777,98 
 22 7 484 253,34 4 969 760,27 
 23 7 484 093,35 4 969 750,77 

 
 ,           

-       . 
       -  (  .   

14606  13087 . . ),            
:14604/1, 13000/1, 12750/3, 13000/2, 13000/3, 14603, 14602, 12585/1, 14601, 14600, 14599, 

14598, 14597, 12956/3, 14596, 14595, 14594, 14593, 14592, 14591, 14590, 14589, 14588, 14587, 
14586, 14585, 14584, 14583, 14582, 14581, 14580, 14579, 14578, 14577, 14563, 14562, 14561, 
14557, 14544/2, 14544/1, 14604/2, 12600/1, 12600/2, 12585/1, 12585/5, 12750/1, 12750/2, 12795/1, 
12795/2, 12800/1, 12800/2, 12956/1, 12956/2, 12956/3, 12585/3, 12800/3, 12600/3, 12795/3 . . 

  12709/1, 12709/2 . . . 
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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

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
1. Решење о престанку важења Решења о 
образовању Тима за израду Елабората о 
оправданости отућења грађевинског земљишта 
без накнаде предузећу „СХБ” доо из Београда, 
улица Дечанска бр. 5
2. Решење о изменама Решења о образовању 
Тима за координацију активности на увођењу 
двојезичне наставе на српском и енглеском 
језику у Предшколској установи „Дечја радост” 
и основним и средњим школама на територији 
града Панчева 
3. Решење о образовању Радне групе за праћење 
реализације системског решавања сузбијања 
нелегалног превоза и ревитализације ЈКП 
„Аутотранспорт- Панчево” Панчево 
4. Решење о допуни Решења о образовању Тима 
за израду Нацрта акционог плана за унапређење 
услова становања у неформалним ромским 
насељима 
5 . Решење о образовању Тима за координацију 
активности на реализацији средстава за израду 
Главног пројекта телекомуникационе мреже на 
територији града Панчева 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
6. Решење о образовању Комисије за доделу 
средстава за рад удружења грађана која се баве 
глувим, наглувим као и слепим и слабовидим 
особама 
7. Решење о образовању заједничке Комисије за 
избор корисника стамбеног објекта у Панчеву 
са 15 стамбених јединица, у оквиру пројекта 
«Подршка у спровођењу стратегија за интерно 
расељена лица, избеглице и повратнике у Србији», 
у делу који се односи на социјално становање у 
заштићеним условима 
8. Решење о измени Решења о образовању Тима 
за имплементацију Стратегије културног развоја 
града Панчева од 2010. - 2015. године 
9. Решење  о измени Решења о постављењу 
помоћника Градоначелника града Панчева
10. Решење о образовању Комисије за спорт 
11. Решење о образовању Комисије за одабир 
кандидата у оквиру реализације Јавног позива 
за едукацију нa IX зимском семинару фармера 
на Тари (од 22. до 28. јануара 2013. године) за 

12 најбољих регистрованих пољопривредних 
произвођача са територије града Панчева 
за постигнуте резултате у пољопривредној 
производњи 
12. Решење о образовању Комисије за вредновање 
пројеката и програма у области културе 

КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
13. 3акључак о утврђивању престанка мандата 
председника и чланова Надзорног одбора Дома 
културе “29. новембар” Старчево 
14. 3акључак о утврђивању престанка мандата 
председника и чланова Надзорног одбора Дома 
културе 8 “Вук Караџић” Омољица 
15. 3акључак о утврђивању престанка мандата 
председника и чланова надзорног одбора Дома 
културе “4. октобар” Банатски Брестовац 
16. 3акључак о утврђивању престанка мандата 
градског јавног правобраниоца 

АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
17. Решење број XII-17-344-1/2103-1
18. Решење број XII-17-344-1/2013-2
19. Решење број XII-17-344-1/2013-3
20. Решење број XII-17-344-1/2013-4
21. Решење број XII-17-344-1/2013-5
22. Решење број XII-17-344-1/2013-7
23. Решење број XII-17-344-1/2013-8
24. Решење број XII-17-344-1/2013-9
25. Решење број ХII-17-344-1/2013-10
26. Решење број XII-17-344-1/2013-11
27. Решење број XII-17-344-1/2013-12
28 Решење број XII-17-344-1/2013-13
29. Правилник о изменама и допунама Правилника 
о организацији и систематизацији послова у 
Предшколској установи “Дечја радост” Панчево
30. Предмет: Исправка техничке грешке
31. Предмет: Исправка техничке грешке
32. План детаљне регулације приступног пута за 
 нову градску депонију града Панчева 

      
     1

     1

     1

      2

     2

     
     3

     4

     5

     5
     5

     6
     
     7

     

     8

     8

     8

     9

     
     9
     9
    10
    10
    10
    11
    11
    11
    12
    12
    12
    13

    13
    14
    14

    15

                    

С А Д Р Ж А Ј     
Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 


