
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  11   ГОДИНА VI             ПАНЧЕВО,   20. септембар  2013. Аконтација претплате 9.366,10   

Цена овог примерка       100,00

333.

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), Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 16. 08. 2013. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку важења Решења 

бр. II-05-06-35/2012-2

I.
ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ Решење бр. II-05-06-

35/2012-2 од 13.07.2012. године, којим је Наташа 
Андрејевић, дипломирани правник, постављена за 
секретара Градског већа града Панчева

II.
Ово решење објавити у “Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-20/2013-8
Панчево,    16.08.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Раданов

 

334.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 20.08. 2013. године, разматрало је 
Предлог решења о допуни 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

Р Е Ш Е Њ Е
о допуни решења о образовању Kомитета за 

безбедност саобраћаја

I

У Решењу о образовању Комитета за безбедно-
ст саобраћаја («Службени лист града Панчева» 
број 30/12, 37/12 и 10/13), у тачки I после подтачке 
13. додаје се подтачка 14. која гласи:

„14. МИОДРАГ РАДОЈКОВИЋ, члан Градског 
већа града Панчева, 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-05-06-20/2013-9
Панчево,   20.08.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Раданов

335.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 20.  08. 2013. године, разматрало је Предлог 
решења о изменама Решења о образовању Тима за 
координацију активности у вези са припремама 
за израду пројектно-техничке документације и 
изградњу Здравствене станице у Долову Дома 
здравља Панчево, 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

РЕШЕЊЕ
о изменама решења о образовању тима 
за координацију активности у вези са 

припремама за израду пројектно-техничке 
документације и изградњу Здравствене 

станице у Долову Дома здравља Панчево
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I
У Решењу о образовању Тима за координацију 

активности у вези са припремама за израду 
пројектно-техничке документације и изградњу 
Здравствене станице у Долову Дома здравља 
Панчево (“Службени лист града Панчева” број 
37/12 и 2/13), у тачки I, став 1, подтачке 1. и 11. 
мењају се и гласе:

“1. Прим. др Милан Трифуновић,члан Градског 
већа града Панчева, координатор;

“11. Гордана Николић, секретар Секретаријата 
за јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, члан;”

II
Ово решење супа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:  II-05-06-20/2013-9
Панчево,   20.08.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Раданов

 

 

336.

Градско веће града Панчева, дана   10.09. 2013. 
године, разматралоје Предлог решења о образовању 
Тима за координацију и праћење активности 
на формирању пословних зона и реализацији 
инфраструктурног опремања локација подесних 
за инвестирање, те 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, 5/12 и 4/13), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Тима за координацију и праћење 

активности на формирању пословних зона 
и реализацији инфраструктурног опремања 

локација подесних за инвестирање

I
Образује се Тим за координацију и праћење 

активности на формирању пословних зона и 
реализацији инфраструктурног опремања локација 
подесних за инвестирање (у даљем тексту: Тим) у 
следећем саставу:

1.  Павле Раданов, градоначелник града Пан-
чева, координатор 

2.  Саша Павлов, заменик градоначелника 
града Панчева, заменик коорданатора

3. Јелена Батинић, члан Градског већа за 
подручје привреде, предузетништва и инвестиција, 
члан

4. Предраг Живковић, члан Градског већа за 
подручје финансија, члан

5. Предраг Патић, члан Градског већа за 
подручје стамбено-комуналних послова, члан

6. Ненад Станојевић, вд директора ЈП 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева», члан

7.  Апђелија Цветић, секретар Секретаријата 
за привреду и економски развој, члан

8. Ениса Аговић Хоти, секретар Секретаријата 
за финансије, члан

9. Синиша Јанковић, секретар Секретаријата 
за урбанизам, грађевинске и стамбено- комуналне 
послове, члан

10. Олга Шарац, директор Агенције за имовину, 
члан

11. Оливера Суботић, шеф Одељења за локални 
економски развој, Секретаријата за привреду и 
економски развој, члан

Члан Тима Оливера Суботић, истовремено 
обавља и послове секретара Тима.

II
Задатак Тима је да предлаже приоритете у 

погледу формирања пословних зона у складу 
са стратешким документима - плановима и 
програмима града Панчева, као и да у поступку 
формирања пословних зона иницира, координира и 
прати послове и активности у вези са припремама 
и израдом планске и пројектно-техничке 
документације, инфраструктурним уређењем 
пословних зона, обезбеђивањем буџетских 
средстава и средстава из других извора за ове 
намене и координира друге послове од значаја за 
формирање пословних зона.

III
Координатор Тима сазива састанке Тима и 

организује његов рад.

IV
Стручне и административнотехничке посло-

ве  за потребе Тима обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове градоначелника и 
Градског већа, Секретаријат за привреду и економски 
развој, Секретаријат за финансије, Секретаријат 
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове, Агенција за имовину, a no потреби и друге 
организационе јединице Градске управе града 
Панчева.

V
Обавезују се организационе јединице Градске 

управе града Панчева, јавна и јавна комунална 
предузећа, да на захтев Тима, пруже стручну и 
другу помоћ у поступку реализације послова из 
тачке II овог решења.

VI
Тим по потреби, а најмање једном годишње 

доставља Градском већу града Панчева 
информацију о реализацији задатака и послова из 
тачке II овог решења.

VII
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-05-06-20/2013-13
Панчево,   10.09.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Раданов, с.р.
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Градско веће града Панчева, дана 17.9. 2013. 
године, разматрало је Предлог решења о образовању 
Комисије за вредновање пројектних идеја у вези са 
припремом предлога интерсекторских пројеката са 
којима се аплицира на конкурсе домаћих и страних 
извора финансирања, па је на основу чланова 46. 
и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник PC” број 129/07), чланова 59. и 99. став 
3. Статута града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12, 4/13) и става 2. тачка 
3. Закључка Градског већа града Панчева у вези са 
утврђивањем јединствене процедуре за припрему 
и имплементацију интерсекторских пројеката, у 
оквиру Градске управе града Панчева, са којима 
се аплицира на конкурсе домаћих и страних 
извора финансирања број II-05-06-20/2013-13 од 
10.09.2013. године, донело следеће

РЕ ШЕЊЕ
о образовању комисије за вредновање 

пројектних идеја у вези са припремом предлога 
интерсекторских пројеката са којима се 

аплицира на конкурсе домаћих и страних
извора финансирања

I
Образује се Комисија за вредновање 

пројектних идеја у вези са припремом предлога 
интерсекторских пројеката са којима се аплицира на 
конкурсе домаћих и страних извора финансирања 
(у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:

1. Јелена Батинић, члан Градског већа града 
Панчева за подручје привреде, предузетништва и 
инвестиција, председник

2. Предраг Живковић, члан Градског већа за 
подручје финансија, члан

3. Слађана Фератовић, шеф Кабинета 
градоначелника, члан

За секретара Комисије одређује се Татјана 
Медић, шеф Одељења за подршку пројектима у 
Секретаријату за привреду и економски развој.

II
Задатак Комисије је утврђивање предлога 

пројектних идеја у вези са припремом предлога 
интерсекторских пројеката који укључују 
суфинансирање из буџета града Панчева и других 
пројеката од интереса за град Панчево, са којима ће 
се аплицирати на конкурсе домаћих и страних извора 
финансирања, на основу прегледа пројектних идеја 
које припрема Одељење за подршку пројектима у 
Секретаријату за привреду и економски развој, 
ради избора пројектних идеја о чему одлучује 
Градоначелник града Панчева, у складу са ставом 2. 
тачке 2. и 3. Закључка Градског већа града Панчева 
у вези са утврђивањем јединствене процедуре за 
припрему и имплементацију интерсекторских 
пројеката, у оквиру Градске управе града Панчева, 
са којима се аплицира на конкурсе домаћих и 
страних извора финансирања број П-05-06-20/2013-
13 од 10.09.2013. године.

III
Председник Комисије сазива састанке Комисије 

и организује њен рад.

IV
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обавља Секретаријат за 

скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа и Секретаријат за привреду 
и економски развој, a no потреби и друге 
организационе јединице Градске управе града 
Панчева.

V
Обавезују се организационе јединице Градске 

управе града Панчева, јавна и јавна комунална 
предузећа, установе и месне заједнице чији је 
оснивач град Панчево, да на захтев Комисије, пруже 
стручну и другу помоћ у поступку реализације 
задатка из тачке II овог решења.

VI
Комисија по потреби, а најмање једном 

годишње доставља Градском већу града Панчева 
информацију о броју и структури предложених и 
изабраних пројектних идеја и другим питањима 
од значаја за одговорно обављање послова у овој 
области.

VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено “Службеном листу града 
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД 
ПАНЧЕВО 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-20/2013-15 
ПАНЧЕВО, 17.9.2013. године                                         
                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Павле Раданов, с.р.

338.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној дана 17.09. 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, 
5/12 и 4/13), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама решења о образовању Тима 
за координацију активности на увоћењу 

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 и 1/13), у тачки 
I подтачке 2. и 4. мењају се и гласе: “2. Јасмина 
Вечански, члан Градског већа града Панчева, члан; 
4. Гордана Николић, секретар Секретаријата за 
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јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, 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-05-06-20/20l3-15
ПАНЧЕВО,    17 . 09. 2013. године

                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Раданов, с.р.

339

Ha основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник PC” број 129/07), 
члана 85. став 2. Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник PC” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 и 63/13) и чланова 27. став 
2. и 54. став 1. тачка 5. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), градоначелник града Панчева, дана 
17.09.2013. године, донео је

ОДЛУКУ
о изменама и допуни одлуке о Градској служби 

за буџетску инспекцију и ревизију

Члан 1.
У Одлуци о Градској служби за буџетску 

инспекцију и ревизију (“Службени лист града 
Панчева” број 17/08) у називу одлуке речи: “и 
ревизију” бришу се.

Члан 2.
У члану 1. речи: “и ревизију” бришу се.

Члан 3.
У члану 6. у ставу 1. после тачке 2) додаје се 

тачка 3) која гласи: “3) правним лицима и другим 
субјектима којима су директно или индиректно 
дозначена средства буџета града Панчева за 
одређену намену, правним лицима и другим 
субјектима који су учесници у послу који је предмет 
контроле, као и субјектима који користе средства 
буџета града Панчева по основу задуживања, 
субвенција, остале државне помоћи у било ком 
облику, донација, дотација и др.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
БРОЈ: II-06-020-4/2013-216 
Панчево,  17. 09. 2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

340.

Градоначелник града Панчева, дана 22 . 8 . 
2013. године, разматрао је предлог Решења о измени 
Решења о образовању Комисије за вредновање 
програма и пројеката у области бриге о младима 
града Панчева, 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:

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Комисије за 
вредновање програма и пројеката у области 

бриге о младима града Панчева

I
У Решењу Градоначелника града Панчева о 

образовању Комисије за вредновање програма и 
пројеката у области бриге о младима града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 03/13), у 
тачки I став 1. подтачка 1. мења се и гласи:

„1. Никола Дамњановић, члан Градског већа 
задужен за омладину - председник Комисије”

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-06-020-4/2U13-216 
Панчево,  17. 09. 2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

341.

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 41/09, 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 допунске табле 
са текстом „Осим за службена возила Дома 
здравља” испод саобраћајног знака II-35 који се 
налази на јавној површини испред Дома здравља 
у улици Милоша Обреновића 2 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 допунске 
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табле.
Рок за извршење овог решења је 15.08.2013. 

године.
Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-29
ПАНЧЕВО 15.07.2013. године

 Д И Р Е К Т О Р
Ранко Марчетић, с.р.

342. 

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 на прилазном путу до амбуланте „Центар” у 
улици Вука Караџића у насељеном месту Панчево. 
Уз саобраћајни знак поставити допунску таблу са 
текстом „Осим за возила хитне помоћи”.

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 16.09.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-36
ПАНЧЕВО 16.08.2013. године

 
Д И Р Е К Т О Р

Ранко Марчетић, с.р.

343. 

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 41/09, 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 забрана саобраћаја за теретна 
возила највеће дозвољене масе веће од 30 тона 
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:

- шврши 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 06.10.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-38
ПАНЧЕВО 06.09.2013. године

Д И Р Е К Т О Р
Ранко Марчетић, с.р.

344.

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 41/09, 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 паркирања моторних 
возила испред стамбеног објекта у улици 
Синђелићевој код кућног броја 216 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 
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информацијом на коју ће сагласност дати ова 
Агенција.

Рок заизвршење овог решења је 17.11.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-40
ПАНЧЕВО 17.09.2013. године

Д И Р Е К Т О Р
Ранко Марчетић, с.р.

345.
 
ПРЕДМЕТ : Исправка техничке грешке

У Решењу о разрешењу и именовању члана 
Управног одбора јавног комуналног предузећа 
„Хигијена” Панчево објављеном у „Службеном 
листу града Панчева” број 8/13 од 17. јула 2013. 
године, на страни 15, под бројем 264. у фази 
техничке обраде текста у тачки III, уписан је број и 
датум II-04-06-37/2012 од 03. августа 2012. године, 
а треба да стоји II-04-06-39/2012 од 19. октобра 
2012. године, па се овим путем наведена грешка 
исправља.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
БРОЈ: II-04-06-СЛ./2013
Панчево, 23. август 2013. године

С Е К Р Е Т А Р 
Сања Поповић, с.р.

346.

Ha основу члана 45. статута Месне заједнице 
Старчево, Скупштина месне заједнице Старчево, 
на редовној седиици одржаној 03. 04. 2013. године, 
под бројем 140/1 донела је

З А К Љ У Ч А К

- На основу закључка градског већа број II-05-
06-2/2013-17 од 26.03.2013. године којим се налаже 
Скупштинама месних заједница у насељеним 
местима да донесу одлуке о преносу оснивачких 
права над јавним комуналним предузећима чији 
су оснивачи на град Панчево, Скупштина МЗ 
Старчево констатује да су јој оснивачка права над 
ЈКП “Старчевац” престала.

 
Председник Скупштине МЗ Старчево

Аца Димитрић, с.р.

347.

На основу члана 39. Одлуке о месним 
заједницама на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 36/11), члана 
45. Статута Месне заједнице Банатски Брестовац 
од 23.02.2012. године. члана 15. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Комбрест” Банатски 
Брестовац („Службени лист општине Панчево” бр. 
7/94 и 1/2001,) a поступајући по Закључку Градског 
већа града Панчева број II-05-06-2/2013-17 од 26. 
марта 2013. године, Скупштина Месне заједнице 
Банатски Брестовац , на седници одржаној 
10.04.2013.године донела је следећу

О Д Л У К У

I
Скупштина Месне заједнице Банатски 

Брестовац преноси оснивачка права над Јавно 
комуналним предузећем „Комбрест” Банатски 
Брестовац основаним Одлуком о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Комбрест” Банатски 
Брестовац 31.03.1994.године („Службени лист 
општине Панчево” бр. 7/94 и 1/2001 ), које је 
уписано у Регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем бр. 62498/2005 од 14.07.2005. године на 
град Панчево.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БРОЈ:81/13

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ МЗ
Сава Ђурић, с.р.

348.

На основу члана 39. Одлуке о месним 
заједницама на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 36/11), 
члана 45. Статута Месне заједнице Омољица од 
92/12 члана 15. Одлуке о оснивању Омољица 
(„Службени лист општине Панчево” бр. 8/94 и1/01, 
а поступајући no Закључку Градског већа града 
Панчева број II-05-06-2/2013-17 од 26. марта 2013. 
године, Скупштина Месне заједнице Омољица, на 
седници одржаној 09.4.2013. донела је следећу

О Д Л У К У

I
Скупштина Месне заједнице Омољица преноси 

оснивачка права над Јавно комуналним предузећем 
“Омољица” снованим Одлуком о оснивању 
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8/94(„Службени лист општине Панчево” бр.8/94 
и 1/01), које је уписано у Регистар Агенције за 
привредне регистре PЕШЕЊЕМ бр. БД 46377/2005 
од 01.07..2005. године на град Панчево.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БРОЈ: 84
Омољица, 10.4.2013.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИМЕ МЗ
Горан Пејић, с.р.

349

На основу члана 39. Одлуке о месним 
заједницама на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 36/11), члана 
45. Статута Месне заједнице „Мита Вукосављев” 
Долово од 09.02.2012. год , члана 15. Одлуке о 
оснивању Јавно Комуналног Предузећа „Долови” 
Долово („Службени лист општине Панчево” 
бр.8/94, 4/95 и 1/01), a поступајући по Закључку 
Градског већа града Панчева број II-05-06-2/2013-
17 од 26. марта 2013. године, Скупштина Месне 
заједнице„Мита Вукосављев” Долово , на седници 
одржаној 17.04.2013 донела је следећу

О Д Л У К У

I
Скупштина Месне заједнице „Мита 

Вукосављев” Долово преноси оснивачка права над 
Јавно комуналним предузећем „Долови” Долово, 
основаним Одлуком о оснивању Јавно Комуналног 
Предузећа „Долови” Долово („Службени лист 
општине Панчево” бр. 8/94.4/95 и 1/01 ), које је 
уписано у Регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем бр. Бд 76271/2005 од 15. јула 2005. године 
на град Панчево.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БРОЈ: 143/2013
18.04.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИМЕ МЗ
Бранислав Павлов, с.р.

350.

На основу члана 39. Одлуке о месним 
заједницама на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 36/11), члана 
45. Статута Месне заједнице „Глогоњ”, члана 15. 
Одлуке о оснивању ЈКП „Глогоњ” („Службени 
лист општине Панчево” бр. 4/95 ), а поступајући по 
Закључку Градског већа града Панчева број II-05-
06-2/2013-17 од 26. марта 2013. године, Скупштина 
Месне заједнице „Глогоњ”, на седници одржаној 
19.4.2013 године донела је следећу

О Д Л У К У

Скупштина Месне заједнице „Глогоњ” из 
Глогоња, преноси оснивачка права над Јавно 
комуналним предузећем „Глогоњ” основаним 
Одлуком о оснивању 05.08.1994. („Службени 
лист општине Панчево” бр.4/95), које је уписано у 
Регистар Агенције за привредне регистре Решењем 
бр. БД 63937/2005 од 15.08.2005. године на град 
Панчево.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГЛОГОЊ
БРОЈ: 0-62/ 2013. 
Датум: 19.4.2013.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ МЗ
Зоран Арсић, с.р.

351.

На основу члана 39. Одлуке о месним 
заједницама на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 36/11), члана 
45. Статута Месне заједнице „Банатско Ново 
Село” од 22.02.2012. године, члана 15. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „БНС” из 
Банатског Новог Села („Службени лист општине 
Панчево” бр. 8/94 и 20/05), а поступајући по 
Закључку Градског већа града Панчева број II-05-
06-2/2013-17 од 26. марта 2013. године, Скупштина 
Месне заједнице „Банатско Ново Село”, Банатско 
Ново Село, на седници одржаној 29. априла 2013. 
године донела је следећу

О Д Л У К У

I
Скупштина Месне заједнице „Банатско Ново 

Село”, Банатско Ново Село, преноси оснивачка 
права над Јавно комуналним предузећем „БНС” 
из Банатског Новог Села, основаним Одлуком о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „БНС” из 
Банатског Новог Села („Службени лист општине 
Панчево” бр. 8/94 и 20/05 ), које је уписано у 
Регистар Агенције за привредне регистре Решењем 
бр. 68442/2005 од 14.07.2005. године, на град 
Панчево.
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II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БАНАТСКО НОВО 
СЕЛО” 
Број: 141/13 
Датум: 29.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ МЗ
Предраг Шкаљак, с.р.

 

352.

На основу члана 39. Одлуке о месним 
заједницама на територији града Паичева 
(„Службени inn града Панчева” бр. 36/11), члана 45. 
Статута Месне заједнице „Качарево” од 10.02.2012, 
члана 15. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Качарево” („Службени лист општине 
Панчево .. ор.4/98,  9/98 и 6/2005), а поступајући пo 
Закључку Градског већа града Паичева број II-05-
06-2 2013-17 од 26.марта 2013.године, Скупштина 
Месне заједнице ,.Качарево”, на седници одржаној 
18.04.2013.год., донела је следећу

ОДЛУКУ 

I
Скупштина Месне заједнице „Качарево” 

преноси оснивачка права над Јавио комуналним 
ппсдузећем „Качарево”, основаним Одлуком 
о оснивању ЈКП „Качарево” („Службени лист 
општине Панчево” бр. 4/98, 9/98 и 6/2005), које је 
уписано у Регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем бр.51563/2005 од 08.07.2005.године на 
град Панчево.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева:’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
MECHA ЗАЈЕДНИЦА „КАЧАРЕВО”
Врој: 360/2013
Дагум: 22.04.2013.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ МЗ
Богољуб Ђурица, с.р.

353.

На основу члана 39. Одлуке о месним 
заједницама на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 36/11), члана 
45. Статута Месне заједнице Јабука 2-2/2012. од 
08.02.2012. члана 15. Одлуке о оснивању ЈКП „Вод-
Ком” Јабука („Службени лист општине Панчево” 

бр.3/95), а поступајући по Закључку Градског већа 
града Панчева број II-05-06-2/2013-17 од 26. марта 
2013. године, Скупштина Месне заједнице Јабука 
, на седници одржаној 28.06.2013.год. донела је 
следећу

О Д Л У К У

I
Скупштина Месне заједнице Јабука преноси 

оснивачка права над Јавно комуналним предузећем 
„Вод-Ком” Јабука, основаним Одлуком о оснивању 
ЈКП „Вод-Ком” Јабука („Службени лист општине 
Панчево” бр. 3/95), које је уписано у Регистар 
Агенције за привредне регистре Решењем бр.БД 
70642/2005 од 15.08.2005. године на град Панчево.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БРОЈ: 259/2013
Јабука, 30.08.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ МЗ
Живадин Митровић, с.р.
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