
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  17.   ГОДИНА VI             ПАНЧЕВО,   24. октобар  2013. ГОДИНЕ Аконтација претплате 9.366,10   

Цена овог примерка       133,00

449.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 18.10. 2013. године, разматрало је 
Предлог за доношење Решења о образовању Тима 
за имплементацију пројекта “Ревизија стратегије 
развоја града Панчева на период 2014 - 2020”, који 
је одобрен по конкурсу Покрајинског секретаријата 
за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 
за суфинансирање унапређења институционалних 
и управљачких капацитета у јединицама локалних 
самоуправа у АП Војводини, 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

Решење
о образовању Tима за имплементацију пројекта 
“Ревизија стратегије развоја града Панчева на 

период 2014 - 2020”

I
Образује се Тим за имплементацију пројекта 

“Ревизија стратегије развоја града Панчева на 
период 2014 - 2020” (у даљем тексту: Тим), у 
следећем саставу:

1. Павле Раданов, градоначелник града 
Панчева, задужен за друштвено-политичку подршку 
процесу израде стратегије, председавајући;

2. Саша Павлов, заменик градоначелника 
града Панчева, задужен за интерсекторску 
координацију у процесу израде стратегије, заменик 
председавајућег;

3. Јелена Батинић, члан Градског већа 
града Панчева задужена за подручје привреде, 
предузетништва и инвестиција, координатор за 
привреду;

4. Предраг Живковић, члан Градског већа 
града Панчева задужен за подручје финансија, 
координатор за финансије;

5. Јелена Новаков, шеф Одсека за образовање, 
друштвену бригу о деци, социјалну и здравствену 
заштиту при Секретаријату за јавне службе и и 
социјална питања, задужена за организациону и 
методолошку подршку, координатор пројекта;

6. Вера Стаменић, помоћник секретара при 
Секретаријату за финансије, задужена за буџетско 
програмирање стратегије, члан;

7. Анђелија Цветић, секретар Секретаријата 
за привреду и економски развој, задужена за израду 
текста стратегије, члан;

8. Татјана Медић, шеф Одељења за подршку 
пројектима при Секретаријату за привреду и 
економски развој, задужена за идентификацију 
пројеката у акционом плану, члан;

9. Ивана Орлов Гајан, самостални стручни 

сарадник у Одељењу за подршку пројектима при 
Секретариајту за привреду и економски развој, 
задужена за логистичку подршку, члан; 

10.Ивана Милошевић, сарадник на стручној 
пракси у Одељењу за локални економски развој 
при Секретаријату за привреду и економски развој, 
задужена за административне послове, члан; 

11.Љиљана Стојсављевић, шеф Рачуноводства 
при Секретаријату за финансије, задужена за 
реализацију буџета пројекта, члан; 

12.Јасмина Радовановић, шеф Канцеларије за 
односе с јавношћу при Кабинету градоначелника, 
задужена за видљивост пројекта, члан; 

13.Јожеф Лончар, представник приватних 
предузетника, задужен за маркетиншку подршку, 
члан; 

14.Oливера Суботић, шеф Одељења за локални 
економски развој при Секретаријату за привреду 
и економски развој, руководилац фокус групе 1 - 
локални економски развој, члан; 

15.Сузана Јовановић, члан Градског већа града 
Панчева задужена за подручје рада, запошљавања 
и социјалне политике, руководилац фокус групе 2 - 
друштвени развој, члан; 

16.Oлга Шиповац, секретар Секретаријата 
за заштиту животне средине, руководилац фокус 
групе 3 - заштита животне средине, члан; 

17.Петар Петровић, руководилац Сектора 
за просторно и урбанистичко планирање  и  
пројектовање у Јавном  Предузећу „Дирекција  за 
изградњу  и  уређење  Панчева”,   руководилац  
фокус  групе 4  - урбанистичко планирање, члан; 

18.Маја Свирчевић Прекић, члан Градског већа 
града Панчева задужена за подручје пољопривреде, 
села и руралног развоја, руководилац фокус групе 
5 - пољопривреда, члан; 

19.Данијела   Миловановић   Родић,   представник   
стручне   јавности, консултант задужен за примену 
методологије стратешког планирања, члан;

20.Бранислав Милосав, представник 
Регионалног центра за друштвено-економски 
развој - Банат, координатор партнера, задужен за 
повезивање са ширим стратешким оквиром, члан.

II
Задатак Тима је да имплементира пројекат, 

предложи приоритете развоја града Панчева и 
сачини нацрт текста ревизије стратегије развоја 
града Панчева на период 2014 - 2020, у складу са 
стратешким документима Аутономне Покрајине 
Војводине и Републике Србије, а имајући у 
виду специфичности града Панчева. У поступку 
предлагања приоритета и израде нацрта ревизије 
стратегије биће уклзучена јавна и јавно-комунална 
предузећа, установе чији је оснивач град, месне 
заједнице, организације цивилног друштва, 
представници привреде и друга заинтересована 
лица.
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III
Консултативне састанке Тима, на којима се 

договарају клзучне активности пројекта везано за 
секторе развоја и интерсекторску сарадњу, привреду 
и финансије, сазивају градоначелник, заменик 
градоначелника и координатори за привреду и 
финансије. Радне састанке тима сазива координатор 
пројекта, а састанке фокус група руководиоци 
фокус група.

Стручну, административну и техничку 
припрему састанка обавља члан Тима задужен за 
логистичку подршку у сарадњи са чланом Тима 
задуженим за административне послове.

За пуноважан рад Тима потребно је да састанку 
присуствује већина од укупног броја чланова/ица.

IV
Чланови Тима имају право на месечну накнаду 

сразмерно учешћу сваког члана Тима у раду Тима.
Посебним решењем градоначелника града 

Панчева биће одређена висина накнаде за чланове 
Тима.

V
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Тима обављаће Секретаријат 
за скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа и Секретаријат за привреду 
и економски развој у сарадњи са осталим 
организационим јединицама Градске управе града 
Панчева.

VI
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-05-06-20/2013-23 
Панчево,   18.10.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Раданов, с.р.

450.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 18.10. 2013. године, разматрало је 
Предлог решења о изменама и допунама 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 и допунама 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

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, 2/13 и 11/13), назив Тима, поменут на свим 
местима, мења се и гласи:

“Тим за координацију активности у вези 
са припремама за израду пројектно-техничке 
документације за изградњу или реконструкцију 
Здравствене станице у Долову Дома здравља 
Панчево”.

У тачки I после подтачке 13. додају се подтачке 
14. и 15. које гласе:

‘44. Данијела Ракетић, заменик начелника 
Градске управе града Панчева,

члан;
15. Јасмина Панарин-Петровић, помоћник 

секретара у Секретаријату за урбанизам, грађевинске 
и стамбено-комуналне послове, члан.”

II
У тачки II после става 1. додаје се став 2. који 

гласи:
“Поред задатака из става 1. ове тачке Тим ће 

сагледати могућности за решавање имовинско-
правног статуса постојеће зграде Здравствене 
станице у Долову, као и услове за реконструкцију 
исте, те у зависности од утврђених чињеница 
предложити начин решавања по поднетој 
иницијативи МЗ “Мита Вукосављев” из Долова 
бр. 330/2013 од 26.09.2013. године за прибављање 
непокретности, a у циљу потребе решавања статуса 
Здравствене станице у Долову, односно предложене 
намене непокретности која би се прибавила у јавну 
својину града Панчева.”

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛША ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-20/2013-23
Панчево,   18.10.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Раданов, с.р.

451

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 23. 10. 2013. године, разматрало је 
Предлог решења о образовању Привредног савета 
града Панчева, 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
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Решење
о 

образовању привредног Савета града Панчева
I

Образује се Привредни савет града Панчева 
(у даљем тексту: Савет), као стално, стручно и 
саветодавно радно тело, у следећем саставу:

1. Мирољуб Кршанин, представник приватног 
сектора, председник;

2. Саша Павлов, заменик Градоначелника, 
заменик председника;

3. Јелена Батинић, члан Градског већа 
града Панчева задужена за подручје привреде, 
предузетништва и инвестиција, члан;

4. Милан Кнежевић, представник приватног 
сектора, члан;

5. Лука Вујовић, представник приватног 
сектора, члан;

6. Јовица Божић, представник приватног 
сектора, члан;

7. Драган Босиљ, председник Регионалне 
привредне коморе Панчево, члан;

8. Марина Кахрић Лазић, самостални стручни 
сарадник за стучне послове из области локалног 
економског развоја, члан;

9. Радованка Перовић, представник приватног 
сектора, члан;

10. Филип Перић, представник приватног 
сектора, члан;

11. Драган Поповић, представник приватног 
сектора, члан;

12. Слободан Словић, представник приватног 
сектора, члан;

13. Мирослав Алекса, представник приватног 
сектора, члан;

14. Љупко Кутањац, представник приватног 
сектора, члан;

15. Владимир Митровић, представник 
приватног сектора, члан;

Члан Савета Марина Кахрић Лазић истовреме-
но обавља послове секретара Савета.

II
Задатак Савета је давање иницијатива које су од 

значаја за локални економски развој града Панчева, 
разматрање и праћење спровођења стратегија, 
планова и програма у области економског развоја 
и сарадња и редовна комуникација са локалном 
привредом, а нарочито:

1. Давање препорука и мишљења од важности 
за унапређење пословне климе у локалној заједници 
и достављање ових докумената Градоначелнику 
и Градском већу са предлогом за предузимање 
одговарајућих мера;

2. Разматрање питања, давање мишљења 
и препорука из области привреде од значаја за 
град Панчево и достављање ових докумената 
Градоначелнику и Градском већу са предлогом за 
предузимање одговарајућих мера;

3. Предлагање одговарајућих мера и програма 
развоја за унапређење и проширење пословања 
сектора малих и средњих предузећа и предузетника 
са седиштем на територији града Панчева и 
достављање ових докумената Градоначелнику 
и Градском већу са предлогом за предузимање 
одговарајућих мера;

4. Учешће у раду тела које припрема израду, 
измену и допуну стратешких и акционих планова у 
домену економског развоја;

5. Праћење и оцена реализације пројеката 
и пројектних задатака из стратешких и акционих 
планова у домену економског развоја;

6. Учешће у припреми годишњих планова 
имплементације пројеката економског развоја;

7. Сарадња са осталим струковним телима и 
саветима по питањима од интереса за развој града 
Панчева и давање препорука за њихове годишње 
програме;

8. Пружање подршке Одељењу за локални 
економски развој Секретаријата за привреду и 
економски развој Градске управе града Панчева у 
обављању послова из његове надлежности;

9. Пружање саветодавне подршке 
Градоначелнику и Градском већу града Панчева 
приликом одлучивања у вези са економским развојем 
и свим економским развојним програмима;

10. Давање мишљења и предлога за унапређење 
рада Градске управе града Панчева, јавних и јавно-
комуналних предузећа, установа и служби чији је 
оснивач град Панчево, ради побољшања услова за 
привређивање у Граду;

11.Давање предлога Градоначелнику и Градском 
већу у припреми буџета града Панчева.

III
Седнице Савета сазива председник Савета, a у 

случају његове слречености, седнице Савета сазива 
заменик председника Савета.

Председник је дужан да седницу Савета сазове 
најмање једном у периоду од три месеца.

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

Саветдоноси одлуке већином гласова присутних 
чланова.

IV
Председник Савета је дужан да за сваку седницу 

Савета упути позив Градоначелнику града Панчева 
за присуствовање на седници Савета.

Председник Савета може позвати на седницу 
Савета и представнике других органа, организација 
и институција релевантних за поједина питања 
из његове надлежности, с тим да ова лица немају 
право гласа приликом одлучивања Савета.

V
Стручне и административно-техничке посло-

ве за потребе Савета обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа у сарадњи са Секретаријатом за 
привреду и економски развој Градске управе града 
Панчева.

Обавезују се основне организационе јединице 
Градске управе града Панчева, јавна и јавно-
комунална предузећа, организације и установе чији 
је оснивач Град да, на захтев Савета, дају потребне 
стручне информације, анализе и предлоге у складу 
са својим надлежностима.

Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о образовању Економског савета 
града Панчева („Сл. лист града Панчева”, бр. 3/11 
и 26/11).

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-05-06-20/2013-25
Панчево,   23.10.2013. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Раданов, с.р.
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452.

Градоначелник града Панчева, дана 14.10. 2013. 
године, разматрао је Предлог решења о образовању 
Комисије за решавање питања одржавања канала 
Панчевачки 33, ЗЗА и АТП канала, 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 

образовању Kомисије за решавање питања 
одржавања канала

Панчевачки 33, 33а и АТП канала

Члан 1.
Образује се Комисија за решавање питања 

одржавања канала Панчевачки 33, ЗЗА и АТП канала 
(у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:

1. Драшко   Стојић,   представник   ЈКП   “Водовод   
и   канализација”   Панчево, координатор;

2. Зденка Миљковић, представник 
Секретаријата за заштиту животне средине, Градске 
управе града Панчева, члан;

3. Гордана Јовковић, представник МЗ “Стари 
Тамиш”, члан;

4. Бобан Ђурђев, представник Секретаријата 
за инспекцијске послове Градске управе града 
Панчева - комунални инспектор, члан;

5. Саша Грковић, представник Секретаријата 
за пољопривреду, село и рурални развој Градске 
управе града Панчева, члан;

6. Стојан Томић, представник Удружења 
грађана за заштиту водотока реке Надел и 
приобалног подручја, члан:

7. Божа Игленџа, представник Удружења 
грађана за заштиту водотока реке Надел и 
приобалног подручја, члан;

8. Живорад Топаловић, представник 
Удружења грађана за заштиту водотока реке Надел 
и приобалног подручја, члан.

Координатор Комисије сазива састанке и 
организује рад Комисије

Члан 2.
Задатак Комисије је да размотри питања 

одржавања канала Панчевачки 33, ЗЗА и АТП канала 
и у року од три месеца припреми информацију 
за Градоначелника и Градско веће града Панчева, 
са предлогом мера којим би се канали довели у 
намењену функцију и омогућило њихово редовно 
одржавање.

Члан 3.
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Комисије обављају 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа, Секретаријат за 
пољопривреду, село и рурални развој, Секретаријат 
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове, Секретаријат за финансије и Секретаријат 
за заштиту животне средине Градске управе града 
Панчева.

Члан 4.
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-06-020-4/2013-263
Панчево,   14.10.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДA ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

453.

Градоначелник града Панчева, дана 15.10. 2013. 
године, разматрао је Правилник о изменама и допуни 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова Јавног комуналног предузећа за уређење и 
одржавање спортских терена и објеката „Младост” 
Панчево број 899 од 06.08.2013. године, па је на 
основу члана 54. став 1. тачка 4. и члана 99. став 
2. Статута града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), донео

Решење
о давању сагласности на Правилник о 

изменама и допуни Правилника о организацији 
и систематизацији послова Јавног комуналног 
предузећа за уређење и одржавање спортских 

терена и објеката „Младост” Панчево број 899 
од 06.08.2013. године

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

изменама и допуни Правилника о организацији 
и систематизацији послова Јавног комуналног 
предузећа за уређење и одржавање спортских 
терена и објеката „Младост” Панчево број 899 од 
06.08.2013. године.

II
Обавезује се Јавно комунално предузеће за 

уређење и одржавање спортских терена и објеката 
„Младост” Панчево да, у складу са чланом 28. 
Одлуке о буџету града Панчева за 2013. годину 
(„Службени лист града Панчева”, број 38/12, 4/13, 
6/13 и 13/13) којим је предвиђено да корисник 
буџетских средстава не може, без претходне 
сагласности Градоначелника Града, засновати 
радни однос са новим лицима до краја 2013.године, 
уколико средства потребна за исплату плата тих 
лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава 
која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за 
плате том буџетском кориснику, а имајући у виду и 
Закључак Градског већа града Панчева, број: 11-05-
06-2/2013-41 од 24.06.2013. године, пре заснивања 
радног односа са новим лицима, затражи претходну 
сагласност Градоначелника града Панчева.
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III
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-06-020-4/2013-271
Панчево, 15.10.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДA ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

454.

Градоначелник града Панчева, дана 15.10. 2013. 
године, разматрао је Правилник о организацији 
и систематизацији послова Јавног предузећа 
„Градска стамбена агенција” Панчево број 1670 од 
28.08.2013. године, па је на основу члана 54. став 1. 
тачка 4. и члана 99. став 2. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), донео

Решење
о давању сагласности на Правилник о 

организацији и систематизацији послова 
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција” 

Панчево број 1670 од 28.08.2013. године

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

организацији и систематизацији послова Јавног 
предузећа „Градска стамбена агенција” Панчево 
број 1670 од 28.08.2013. године.

II
Обавезује се Јавно предузеће „Градска 

стамбена агенција” Панчево да, у складу са чланом 
28. Одлуке о буџету града Панчева за 2013. годину 
(„Службени лист града Панчева”, број 38/12, 4/13, 
6/13 и 13/13) којим је предвиђено да корисник 
буџетских средстава не може, без претходне 
сагласности Градоначелника Града, засновати 
радни однос са новим лицима до краја 2013.године, 
уколико средства потребна за исплату плата тих 
лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава 
која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за 
плате том буџетском кориснику, а имајући у виду и 
Закључак Градског већа града Панчева, број: II-05-
06-2/2013-41 од 24.06.2013. године, пре заснивања 
радног односа са новим лицима, затражи претходну 
сагласност Градоначелника града Панчева.

III
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-06-020-4/2013-270
Панчево,  15.10.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДA ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

455.

Градоначелник града Панчева, дана 15.10. 2013. 
године, разматрао је Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево, па је на основу члана 54. став 1. 
тачка 4. и члана 99. став 2. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), донео

Решење
о 

давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 

послова Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево
број 01-2832/2013 од 10.10.2013. године

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
послова Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева” Панчево број 01-2832/2013 од 
10.10.2013. године.

II
Обавезује се Јавно предузеће „Дирекција за 

изградњу и уређење Панчева” Панчево да, у складу 
са чланом 28. Одлуке о буџету града Панчева за 2013. 
годину („Службени лист града Панчева”, број 38/12, 
4/13, 6/13 и 13/13) којим је предвиђено да корисник 
буџетских средстава не може, без претходне 
сагласности Градоначелника Града, засновати 
радни однос са новим лицимадо краја 2013. године, 
уколико средства потребна за исплату плата тих 
лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава 
која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за 
плате том буџетском кориснику, а имајући у виду и 
Закључак Градског већа града Панчева, број: 11-05-
06-2/2013-41 од 24.06.2013. године, пре заснивања 
радног односа са новим лицима, затражи претходну 
сагласност Градоначелника града Панчева.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-4/2013-269
Панчево,  15.10.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДA ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

456.

На основу члана 24. Закона о раду («Службени 
гласник РС» број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 
4/09, 5/12 и 4/13), Градоначелник града Панчева, 
дана15.10. 2013. године, донео је
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РЕШЕЊЕ
о 

давању сагласности на Правилник о допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Заводу за 

заштиту споменика културе у Панчеву
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
допунама Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у Заводу за заштиту 
споменика културе у Панчеву, који је донела 
директорка Завода за заштиту споменика културе у 
Панчеву, дана 18. септембра 2013. године.

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-06-020-4/2013-268
Панчево, 15.10.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДA ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

Ha основу члана 24. Закона о раду (“Службени 
гласник PC” број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), члана 
15. Одлуке о оснивању Завода за заштиту споменика 
културе (“Службени лист града Панчева” бр. 16/11-
пречишћен текст, 22/11 и 38/12) и члана 31. Статута 
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву од 
18. децембра 2008. године (“Службени лист града 
Панчева” бр. 25/11), Директор Завода за заштиту 
споменика културе у Панчеву, дана 18.09. 2013. 
године, донео је

ПРАВИЛНИК 
о 

допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места 

у Заводу за заштиту споменика културе у 
Панчеву

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Заводу за заштиту 
споменика културе у Панчеву (“Службени лист 
града Панчева” бр. 3/09), после члана 52. у одељку 
“ ТАБЕЛА РАДНИХ МЕСТА” код радног места “7) 
ИСТОРИЧАР” у ставки “Опис послова” после 
алинеје 16. додаје се нова алинеја 17. која гласи:

“- обављање послова јавних набавки (планирање 
јавне набавке; спровођење поступка јавне набавке 
укључујући али не ограничавајући се на учешће 
у комисији за јавну набавку; израда конкурсне 
документације; израда аката у поступку јавне 
набавке; израда уговора о јавној набавци; праћење 
извршења јавне набавке; сви други послови који су 
повезани са поступком јавне набавке)”.

Алинеја 17. постаје алинеја 18.

Члан 2.
Код радног места “14) ТЕХНИЧАР 

РЕАЛИЗАТОР” у ставки “Опис послова” после 
алинеје 8. додаје се нова алинеја 9. која гласи:

“- обављање послова јавних набавки (планирање 
јавне набавке; спровођење поступка јавне набавке 
укључујући али не ограничавајући се на учешће 
у комисији за јавну набавку; израда конкурсне 

документације; израда аката у поступку јавне 
набавке; израда уговора о јавној набавци; праћење 
извршењајавне набавке; сви други послови који су 
повезани са поступком јавне набавке)”.

Алинеја 9. постаје алинеја 10.

Члан 3.
Овај Правилник, по добијању сагласности од 

стране Градоначелника града Панчева, ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Панчева”.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ .
Број: 759/3 /V 
Панчево, 09.10.2013. године 

ДИРЕКТОРКА
Душанка Антонијев-Стајић, с.р.

457.

Градоначелник града Панчева, дана17.10. 
2013. године, разматрао је Предлог за доношење 
решења о измени Решења о образовању Комисије за 
вредновање програма пољопривредних удружења 
са територије града Панчева, па јс 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 програма пољопривредних 
удружења са територије града Панчева

Члан 1.
У Решењу Градоначелника бр. II-06-020-

1/2013-492 од 28.05.2013. године, о образовању 
Комисије за вредновање програма пољопривредних 
удружења са територије града Панчева, у члану 1. 
став 1. тачка 1. мења се и гласи:

„1. Зоран Грба, дипл. инжењер пољопривреде, 
секретар Секретаријата за пољопривреду, село и 
рурални развој, координатор;”

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:  II-06-020-4/2013-285
Панчево, 17.10.2013.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДA ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

458.

Градоначелник града Панчева, дана 21.10. 2013. 
године, разматрао је Правилник о изменама и допуни 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова ЈКП „Грејање” Панчево, па је на основу 
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члана 54. став 1. тачка 4. и члана 99. став 2. Статута 
града Панчева („Службени лист града Панчева” 
број 8/08, 4/09, 5/12 и 4/13), донео

Решење
о давању сагласности на Правилник о 

изменама и допуни Правилника о организацији 
и систематизацији послова ЈКП „Грејање” 
Панчево број Г-1450/1 од 14.10.2013. године

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

изменама и допуни Правилника о организацији и 
систематизацији послова ЈКП „Грејање” Панчево 
број Г-1450/1 од 14.10.2013. године.

II
Обавезује се Јавно комунално предузеће 

„Грејање” Панчево да, у складу са чланом 28. 
Одлуке о буџету града Панчева за 2013. годину 
(„Службени лист града Панчева” број 38/12, 4/13, 
6/13 и 13/13) којим је предвиђено да корисник 
буџетских средстава не може, без претходне 
сагласности Градоначелника Града, засновати 

радни однос са новим лицима до краја 2013. године, 
уколико средства потребна за исплату плата тих 
лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава 
која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за 
плате том буџетском кориснику, a имајући у виду и 
Закључак Градског већа града Панчева, број: 11-05-
06-2/2013-41 од 24.06.2013.године, пре заснивања 
радног односа са новим лицима, затражи претходну 
сагласност Градоначелника града Панчева.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-4/2013-292
Панчево,   21.10.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДA ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник PC”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и члана 28. и 
44. Статута ЈКП „Грејање” Панчево („Службени лист града Панчева” број 4/13) доносим

П Р А В И Л Н И К 
о 

изменама и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП “Грејање” Панчево

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈКП “Грејање” Панчево број: 10/1450 од 

29.08.2012. година у члану 6. у табели, у групи послова I Управа предузећа радно место (послови) - директор, 
под редним бројем 1 мења се и гласи:

 

Р.бр назив радног места 
(послови)

стручна 
спрема

степен 
струче 
спреме

назив занимања, стручних 
испита и курсева радно искуство

број 
Изврши-

лаца
1 2 3 4 5 6 8
I УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА
1. Директор ВСС VII Дипломирани економиста 

Дипломирани инжењер 
Дипломирани правник

5 година 
радног искуства 
и 3 године на 
руководећим 
положајима

1

У истој групи послова, радно место (послови) под редним бројем 2- заменик директора - мења се и 
гласи:

Р.бр назив радног места 
(послови)

стручна 
спрема

степен 
струче 
спреме

назив занимања, стручних 
испита и курсева

радно 
искуство

број изврши-
лаца

1 2 3 4 5 6 8
I УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА
2.       Заменик директора ВСС VII Дипломирани економиста 

Дипломирани машински 
инжењер 
Дипломирани правник

5 година 1

 

У Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈКП “Грејање” Панчево број: 10/1450 од 
29.08.2012. година у члану 6. у табели, у групи послова II у Техничком сектору, у Служби машинског одржавања 
и производње под редним бројем 111.15а уноси се ново радно место ( послови) -(допуна) - пословоћа топлана 
Котеж и Содаоа -(допуна) и гласи:
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P.Бр наѕив радног места
(послови)

стручна
спрема 

степен 
стручне 
спреме

назив занимањна, стручних
испита и курсева

радно
искуство

број
иѕврши-

лаца

1 2 3 4 5 6 8
II ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
II1 СЛУЖБА МАШИНСКГ 

ОДРЖАВАЊА И
ПРОИЗВОДЊЕ

15a Пословођа Топлана Котеж
и Содара

ВШ7ВК VI/V Биша машинска школа
монтер централног грејања
специјалиста
пол.воз.ис. “Б” кат.

1 година 1

У Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈКП “Грејање” Панчево број: 10/1450 од 
29.08.2012. година у члану 6. у табели, у групи послова II у Техничком сектору, у Служби за хемијску 
припрему воде, радно место - послови - под редним бројем II4.1 - руководилац Службе за хемијску припрему 
воде - мења се и гласи:

Р.бр назив радног места 
(послови )

стручна 
спрема

степен 
струче 
спреме

назив занимања, стручних 
испита и курсева

радно 
искуство

број 
изврши-

лаца
1 2 3 4 5 6 8
II ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
II1 СЛУЖБА ЗА ХЕМИЈСКУ 

ПРИПРЕМУ ВОДЕ
15a Руководилац Службе за 

хемијску припрему воде
ВШ VI Инжењер за хемијску 

технологију или други 
инжењер

1 година 1

У Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈКП “Грејање” Панчево број: 10/1450 од 
29.08.2012. година у члану 6. у табели, у групи послова II у Техничком сектору, у Служби за хемијску припрему 
воде, под редним бројем N4.3 - Оператер за хемијску припрему воде I - мења се и гласи:

Р.бр назив радног места            
(послови)                 

стручна
спрема

степен 
струче 
спреме

назив занимања, стручних        
испита и курсева    

радно
искуство

број 
изврши-

лаца
1 2 3 4 5 6 8
II ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
II4 Оператер за хемијски

припрему воде I
ССС/КВ IV/III Хемијски техничар или

друга ССС
Израђивач хемијских
производа

6 месеци 1

У Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈКП “Грејање” Панчево број: 10/1450 од 
29.08.2012. година у члану 6. у табели, у групи послова III у Економском сектору, у Служби рачуноводства и 
финансијске оперативе, под редним бројем III1.1.6 радно место (послови)- ликвидатор мења се и гласи:

Р.бр назив радног места            
(послови)                 

стручна
спрема

степен 
струче 
спреме

назив занимања, стручних        
испита и курсева    

радно
искуство

број 
изврши-

лаца
1 2 3 4 5 6 8

III ЕКОНОМСКИ СЕКТОР
III 
1.1

РАЧУНОВОДСТВИ И 
ФИНАНСИЈСКА ОПЕРАТИВА

6. Ликвидатор-благајник ВШ/ССС VI/IV економиста,
економски техничар
или друга ССС

6 месеци 1
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а брише се радно место III1.1.7 благајник
Р.бр назив радног места            

(послови)                 
стручна
спрема

степен 
струче 
спреме

назив занимања, стручних        
испита и курсева    

радно
искуство

број 
изврши-

лаца
1 2 3 4 5 6 8

III ЕКОНОМСКИ СЕКТОР
III 
1.1

РАЧУНОВОДСТВИ И 
ФИНАНСИЈСКА ОПЕРАТИВА

7. благајник ССС IV економски техничар
или друга ССС

6 месеци 1

Такође, у Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈКП “Грејање” Панчево број: 10/1450
од 29.08.2012. година у члану 6. у табели, у групи послова III у Економском сектору, Служба набавке
и маркетинга под редним бројем 1111.2.6 радно место (послови) магационер мења се и гласи:

Р.бр назив радног места            
(послови)                 

стручна
спрема

степен 
струче 
спреме

назив занимања, стручних        
испита и курсева    

радно
искуство

број 
изврши-

лаца
1 2 3 4 5 6 8

III ЕКОНОМСКИ СЕКТОР
III 
1.2

СЛУЖБА НАБАВКЕ И 
МАРКЕТИНГА

6. магационер ССС IV економски техничар
машински техничар
или друга ССС

6 месеци 2

У Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈКП “Грејање” Панчево број: 10/1450 од 
29.08.2012. година у члану 6. у табели, у групи послова III у Економском сектору, у Служби финансија и 
рачуноводства - продаја и наплата, под редним бројем 1111.3.2 радно место (послови)-руководилац продаје и 
наплате за стамбени простор мења се и гласи:

Р.бр назив радног места            
(послови)                 

стручна
спрема

степен 
струче 
спреме

назив занимања, стручних        
испита и курсева    

радно
искуство

број 
изврши-

лаца
1 2 3 4 5 6 8

III ЕКОНОМСКИ СЕКТОР
III 
1.

СЛУЖБА ФИНАНСИЈА И
РАЧУНОВОДСТВА

III 
1.3

ПРОДАЈА И НАПЛАТА

2 Руководилац продаје и 
наплате за стамбени простор

ССС IV економски техничар
матурант гиманзије
друга ССС

6 месеци 1

Члан 2.
Овај Правилник о изменама и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП 

„Грејање” Панчево по добијању сагласности од Оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 
Огласној табли предузећа.

Члан 3.
Правилник о изменама и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Грејање” 

Панчево се објављује у „Службеном листу града Панчева”.

ЈКП “ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО
Број: Г-1450/1
Датум: 14.10.2013. године

ДИРЕКТОР
Миодраг  Лазић, дипл. економ, с.р.
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460.

На основу члана 24. Закона о раду («Службени 
гласник РС» број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и 
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09, 
5/12 и 4/13), Градоначелник града Панчева, дана 24. 
10. 2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о 

давању сагласности на Правилник о допунама 
Правилника о систематизацији радних места у 

Народном музеју Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

допунама Правилника о систематизацији радних 
места у Народном музеју Панчево, који је донела 
в.д. директора Народног музеја Панчево, дана 18. 
октобра 2013. године.

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-06-020-4/2013-311
Панчево,  21.10.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДA ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.

На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник 
PC” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) и члана 
30. Став 5 Статута Народног музеја Панчево, дзна 
18. октобра 2013. грдине, в. д. директора Народног 
музеја Панчево донео је

ПРАВИЛНИК 
о 

допунама Правилника о систематизацији 
радних места у Народном музеју Панчево

члан 1.
У Правилиику о систематизацији радних 

места у Народном музеју Панчево од 20. марта 
2001. године, 10. фебруара 2003. године, 13. јула 
2005. године и 31. октобра 2007. године, у члану 
5. послетачке 18. додаје сетачка 19. која гласи: 
„секретар 1 извршилац”,

члан 2
У члану б. после тачке 18. додаје се тачка 19. 

која гласи: 
„19: СЕКРЕТАР  Један извршилац
Посебни услови за заснивање радног односа: 

висока стручна спрема - Правни факултет, VII - 1 
степен стручности

Радно искуство: две године
Опис права, обавеза и одговорности:
- организује и руководи Одељење општих 

послова;

459.

Градоначелник града Панчева, дана 21. 10. 2013. 
године, разматрао је Предлог решења о образовању 
Радне групе у вези са изградњом трафо станице за 
потребе објеката „Сигурна кућа” и „Старо грудно 
одељење”, 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 

образовању Радне групе у вези са изградњом 
трафо станице за потребе објеката „Сигурна 

кућа” и „Старо грудно одељење”

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група у вези са изградњом 

трафо станице за потребе објеката „Сигурна кућа” 
и „Старо грудно одељење” (у даљем тексту: Радна 
група) у следећем саставу:

1. Славе Бојаџиевски, помоћник 
Градоначелника у области урбанизма, 
координатор;

2. Петар Андрејић, посланик у Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине;

3. Зоран Јовановић, посланик у Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине;

4. Јован Лазаров, посланик у Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине;

5. Вера Угрчић Илић, посланик у Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине;

6. Мица Сарић Танасковић, директорка Завода 
за јавно здравље;

7. Јован Станковић, помоћник директора за 
техничке послове и послове урбанизма у Јавном 
предузећу «Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева» Панчево;

8. Биљана Комненић, директорка 
Електродистрибуције Панчево.

II
Задатак Радне групе је да учествује у поступку 

решавања предмета у вези са изградњом трафо 
станице за потребе објеката «Сигурна кућа» и 
«Старо грудно одељење».

III
Стручне и административно-техниче послове 

за потребе Радне групе обављају Секретаријат за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа и Секретаријат за урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске 
управе града Панчева.

IV
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-06-020-4/2013-295
Панчево,  21.10.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДA ПАНЧЕВА

Павле Раданов, с.р.
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- учествује у реализацији планова и програма 
Народног музеја Панчеба

- припрема и израђује општа акта Народног 
музеја Панчево, као и друге нормативне акте и 
врши коначно правно уобличавзње истих;

- пo овлашћењу ззступа Народни музеј Панчево 
пред Судом и другим органима;

- обавља послове око уписа статусних и 
других промена Народног музеја Панчево у судски 
регистар;

- води имовинско-правне послове Народног 
музеја Панчево

- израђује уговоре, решења свих врста и друго; 
    - учествује у формулисању текстова, одлука, 
закључака, предлога и мишљења које донесу органи 
Народног музеја Панчево;

- пружа стручну правну помоћ директору 
Народног музеја Панчево у слровођењу одлука 
органа Народног музеја Панчево;

- прати измене и допуне закона који регулишу 
делатност Народног музеја Панчево и сугерише 
измене и допуне општих аката везаних зз делатност 
и рад Народног музеја Панчево;

- пружа усмено и писмено тумачење законских 
прописа радницима Народног музеја Панчево из 
области радних односа;

- води комплетну персоналну документацију 
запослених и отишлих радника, израђује 
одговарајуће извештаје и указује на карактеристичне 
проблеме који могу бити од утицаја на рад Народног 
музеја Панчево;

- сачињава распоред куцања материјала код 
дактилографа;

- по налогу директора ради и друге послове од 
значаја за Народни музеј Панчево као културно-
образовну институцију;

- директно је одговоран директору Народног 
музеја Панчево за извршење свих послова који 
су му овим Правилником и посебним одлукама 
стављени у задатак.”

члан 3
Овај Правилник, по добијању сагласности од 

стране Градоначелника града Панчева, ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Панчева”.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО 
Дел. бр.324
Дана 18. октобра 2013. године

В.Д. директоa
Светлана Месицки, с.р.

 

461

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева на основу члана 8. Одлуке о јавном градском 
превозу путника на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 16/11 и 5/12) 
и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97,. 31/01 и „Службени гласник PC” 
број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
Одређује се укидање привремене трасе линија 

јавног градског превоза путника на линијама 
број 4 Центар - МЗ „Младост” - Минел и број 5а 
Минел - МЗ „Младост” - Центар — Рафинерија, 
која је утврђена Решењем број ХП-17-344-421/2013 
од 20.05.2013. године и враћање линија на стару 
трасу.

Решење ступа на снагу 15. октобра 2013. године 
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-2/2013-5 
Панчево, 14.10.2013. године

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

462.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева на основу члана 8. Одлуке о јав градском 
превозу путника на територији града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” i 16/11 и 5/12) и 
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/0 „Службени гласник PC” број 
30/10), доноси

РЕШЕЊЕ

Одређује се раздвајање линије број 9 јавног 
градског превоза путника Банатско Ново С - 
Панчево центар - Качарево, на две линије и то на:

- линију број 9 Панчево AC - Банатско Ново 
Село и

- линију број 24 Панчево AC - Качарево.
Возила ће се на линији број 9 Панчево AC - 

Банатско Ново Село у смеру према Банатс Новом 
Селу кретати од аутобуске станице улицама: Војводе 
Радомира Путника, Цара Душ Милоша Требињца, 
Ослобођења и даље старом трасом.

Возила ће се на линији број 24 Панчево AC 
-Качарево кретати неизмењеном трасом.

Времена полазака на обе линије остају 
непромењена.

Решење ступа на снагу 01. октобра 2013. године 
и објавиће се у „Службеном листу ц Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-2/2013-4 
Панчево, 14.10.2013. године

ДИРЕКТОР
Pанко Марчетић, с.р.
 дипл.инж.саобраћаја
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463.

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 
- пречишчен 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. У насељеном месту Долово:
- улица Баваништанки пут се одређује за 

улицу са првенством пролаза у односу на све 
попречне улице осим на улицу Жарка Зрењанина;

- улица Фискултурна се одређује за улицу са 
првенством пролаза у односу на све попречне улице 
осим на улицу Жарка Зрењанина;

- улица Аксентија Максимовића се одређује 
за улицу са првенством пролаза у односу на све 
попречне улице осим на улицу Краља Петра I;

- улица Омладинска се одређује за улицу са 
првенством пролаза у односу на све попречне улице 
осим на улицу Краља Петра I;

- одређује се забрана кретања теретних 
моторних возила на делу улице Аксентија 
Максимовића од улице Краља Петра I до улице 4. 
октобра у смеру ка улици 4. октобра.

II. За спровођење режима саобраћаја утврђеног 
у тачки I. овог решења мора се израдити саобраћајни 
пројекат и поставити саобраћајна сигнализација 
према пројекту на путу, односно у улицама из тачке 
I. овог решења.

Сагласност да је пројекат из претходног става 
урађен у складу са режимом саобраћаја из тачке1. 
овог решења даје Агенција за саобраћај.

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу 
„Долови”, Долово да:

- уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације;

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става1. диспозитива овог решења постављањем 
саобраћајне сигнализације;

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 18.04.2014. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-45 
Панчево, 14.10.2013. године

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

464.

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” i 19/10- пречишчен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11, 32/12, 2/13 и 8/13), чланова 113, 192. 
и 196. ЗУП („Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 
и „Службени гласник PC” број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
Одређује се уклањање успоривача брзине 

који су постављени у улици Иве Курјачког у зо! 
раскрснице са улицом Светог Саве у насељеном 
месту Панчево.

Одређује се уклањање ситне гранитне коцке 
која је уграђена у коловоз у улици Панчевач! пут 
у зони раскрснице са улицом Николом Тесле у 
насељеном месту Старчево.

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 
успоривача брзине, гранитне коцке и вертикалне 
саобраћајне сигнализације;

- уклоњену вертикалну сигнализацију брише 
из Катастара саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решењаје 10.12.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-44 
Панчево, 14.10.2013. године

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

465.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. ст Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник PC” број 41/2009, 53/ 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - 
исправка, 4/11, 32/12, 2/13 и 8/13), чланова 113, 192. 
и 196. X („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 Светог Саве у зони раскрснице 
са улицом Матеје Гупца у насељеном мест 
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 
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успоривача брзине и вертикалне сигнализације;
- да постављену вертикалну сигнализацију 

унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 08.12.2013. 

године.
Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-43 
Панчево, 14.10.2013. године

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

466.

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 - пречишчен текст, 2/11 
- исправка, 4/11, 32/12 и 2/13), чланова 113, 192. и 
196. ЗУГ („Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и 
„Службени гласник PC” број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одређује се обележавање зоне школе у 

зони Основних школа „Бранко Радичевић”, „Ва 
Живковић”, „Стевица Јовановић”, „Братство 
Јединство” и „Ђура Јакшић” у насељеном мес 
Панчево.

II. За спровођење режима саобраћаја утврђеног 
у тачци I. овог решења мора се изради’ саобраћајни 
пројекат и на путу, односно улицама из тачке I. овог 
решења, поставити саобраћај сигнализација према 
пројекту.

Сагласност да је пројекат из претходног става 
урађен у складу са режимом саобраћаја : 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 07.12.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-42 
Панчево, 14.10.2013. године

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

467.

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, 53/1C 101/11), члана 20. 
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени 
лист града Панчева” 19/10 - пречишчен текст, 2/11 
- исправка, 4/11 и 32/12) и чланова 113, 192. и 196. 
ЗУ1 („Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и 
„Службени гласник PC” број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О УКЛАЊАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

I. Одређује се укалањање саобраћајних знакова 
Ш-6 „означени пешачки прелаз” који се налг 
са парне стране улице Вељка Влаховића у зони 
раскрснице са улицом Мирослава Петровића Алг и 
код кућног броја 22 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 
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овогрешењаје 16.10.2013. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-39 
Панчево, 14.10.2013. године

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

468.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева (у даљем тексту: Агенција), на оснс 
чланова 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени лист PC” број 41/ 53/10 
и 101/11), чланова 8. став 1. и 15. став 2. Одлуке 
о јавном градском линијском превoз путника 
(„Службени лист града Панчева” број 16/11 и 5/12) 
и чланова 113, 192. и 196. ЗУ1 („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник PC” 
број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ

Одређују се аутобуска стајалишта јавног 
градског линијског превоза путника на коловозу 
улици Саве Ковачевића у насељеном месгу Банатски 
Брестовац у зони кућних бројева 24 и 50 за смер 
А (Панчево - Банатски Брестовац) и у зони кућних 
бројева 19 и 49 за смер Б (Банатски Брестовац - 
Панчево).
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Одређују се аутобуска стајалишта јавног 
градског линијског превоза путника на коловозу 
на општинском ттуту ОП 3 Омољица - Иваново 
код камене куће. Стајалишта обележити за смер 
(Панчево - Иваново) и за смер Б (Иваново - 
Панчево).

Налаже се ЈП „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево да изврши техничку регулацију 
саобраћаја из става I и П диспозитива овог решења 
постављањем саобраћајне сигнализације.

Налаже се Јавном комуналном предузећу за 
превоз путника „Аутотранспорт Панчево” Панчево 
стајалишта означи стајалишном ознаком на 
прописан начин.

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

Рок за извршење овог решења је 30 дана од 
дана његовог доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-37 
Панчево, 14.10.2013. године

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

 

469.

Ha основу члана 27, Закона о јавној 
својини(„Службени гласник PC, број 72/11), члана 
67.Статута града ГТанчева(„Сдужбени лист града 
Панчева”, број (/08^ 4/09 , 5/12 ц 4/13), 11ачелник 
Градске управе града Панчева је дана 21.06.2013. 
донео

О Д Л У К У

о уступању на привремено коришћење ствари 
ујавној својини града Панчева -опрема за концерте 
и опрема за изложбе без права располагања Дому 
омладине Панчево, Светога Саве 10.

I
Градска управа града Панчева уступа на 

привремено коришћење ствари у јавиој својини 
града Палчева - оирему ш концерте и опрему за 
изложбе без права раслолагања Дому омладине 
Панчево, Светога Саве 10, добијену на основу Con-
tracting subsday(yroвop о донирању) број 95729 од 
21.12.2012. године и Уговора о набавци опреме за 
концерге и изложбене активности No 1327/City of 
Pancevo/95729/21.12.2012.-TD09 од 05.06.2013. 
годике у вредности 46.760 евра. ау циљу стварања 
што кавлитетнијих условазареализацију усвојених 
програма за младе и тб :

 

BREND MODEL kom. inv.br.
1/1 RCF ХDL20A 12 903 906
1/2 903 907
1/3 903 908
1/4 903 909
1/5 903910
1/6 903911
1/7 903912
1/8 903913
1/9 903914
1/10 903915
1/11 903916
1/12 HDL20A 903417
2/1 RCF 8006 SUB 6 903918
2/2 903919
2/3 903920
2/4 903921
2/5 903922
2/6 8006 SUB 903023
3/1 RCF FLY BAR HDL 

20-18
2 903924

3/2 903925
 
4 RCF AG RAIN CO-

VERtn HDL 20-
188

3

5 RCF Wheels-for SUB 
8006

6

6    Neutrik NC3MXX 80
7 Neutiik NC3FXX 80
8 Neutrik NAC3 FCA

PowerCON
50

9 Proel HPC210BK; 300
10/1 RCF ART 315 A 2 903930
10/2 903931
11/1 RCF 12 SMA 4 903926
11/2 903927
11/3 903928
11/4 12 SMA 903929
12/1. rasveta  10 903932
12/2. 903933
12/3. 903934
12/4. 903935
12/5. 903936
12/6. 903937
12/7. 903938
12/8. 903939
12/9 903940
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12/10. Dust 136TM   903941 
13/1. rasveta Hermetic 236M 10 903942
13/2. 903943
13/3 903944
13/4 903945
13/5. 903946
13/6. 903947 
13/7. 903948
13/8. 903949
13/9. 903950
13/10. Hermetic 236N 903951
14 el. kabl 3X2,5mm 2

 crni. licnasti
200

15 el. kabl 3xl.5mm2, cmi 150
16/1. mob. 

Panel
mobilni panel 10 903952

16/2 903953
3. 903954
4. 903955
5. 903956
6. 903957
7. 903958
8. 903959
9. 903960
10. mobilni panel 903961

 
II

Скупштина града Панчева he донети посебну 
одлуку о давању ствари у јавној својини без 
права располагања Дому омладине по окончању 
пројекта Rоск-n-Rivef креирање пријатељског 
амбијента за младе дуж обале реке Тамиш”, којим 
ће се регулисати својинека права на предемтним 
покретним стварима у складу сазаконбм.

Обавезује се Дом омладине Панчево да управља 
стварима у јавној свбјини из тачке I Ове одлуке у 
складу са законом , као и да се стара о истима са 
пажњом доброг домаћина.

III
Ова одлука ступа на снагу рсмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Панчева”’

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДПАНЧЕВО
НАЧЕЛНИК
Брoј cл. 
Панчево, 17.07.2013.

НАЧЕЛНИК
Милорад Милићевић, с.р.
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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
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