
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  10   ГОДИНА VI             ПАНЧЕВО,   13. АВГУСТ  2013. ГОДИНЕ Аконтација претплате 9.366,10   

Цена овог примерка       100,00

306.

На основу чланова 47. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник PC’ број 129/07) 
и члана 62. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), 
Градско веће града Панчева, на седници одржаној   
13. 08. 2013. године, донело је

О ДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА ГРАДСКОГ 

ВЕЋА ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.
У Пословнику Градског већа града Панчева 

(“Службени лист града Панчева” број 4/08, 2/10, 
25/10, 19/11 и 26/11) члан 5. мења се и гласи:

„Секретар Градског већа и Градоначелника се 
стара о обављању стручних и административно-
техничких послова у вези са организовањем 
и одржавањем седница Градског већа, као и у 
вези са припремом и израдом аката које доноси 
Градоначелник.”

Члан 2.
У члановима 15, 16, 16а, 18, 21. и 37, речи: 

„секретар Градског већа” “у одговарајућем падежу 
замењују се речима: „секретар Градског већа и 
Градоначелника” у одговарајућем падежу.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-20/2013-7
Панчево, 13.08.2013. године

     ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРЕДСЕДНИК
               ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                   Павле Раданов  

307.

Ha 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, 
5/12 и 4/13) и члана 84. Одлуке о уређењу саобраћаја 
на територији града Панчева („Службени лист 

града Панчева” број 4/13 и 8/13), Градско веће 
града Панчева на седници одржаној дана   13.08. 
2013. године, донело је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗДАВАЊУ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОСОБЕ 

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 1.
Овим правилником одређују се категорије 

особа са инвалидитетом које могу остварити право 
на бесплатно коришћење посебно обележених 
паркинг места на јавним паркиралиштима за 
паркирање возила особа са инвалидитетом на 
територији града Панчева и уређују услови и 
поступак за остваривање овог права на основу 
издатог решења и паркинг карте за особе са 
инвалидитетом (у даљем тексту: паркинг карта), од 
стране Агенције за саобраћај Градске управе града 
Панчева (у даљем тексту: Агенција).

Члан 2.
О праву на бесплатно коришћење 

посебно обележених паркинг места на јавним 
паркиралиштима за паркирање возила особа са 
инвалидитетом на територији града Панчева, 
одлучује Агенција.

Агенција је дужна да на јавним паркиралиштима 
одреди број места за паркирање возила особа са 
инвалидитетом, који не може бити мањи од 5% од 
укупног броја места на јавним паркиралиштима.

Члан 3.
Право на бесплатно коришћење посебно 

обележених паркинг места на јавним 
паркиралиштима за паркирање возила особа 
са инвалидитетом на територији града Панчева 
могу остварити: особе са инвалидитетом чији 
су екстремитети битни за управљање возилом 
оштећени најмање 60%, остале инвалидне особе са 
најмање 70% инвалидности, особе са оштећењем 
карлице, особе са више од 50% оштећења вида, особе 
на хемодијализи, особе оболеле од дистрофије, 
параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, 
које за кретање користе инвалидска колица, особе са 
вишеструким сметњама у развоју и особе оболеле 
од аутизма, ратни и мирнодопски војни инвалиди и 
цивилни инвалиди рата до IV групе инвалидности 
и родитељи, односно стараоци инвалидне деце 
са оштећењима доњих екстремитета и карлице 
као и слепе деце, под условом да похађају школу, 
факултет или да су смештена у установу за дневни 
боравак или да иду на рехабилитацију или редован 
лекарски преглед.

Члан 4.
Особа са инвалидитетом из члана 3. овог 



правилника може да оствари право на бесплатно 
коришћење посебно обележених паркинг места на 
јавним паркиралиштима за паркирање возила, на 
територији града Панчева, под условом:

1. да има пребивалиште на територији града 
Панчева (доказ: лична карта, односно уверење о 
пребивалишту)

2. да је власник возила (доказ: саобраћајна 
дозвола) или корисник возила на основу уговора 
о лизингу (доказ: саобраћајна дозвола, односно 
уговор о лизингу) или купопродајног уговора 
(доказ: оверени купопродајни уговор)

Уколико је власник возила или корисник возила 
на основу уговора о лизингу или купопродајног 
уговора родитељ, односно старатељ, односно 
хранитељ особе са инвалидитетом из члана 3. овог 
правилника, поред саобраћајне дозволе, односно 
уговора о лизингу, односно купопродајног уговора, 
потребна је и лична карта, односно уверење о 
пребивалишту родитеља, односно старатеља, 
односно хранитеља и решење надлежног центра 
за социјални рад о стављању под старатељство, 
односно решење о хранитељству.

Уколико је власник возила или корисник возила 
на основу уговора о лизингу или купопродајног 
уговора брачни друг особе са инвалидитетом 
из члана 3. овог правилника, поред саобраћајне 
дозволе, односно уговора о лизингу, односно 
купопродајног уговора, потребна је и лична карта, 
односно уверење о пребивалишту брачног друга и 
извод из матичне књиге венчаних, а за ванбрачног 
друга оверена изјава два сведока о постојању 
ванбрачне заједнице.

Уколико је власник возила или корисник возила 
на основу уговора о лизингу или купопродајног 
уговора дете особе са инвалидитетом из члана 
3. овог правилника, поред саобраћајне дозволе, 
односно уговора о лизингу, односно купопродајног 
уговора, потребна је и лична карта, односно 
уверење о пребивалишту детета и извод из матичне 
књиге рођених за дете.   

3. да је возило са регистарским таблицама РА 
(доказ: саобраћајна дозвола).

Члан 5.
О праву на бесплатно коришћење 

посебно обележених паркинг места на јавним 
паркиралиштима за паркирање возила особа са 
инвалидитетом на територији града Панчева, 
Агенција одлучује решењем.

Агенција доноси решење на основу којег 
издаје паркинг карту у форми налепнице, за текућу 
календарску годину.

Агенција води евиденцију о донетим 
решењима.

Члан 6.
Агенција доноси решење и издаје паркинг карту 

на основу поднетог захтева особе са инвалидитетом 
и приложених доказа и то:

- фотокопија личне карте, односно уверење 
о пребивалишту особе са инвалидитетом

- фотокопија саобраћајне дозволе особе 
са инвалидитетом, односно уговора о лизингу, 
односно овереног купопродајног уговора

- фотокопија решења о проценту телесног 
оштећења, односно врсти инвалидитета, издато од 
надлежних институција

- две фотографије особе са инвалидитетом 
димензија 30x35 mm

Против донетог решења Агенције, може се 
изјавити жалба Градском већу града Панчева, путем 
Агенције у року од 15 дана од дана достављања 

решења.

Члан 7.
Возило паркирано на месту обележеном за 

паркирање возила особе са инвалидитетом мора 
бити обележено паркинг картом.

Паркинг картом се обележава возило којим 
управља или се превози особа са инвалидитетом 
која се ставља или привремено лепи у доњи десни 
угао предњег ветробранског стакла возила.

Паркинг карта је лични документ особе са 
инвалидитетом, а право које произилази из паркинг 
карте не може користити особа која није особа са 
инвалидитетом.

Особа са инвалидитетом има право на једну 
паркинг карту, која се издаје за одређено возило.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-20/2013-7
Панчево, 13.08.2013. године

     ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРЕДСЕДНИК
               ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                   Павле Раданов  

308.

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, 
5/12 и 4/13) и тачке III Решења о образовању 
Комисије за комасацију катастарске општине 
Глогоњ („Службени лист града Панчева”, број 8/12, 
32/12 и 8/13), Градоначелник града Панчева, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског већа 
града Панчева (Закључак број: II-05-06-20/2013-7 
од 13.08.2013. године), дана 13.08. 2013. године, 
донео је

ПРАВИЛНИК 
о накнадама за рад председника, чланова и 
њихових заменика, секретара Комисије за 
комасацију катастарске општине Глогоњ и 

чланова поткомисија, стручних радних тела 
и других лица ангажованих на пословима 

комасације земљишта у катастарској општини 
Глогоњ

Члан 1.
Овим правилником утврђује се висина накнаде 

за рад председника, чланова и њихових заменика, 
секретара Комисије за комасацију катастарске 
општине Глогоњ (у даљем тексту: Комисија) и 
чланова поткомисија, стручних радних тела и 
других лица ангажованих на пословима комасације 
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земљишта у катастарској општини Глогоњ.

Члан 2.
Председнику и заменику, члановима и њиховим 

заменицима, секретару Комисије утврђује се накнада 
у складу са Програмом комасације катастарске 
општине Глогоњ (Град Панчево) („Службени лист 
града Панчева”, број 9/12) на начин како је утврђено 
у тачки 6.4. Предмер и предрачун осталих радова и 
активности на обнови премера грађевинског реона 
и комасације у катастараској општини Глогоњ.

У случајевима када се за чланове Комисије и 
за њихове заменике, накнада обрачунава по дану, 
дан се рачуна као радни дан од осам сати, а исплата 
се врши сразмерно - на основу стварно проведеног 
времена на раду за комасацију.

Градоначелник града Панчева донеће Решење 
о исплати на основу Извештаја председника 
Комисије.

Члан 3.
Лица из члана 1. овог правилника имају право 

на накнаду трошкова превоза . од места боравка до 
места рада на пословима комасације и у вези тих 
послова, као и од места рада до места боравка у 
висини цене превоза у јавном саобраћају у случају 
када превоз није обезбеђен.

Члан 4.
Накнада за рад по овом правилнику, у складу 

са Програмом комасације катастарске општине 
Глогоњ (Град Панчево), сходно оствареном учешћу 
у раду, обрачунава се и исплаћује према евиденцији 
за месец за који се врши исплата накнаде.

Обрачун накнада утврђених овим паравилником 
вршиће се по достављању писаног Извештаја 
председника Комисије односно у његовом одсуству 
заменика председника Комисије.

Наредбодавац за исплате накнаде по овом 
правилнику је Градоначелник града Панчева.

Члан 5.
Накнада за рад чланова поткомисија, стручних 

радних тела и других лица ангажованих на 
пословима комасације земљишта у катастарској 
општини Глогоњ утврдиће се након регулисања 
висине накнаде изменом Програма комасације 
катастарске општине Глогоњ (Град Панчево) 
(„Службени лист града Панчева”, број 9/12).

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-06-020-4/2013-137
Панчево, 13.08.2013. године

     ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРЕДСЕДНИК
               ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                      Павле Раданов  

309.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 13.08. 2013. године, разматрало је Предлог 
решења о измени Решења о образовању Комитета за 
безбедност саобраћаја, па је на основу члана 8. став 
2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник PC” број 41/09, 53/10 и 101/11), 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник PC” број 129/07) и чланова 
59. тачка 10. и 99. став 3. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), донело следеће

РЕШ ЕЊЕ
о измени решења о образовању комитета за 

безбедност саобраћаја
I

У Решењу о образовању Комитета за безбедност 
саобраћаја („Службени лист града Панчева” број 
30/12 и 37/12), тачка I мења се и гласи:

„Образује се Комитет за безбедност саобраћаја 
(у даљем тексту: Комитет), као тело за координацију, 
са трајним задатком подстицања, организовања и 
усклађивања послова безбедности саобраћаја на 
путевима из надлежности града Панчева, у саставу:

1. ПРЕДРАГ ПАТИЋ, члан Градског већа града 
Панчева, председник;

2. ЈОВАН СТАНКОВИЋ, представник ЈП 
„Дирекције за изградњу и уређење Панчева”, 
потпредседник;

3. ЈОВИЦА  МИЛОШЕВ,   представник  
Полицијске  управе  Панчево, потпредседник;

4. ПЕТАР ЖИВКОВИЋ, представник 
Секретаријата за инспекцијске послове Градске 
управе града Панчева, члан;

5. РАНКО МАРЧЕТИЋ, представник Агенци-
је за саобраћај Градске управе града Панчева, члан;

6. ЈОВИЦА АНТОНИЋ, представник одеље-
ња полиције за полицијску сарадњу и односе са 
јавношћу, члан;

7. МИЛЕНКО   КРАЈНОВИЋ,   представник  
ЈКП   за   превоз   путника „Аутотранспорт-Панчево” 
Панчево, члан;

8. ДРАГАНА ВОЈВОДИЧАН, представник 
Прекршајног суда у Панчеву, . члан;

9. ДУШАН  БЕЧ, запослен у а.д. „Војводина-
пут Панчево”, члан;

10. МИРЈАНА ШТЕЛЕР, представник Реги-
оналне привредне коморе Панчево, секретар одбора 
за саобраћај, члан;

11. ДРАГАН ВУКАШИНОВИЋ, представник 
а.д. „Панчевац”, члан;

12. АЛЕКСАНДАР НЕДЕЉКОВИЋ, 
представник „Радио Панчева”, члан;

13. ДАНИЈЕЛА КЕРЕКЕШ, представник 
„Телевизије Панчево”, члан.”

За секретара Комитета одређује се ИВАНА 
МАРКОВИЋ, запослена у Секретаријату за 
скупштинске послове, послове Градоначелника и 
Градског већа Градске управе града Панчева.

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-05-06-20/2013-7
Панчево, 13.08.2013. године

     ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРЕДСЕДНИК
               ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                      Павле Раданов
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310. 
 
Градско веће града Панчева, на седници 

одржаној дана30.07. 2013. године, разматрало је 
Предлог решења о измени Решења о образовању 
Тима за обављање послова у поступку оснивања 
Слободне зоне Панчево, па је на основу чланова 
46. и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07) и чланова 59. и 99. став 
3. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/1 3), донело 
следеће

РЕШЕЊЕ
о измени решења о образовању Tима за 
обављање послова у поступку оснивања 

Слободне зоне Панчево
Члан 1.

У Решењу о образовању Тима за обављање 
послова у поступку оснивања Слободне зоне 
Панчево („Службени лист града Панчева” број 
37/12), члан I. мења се и гласи: 

„ 1. Саша Павлов, заменик градоначелника - 
координатор;

2. Ненад Станојевић, в.д. директора ЈП 
“Дирекције за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево - члан;

3. Предраг Живковић, члан Градског већа за 
подручје финансија - члан;

4. Јелена Батинић, члан Градског већа за 
подручје привреде, предузетништва и инвестиција-
члан;

5. Анђелија Цветић, секретар Секретаријата 
за привреду и економски развој - секретар Тима.”

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном листу града 
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:   II-05-06-20/2013-4
Панчево,   30.07.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРЕДСЕДНИК
               ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                   Павле Раданов

311.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 6. 08. 2013. године, разматрало је Предлог 
решења о изменама Решења о образовању Тима за 
израду Нацрта стратегије развоја социјалне заштите 
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. 5/12 и 4/13), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама решења о образовању Тима за 

израду Нацрта стратегије развоја социјалне 
заштите града панчева

I
У Решењу о образовању Тима за израду Нацрта 

стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 3/13 и 5/13), 
у тачки I подтачке I. и 3. мењају се и гласе:

«1. Сузана Јовановић, дипломирани социјални 
радник, члан Градског већа града Панчева, 
координатор Тима;

<3.Зоран Албијанић, дипломирани прав-
ник, представник Центра за социјални рад 
«Солидарност» Панчево, чпан;>>

II
Ово решегве ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-20/2013-6 
Панчево,   6.08.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРЕДСЕДНИК
               ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                     Павле Раданов

312.
 
Градско зеће града Панчева, на седници 

одржзној 6.08. 2013. године, разматрало је Предлог 
решења о изменама 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. и 99. став 3. Статута града Панчева („Сл лист 
града Панчева” бр. 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), донело 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама решења о образовању Радне 

групе за праћење реализације системског 
решавања сузбијања нелегалног превоза 
и ревитализације ЈКП „Аутотранспорт- 

Панчево” Панчево

I
У Решењу о образовању Радне групе за 

праћење реализације системског решавања 
сузбијања нелегалног превоза и ревитализације 
ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” Панчево („Сл. лист 
града Панчева” број 1/13), у тачки I подтачке 1, 3. и 
4. мењају се и гласе:

„1. ПРЕДРАГ ПАТИЋ, члан Градског већа 
града Панчева, задужен за стамбено-комуналне 
послове, председник;

3. ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, члан Градског 
већа града Панчева, задужен за финансије, члан;

4. КРАЈНОВИЋ МИЛЕНКО, в.д. директора 
ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” Панчево, 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-05-06-20/2013-6 
Панчево,   6.08.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРЕДСЕДНИК
               ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                     Павле Раданов
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313.

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. став 2. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) и 
члана 26 тачка 4. Одлуке о Градској управи града 
Панчева -пречишћен текст („Службени лист града 
Панчева” број 19/10, 2/11-исправка, 4/11, 32/12, 
2/13 и 8/13), Градоначелник града Панчева, дана 
31. 07. . 2013. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника Градоначелника 

града Панчева

I
БОЖИДАР БРАЈЕР, дипломирани правник, 

поставља се за помоћника Градоначелника града 
Панчева за правна питања почев од 01.08.2013. 
године.

II
Ово решење објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-4/2013-115
Панчево, 31.07.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.
 

314.

На основу члана 58. ст. 3 и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије 
број 129/07) и члана 72. ст.2. Статута града Панчева, 
(“Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Градоначелник града Панчева, донео 
је следеће

РЕШЕЊЕ 

I
ЖИВАНОВИЋ  ДЕЈАН, дипломирани  менаџер, 

разрешава се функције помоћника градоначелника 
за економски развој са 31.07.2013. године.

II
Ово решење објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-4/2013-117
Панчево, 31.07.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

315.

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. став 2. Статута града Панчева (“Службени 
лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13) 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, 32/12, 
2/13 и 8/13), Градоначелник града Панчева, дана 
31.07. 2013. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника Градоначелника 

града Панчева

I
ЖИВАНОВИЋ ДЕЈАН, дипломирани мена-

џер, поставља се за помоћника Градоначелника 
града Панчева за село и рурални развој почев од 
01.08.2013. године.

II
Ово решење објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:  II-06-020-4/2013-118
Панчево,    31.07.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

316.

Градоначелник града Панчева, дана  26.07. 2013. 
године, разматрао је Предлог за доношење решења 
о измени Решења Градоначелника града Панчева о 
образовању Тима за реализацију пројекта «Културна 
политика као алатка за заједништво и регионални 
развој» у оквиру ИПА програма прекограничне 
сарадње Румунија - Србија MIS-ETC Code 1393, 
број II-06-020-1/2013-623 од 19.06.2013. 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, 
5/12 и 4/13), донео следеће

РЕ ШЕЊЕ
о измени решења о образовању Тима за 

реализацију пројекта „Културна политика као 
алатка за заједништво и регионални развој” у 

оквиру ИПА програма прекограничне сарадње 
Румунија - Србија MIS-ETC Code 1393

I
У Решењу Градоначелника града Панчева о 

образовању Тима за реализацију пројекта «Културна 
политика као алатка за заједништво и регионални 
развој» у оквиру ИПА програма прекограничне 
сарадње Румунија - Србија MIS-ETC Code 1393, 
број II-06-020-1/2013-623 од 19.06.2013. године, у 
тачки I подтачка 6 мења се и гласи:

“6. Владимир Словић”
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-4/2013-110
Панчево, 26.07.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

317.

Градоначелник града Панчева, дана 31 . 07. 
2013. године, разматрао је Предлог решења о 
измени Решења о образовању 1. Комисије за избор 
корисника грађевинског материјала, 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, 5/12 и 4/13), 
донео

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о образовању 1. комисије за 

избор корисника граћевинског материјала

I
У Решењу о образовању 1. Комисије за избор 

корисника грађевинског материјала (“Службени 
лист града Панчева” број 5/13), у тачки I подтачка 
1. мења се и гласи: 

“1. Сузана Јовановић, члан Градског већа града 
Панчева, председник, 

- Предраг Живковић, члан Градског већа града 
Панчева, заменик председника,”

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-06-020-4/2013-121
Панчево,   31.07.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

318.

Градоначелник града Панчева, дана 31.07. 
2013. године, разматрао је је Предлог решења о 
измени Решења о образовању 1. Комисије за избор 
корисника пакета помоћи у храни за избеглице, 
бивше избеглице и интерно расељена лица, 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, 
5/12 и 4/13), донео

РЕШЕЊЕ
о ишени решења о образовању 1. Комисије 
за избор корисника пакета помоћи у храни 
за избеглице, бивше избеглице и интерно 

расељена лица

I
У Решењу о образовању 1. Комисије за избор 

корисника пакета помоћи у хранет за избеглице, 
бивше избеглице и интерно расељена лица 
(“Службени лист града Панчева”’ број 4/13), у 
тачки I подтачка 1. мења се и гласи:

“ 1. Сузана Јовановић, члан Градског већа града 
Панчева, председник;’’

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-06-020-4/2013-122
Панчево,   31.07.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

 

319.

Градоначелник града Панчева, дана 31 .07. 
2013. године, разматрао је Предлог решења о 
образовању 2. Комисије за избор корисника 
грађевинског материјала, 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. 5/12 и 4/13), донео

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању 2. комисије за избор корисника 

грађевинског материјала

I
Образује се 2. Комисија за избор корисника 

грађевинског материјала ( у даљем тексту: 
Комисија), у следећем саставу:

1. Сузана Јовановић, члан Градског већа града 
Панчева, председник,

- Предраг Живковић, члан Градског већа 
града Панчева, заменик председника,

2. Славе Бојаџиевски, помоћник градоначел-
ника града Панчева, члан,

- ВладимирДеља, члан Градског већа града 
Панчева, заменик члана,

3. Зоран Граовац, запослен у Секретаријату 
за јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, члан,

- Ирена Томашевић, запослена у Секретари-
јату за јавне службе и социјална питања Градске 
управе града Панчева, заменик члана,

4. Зденка Јокић, запослена у Јавном предузећу 
«Градска стамбена агенција» Панчево, члан,

- Душан Пердух, запослен у Јавном 
предузећу «Градска стамбена агенција» Панчево, 
заменик члана,
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5. Вера Шарац, запослена у Секретаријату за 
јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, члан,

- Јелена Мокран, запослена у Секретаријату 
за јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, заменик члана.

II
Комисија доноси правилник којим се регулишу 

услови и критеријуми за избор корисника 
грађевинског материјала, објављује оглас, разматра 
поднете захтеве, доноси одлуке о додељивању 
помоћи у грађевинском материјалу избеглицама са 
територије града Панчева и извршава друге обавезе 
у складу са наведеним правилником.

Послове из става 1. ове тачке Комисија ће 
обављати у складу са Уговором о сарадњи на 
реализацији “Програма коришћења средстава за 
решавање стамбених потреба и друге програме 
интеграције избеглица у 2013. години”, закљученим 
између Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије и града Панчева број: 9-9/80 од 
23.05.2013. године, односно број: III-09-550-9/2013 
од 21.05.2013. године, којим је утоворена додела 
средстава породицама избеглица са територије 
града Панчева, у процесу интеграције, у износу од 
3.000.000 динара - Комесаријат, као и у износу од 
1.000.000 динара - Град, у циљу пружања помоћи 
за стварање и побољшање услова становања, 
набавком грађевинског материјала.

III
Председник Комисије сазива седнице и 

руководи радом Комисије. Комисија одлучује 
консензусом.

IV
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 
и Јавним предузећем «Градска стамбена агенција» 
Панчево.

V
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-06-020-4/2013-123 
Панчево,    31.07.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

320. 

Градоначелник града Панчева, дана 02.08. 2013. 
године, разматрао је Предлог решења о измени 
Решења образовању Комисије за вредновање 
пројеката у области социјалне политике, 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, 
5/12 и 4/13), донео следеће

РЕШЕЊЕ
о измени решења о образовању Комисије за 
вредновање пројеката у области социјалне 

политике

I
У Решењу о образовању Комисије за 

вредновање пројеката у области социјалне 
политике («Службени лист града Панчева» број 3/1 
3), у тачки 1, став 1, подтачка 1. мења се и гласи:

«1. Сузана Јовановић, члан Градског већа града 
Панчева;»

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-06-020-4/2013-126
Панчево,    02.08.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

321.

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, 32/12, 2/13 
и 8/13), 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 Утве златокриле 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 решењаје 12.09.2013. 
године.
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Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈПННА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-35 
ПАНЧЕВО 12.08.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

322.

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, 32/12, 2/13 
и 8/13), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ

I. Одређује се постављање монтажно-
демонтажних успоривача брзине (лежећих 
полицајаца) у улици Светозара Милетића у зони 
раскрснице са улицом Ружином у насељеном месту 
Панчево.

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

- изврши техничку регулацију саобраћаја 
из става I диспозитива овог решења постављањем 
успоривача брзине и вертикалне сигнализације;

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решењаје 06.09.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
градаПанчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-34
ПАНЧЕВО 06.08.2013. године

 
ДИРЕКТОР

Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

323.

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, 32/12 и 
2/13), 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 максимална брзина кретања за 
сва возила од 30 километара на час преко старог 
друмског моста преко реке Тамиш на општинском 
путу број 7 (Панчево - граница са КО Палилула).

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

- 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 05.09.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈХII-17-344-1/2013-33 
ПАНЧЕВО 05.08.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

324.

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, 32/12 и 
2/13), 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 постављање саобраћајног знака 
I-18 „дивљач на путу” на деоницама општинских 
путева ван насељених места на територији града 
Панчева и то:

- ОП 1 Панчево - Старчево - Омољица - 
Банатски Брестовац - граница са КО Ковин

- ОП 3 Омољица - Иваново
- ОП 5 Панчево (Надел - МЗ „Стари Тамиш”) 

- Долово - граница са КО Ковин
- ОП 6 Панчево (Скробара) - Качарево
- ОП 8 Јабука - Глогоњ - граница са КО 

Опово
II. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 

изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:
- 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 31.09.2013. 
године.
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Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-32 
ПАНЧЕВО 31.07.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

325.

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, 32/12 и 
2/13), 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 постављање саобраћајног знака 

III-2 „пут са једносмерним саобраћајем” у улици 
Шемићевој у зони раскрснице са улицом Светог 
Саве у насељеном месту Панчево.

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

- 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 решењаје 26.08.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-31 
ПАНЧЕВО 26.07.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

326.

Агенција за caoбраћај 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, 32/12 и 
2/13), 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 обележавање хоризонталном 

сигнализацијом забрана паркирања моторних 
возила на паркингу у правцу колског улаза у 
двориште стамвбеног објекта у улици Жарка 
Зрењанина код кућног броја 71 у насењеном месту 
Панчево.

II. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева”, Панчево да 
изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I диспозитива овог решења обележавањем 
хоризонталне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 25.08.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАШНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-7-344-1/2013-30 
ПАНЧЕВО 25. 07. 2013 године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

327.

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, 32/12 и 
2/13), 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 са паркинга из улице Моше Пијаде према 
улици Кикиндској 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 05.08.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-28 
ПАНЧЕВО 05.07.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја
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328.

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 35. 
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
4/13) члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
19/10 - пречишћен текст, 2/11 - исправка, 4/11 и 
32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени 
лист СРГ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник 
PC” број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Налаже се ЈКП „Хигијена” Панчево да у складу 
са Правилником о саобраћајној сигнализациј и 
(„Службени лист PC”, број 26) изврши обележавање 
одговарајућом хоризонталном и вертикалном 
саобраћајном сигнализацијом посебних јавних 
паркиралишта за путничке аутомобиле на делу 
улице Змај Јовина од Карађорђеве до Ружине у 
насељеном месту Панчево, 168 посебних паркинг 
места и 12 паркинг места за паркирање возила 
особа са инвалидитетом.

II. Укида се посебно паркинг место у улици 
Браће Јовановића код кућног броја 27 у насељеном 
месту Панчево.

Рок за извршење овог решења је 01.07.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИБА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII -17-344-1/2013-27 
ПАНЧЕВО 14.06.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

329.

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 35. 
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
4/13) члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
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. Налаже се ЈКП „Хигијена” Панчево да у складу 

са Правилником о саобраћајној сигнализациј и 
(„Службени лист PC”, број 26) изврши обележавање 
одговарајућом хоризонталном и вертикалном 
саобраћајном сигнализацијом посебних јавних 
паркиралишта за путничке аутомобиле у следећим 
улицама у насељеном месту Панчеву:

- у улици Мученичка преко пута кућног броја 
8, 13 посебних паркинг места и 2 паркинг места за 
паркирање возила особа са инвалидитетом;

- у улици Кеј Радоја Дакића преко пута кућног 
броја 7 до улице Војислава Бате Михаиловића, 
53 посебних паркинг места и 2 паркинг места за 
паркирање возила особа са инвалидитетом;

- у улици Ружина код кућног броја 5д, 7 
посебних паркинг места и 1 паркинг место за 
паркирање возила особа са инвалидитетом;

- у улици Карађорђева код кућних бројева од 
13 до 15, 13 посебних паркинг места.

Рок за извршење овог решења је 29.06.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
градаПанчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАШНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-26
ПАНЧЕВО 31.05.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

                                       дипл. инж. саобраћаја

330.

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 15 тона на делу 
Општинског пута I реда, Панчево - Старчево - 
Омољица - Банатски Брестовац - граница са К.О. 
Ковин, почев од нове Асфалтне базе до границе 
са К.О. Ковин, осим за возила којима се врши 
снабдевање.

II. За спровођење режима саобраћаја 
утврђеног у тачци I. овог решења мора се израдити 
саобраћајни пројекат и на путу 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 
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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 29.07.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАШНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ XII-17-344-1/2013-25 
ПАНЧЕВО 29.05.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

                                       дипл. инж. саобраћаја

331.

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, 32/12 и 
2/13), 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 уклањање саобраћајног знака 
II-2 „обавезно заустављање” који се налази у 
једносмерној улици између Зелене пијаце и 
Историјског архива и то до улице Немањине у 
насељеном месту Панчево.

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

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

- да уклоњену вертикалну сигнализацију 
брише из Катастра саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 20.08.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАШНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-24
ПАНЧЕВО 20.05.2013. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

                                       дипл. инж. саобраћаја

332.

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, 32/12 и 
2/13), 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 постављање успоривача брзине 
(лежећих полицајаца) у улици Ослобођења у зони 
школе у насељеном месту Глогоњ.

II. Одређује се обележавање пешачког прелаза 
и то: у улици Ослобођења у зони раскрснице 
са улицом 29. новембра и у улици ЈНА у зони 
раскрснице са улицом Ослобођења у насељеном 
месту Глогоњ.

Одређује се изградња приступних стаза које 
су неопходне за повезивање пешачких прелаза са 
постојећим пешачким стазама.

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

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

IV. 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 
успоривача брзине односно обележавањем 
саобраћајне сигнализације; 

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 20.08.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-23
ПАНЧЕВО 20.05.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

                                       дипл. инж. саобраћаја
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