
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 11. ГОДИНА VII ПАНЧЕВО, 11. јун 2014. ГОДИНЕ Аконтација претплате 9.366,10 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-
УС, 24/11, 121/12,42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС),
Генералног урбанистичког плана Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 23/12), Плана генералне регулације
Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном
месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 19/12,
27/12-исправка, 01/13-исправка и 24/13-исправка), члана 1.
Од лу ке о овлашћењу помоћника Градоначелника града
Панчева у области урбанизма и помоћника Градоначелника
града Панчева за економски развој за покретање иницијатива
за израду планских докумената и њихових измена и допуна за
град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 32/12),
чланова 32. и 66. Закона  о локалној самоуправи ( „Службени
гласник РС“ број 129/07) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 1/14-
пречишћен текст) , уз прибављено Мишљење Комисије за
планове од 29. маја 2014. године, Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 11. 06. 2014. године,  донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  ИЗМЕНАМА И

ДОПУНАМА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 1 –

ШИРИ ЦЕНТАР (КРУГ ОБИЛАЗНИЦЕ) У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО

Члан 1.

У Одлуци о изменама и допунама Плана генералне
регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице)  у
насељеном месту Панчево  („Службени лист града Панчева“
број 8/13) члан 2. мења се и гласи:   

„Измене и допуне Плана односе  се  на  План  у
целини.“

Члан 2.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног дана од дана
објављивања у  „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО                                                              
СКУПШТИНА ГРАДА                                               
БРОЈ: II-04-06-17/2014-4
Панчево, 11. 06. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

  На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-
УС, 24/11, 121/12,42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС),
Генералног урбанистичког плана Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 23/12), Плана генералне регулације
Целина 2  – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са
Тополом у насељеном месту Панчево („Службени лист града

Панчева“ број 20/12, 34/12-исправка, 01/13-исправка и 3/13-
исправка), члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника
Градоначелника града Панчева у области урбанизма и
помоћника Градоначелника града Панчева за економски развој
за покретање иницијатива за израду планских докумената и
њихових измена и допуна за град Панчево („Службени лист
града Панчева“ број 32/12), чланова 32. и 66. Закона  о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева ( „Службени
лист града Панчева“ б р о ј 1/14-пречишћен текст) , уз
прибављено Мишљење Комисије за планове од 29. маја 2014.
године, Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
11. 06. 2014. године,  донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  ИЗМЕНАМА И

ДОПУНАМА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 2 –

СТРЕЛИШТЕ СА ХИПОДРОМОМ И ВОЈЛОВИЦА
СА ТОПОЛОМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ

ПАНЧЕВО

Члан 1.

У Одлуци о изменама и допунама Плана генералне
регулације Целина 2  – Стрелиште са Хиподромом и
Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 8/13) члан 2. мења се и
гласи:   

„Измене и допуне Плана односе  се  на  План  у  целини.“

Члан 2.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана од дана
објављивања у  „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-4
Панчево, 11. 06. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

   
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи

(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-
УС, 24/11, 121/12,42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС),
Генералног урбанистичког плана Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 23/12), Плана детаљне регулације
«Градски стадион» у Панчеву (зона 2.15) („Службени лист
града Панчева“ број 31/11), члана 1. Одлуке о овлашћењу
помоћника Градоначелника града Панчева у области
урбанизма и помоћника Градоначелника града Панчева за
економски развој за покретање иницијатива за израду
планских докумената и њихових измена и допуна за град
Панчево („Службени лист града Панчева“ број 32/12), чланова
32. и 66. Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник
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РС“ број 129/07) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ б р о ј 1/14-
пречишћен текст) , уз прибављено Мишљење Комисије за
планове од 29. маја 2014. године, Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 11.06.2014. године,  донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  ИЗМЕНАМА ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ГРАДСКИ СТАДИОН»
У ПАНЧЕВУ (ЗОНА 2.15)

Члан 1.

У Одлуци о изменама Плана детаљне регулације
«Градски стадион» у Панчеву (зона 2.15) („Службени лист
града Панчева“ број 8/13) члан 2. мења се и гласи:   

„Измене Плана односе се на:
1. стварање планског основа за изградњу ТС на

катастарским парцелама топ.бр. 8057 и 4472/1
к.о.Панчево;

2. укидање дела саобраћајнице која је планирана преко
парцеле топ.бр. 4355 к.о.Панчево.“

Члан 2.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана од дана
објављивања у  „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-4
Панчево, 11. 06. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

На основу члана 96. став 1 Закона о радиодифузији
(«Службени гласник РС» број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06,
85/06, 86/06 и 41/09), члана 65. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 119/12 и 44/14 ) и члана  21.
Статута града Панчева (``Службени лист града Панчева`` број
1/14-пречишћен текст) , Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 11.06. 2014. године, донела је:

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧА И
ПОСЛОВНОГ ИМЕНА ЈАВНОГ

РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈСКА СТАНИЦА

``РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО``ПАНЧЕВО

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 1.

Овом одлуком врши се промена оснивача и пословног
имена Јавног радиодифузног предузећа Регионална
р а д и о т е л е в и з и ј с к а с т а н и ц а ` ` Р а д и о т е л е в и з и ј а
Панчево``Панчево које је основано Уговором о организовању
Јавног радиодифузног предузећа «Радиотелевизија Панчево»
Панчево као Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија Панчево»
Панчево («Службени лист општине Панчево» бр. 11/03 и
16/03,  «Службени лист града Панчева» број 18/10 и 5/13 и
«Општински службени гласник општине Опово» број 3/09 и
2/10), који су закључили општина Опово, са једне стране и
град Панчево, са друге стране, као суоснивачи.  

Члан 2.

Град Панчево од општине Опово, преузима сва

оснивачка права у целости и без накнаде, на основу Одлуке
Скупштине општине Опово о преносу оснивачких права над
Јавним радиодифузним предузећем Регионалном
радиотелев изи јском ст аницом ` `Радиот елев изи ја
Панчево``Панчево ( `` Општински службени гласник општине
Опово`` број   2  /14 ), тако да град Панчево постаје у целини
оснивач  Јавног радиодифузног предузећа из члана 1. ове
одлуке.

Сувласнички удео општине Опово је износио 0 %.
Јавно радиодифузно предузеће из члана 1. ове одлуке

престаје да постоји као регионална радиотелевизијска
станица.

II    НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА

Члан 3.
Оснивач Јавног радиодифузног предузећа из члана 1. ове

одлуке је град Панчево ( у даљем тексту: оснивач ).
Права  оснивача  врши  Скупштина града Панчева. 
Скупштина града Панчева врши оснивачка права у

погледу именовања директора и Надзорног одбора, давања
сагласности на општа и друга акта, годишњи програм
пословања и финансијски извештај, права контроле и надзора
над радом и пословањем Јавног радиодифузног предузећа из
члана 1. ове одлуке,  као и друга права у складу са законом и
овом одлуком.

Седиште оснивача је у Панчеву, улица Трг краља Петра I
број 2-4.

III   ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ
РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 4.

Пословно име Јавног радиодифузног предузећа из члана
1. ове одлуке је Јавно радиодифузно предузеће
„Радиотелевизија Панчево“ Панчево ( у даљем тексту: РТВ
Панчево ).

Скраћено пословно име је „РТВ Панчево“ .
Седиште РТВ Панчева је у Панчеву, Николе Ђурковића

број 1.

Члан 5.

Одлуку о промени седишта и пословног имена доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Панчева. 

IV     ОВЛАШЋЕЊА ЈАВНОГ РАДИОДИФУЗНОГ
ПРЕДУЗЕЋА У ПРАВНОМ

ПРОМЕТУ

Члан 6.

РТВ Панчево је правно лице , са статусом јавног
предузећа.

РТВ Панчево има сва овлашћења у правном промету.
У правном промету са трећим лицима РТВ Панчево за

своје обавезе одговара  целокупном имовином.
Оснивач не одговара за обавезе РТВ Панчева, осим у

случајевима прописаним  законом.
О задужењу РТВ Панчева одлучује Надзорни одбор у

складу са законом.

V     ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ РАДИОДИФУЗНОГ

ПРЕДУЗЕЋА

Члан 7.

Претежна делатност РТВ Панчева, ради обављања
послова од општег интереса, је:  - 60.20 производња и
емитовање телевизијског програма
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- као и други послови које јој повери Скупштина града 
Панчева посебним одлукама.

Програм из става 1. овог члана обухвата програме
информативног, културног, уметничког, образовног, верског,
научног, дечјег, забавног и спортског садржаја, као и других
садржаја од јавног интереса.

РТВ Панчево може да обавља и друге делатности
утврђене Статутом РТВ Панчева, које немају карактер
делатности од општег интереса, у складу са законом, уз
сагласност оснивача.

Члан 8.

У обављању делатности РТВ Панчево је дужно да
приликом емитовања програма поштује опште програмске
стандарде као и да, у циљу остваривања јавног интереса у
области јавног информисања, извршава обавезе утврђене
прописима којима се уређује област радиодифузије и јавног
информисања.

Члан 9.

РТВ Панчево може да промени своју делатност ( допуни,
прошири или смањи ) ако  се за то испуне услови предвиђени
законом, Статутом РТВ Панчева и овом одлуком.

Одлуку о промени делатности доноси Надзорни одбор,
уз сагласност Скупштине града Панчева, у складу са законом.

Члан 10.

У саставу РТВ Панчева послују две организационе
јединице : јавно гласило``Телевизија Панчево``и јавно
гласило``Радио  Панчево``. 

VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ
РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан  11.

Износ основног капитала је 1.000 динара. 
Оснивач се обавезује да у року од 30 дана од дана

ступања на снагу ове одлуке уплати уписани износ основног
капитала.

Удео оснивача у основном капиталу је 100 % (сто одсто).

Члан 12.

О повећању или смањењу основног капитала РТВ
Панчево одлучује оснивач, у складу са законом.

Средства за обављање делатности  РТВ Панчева
обезбеђују се:

 из прихода које РТВ Панчево оствари на тржишту
 из буџета оснивача 
 из буџета Републике, АП Војводине и њихових

фондова 
 и из других извора у складу са законом.

Члан 13.

Имовину РТВ Панчева чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од
вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину
РТВ Панчева у складу са законом, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини.

О отуђењу и прибављању непокретних ствари одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Панчева, у
складу са законом.

О прибављању имовине велике вредности одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Панчева, у
складу са законом.

Члан 14.

Добит РТВ Панчева, утврђена  у складу са законом, може

се расподелити  за повећање основног капитала, резерве или
за друге намене, у складу са законом и овом одлуком.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор, уз
сагласност Скупштине града Панчева.

Ако се у годишњем финансијском извештају утврди
губитак у пословању, РТВ Панчево врши покриће губитака у
складу са законом и овом одлуком.

Изузетно од става 3. овог члана, губитак из ранијих,
односно из текуће године покрива се приликом састављања
годишњег финансијског извештаја за текућу годину, на терет
расположивих резерви и нераспоређене добити.

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни
одбор, уз сагласност Скупштине града Панчева.

VII       ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ
РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 15.

РТВ Панчево заступа директор.
Директор је овлашћен да у име РТВ Панчева у оквиру

његове делатности, а у границама својих овлашћења,
закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да
заступа РТВ Панчево пред судовима и другим органима.

Директор може у оквиру својих овлашћења дати другом
лицу писано пуномоћје за закључивање одређених врста
уговора и предузимање одређених правних радњи.

Статутом РТВ Панчева уређују се и друга питања у вези
са заступањем и представљањем предузећа. 

VIII      ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА ПРЕМА
ЈАВНОМ РАДИОДИФУЗНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Члан 16.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у РТВ
Панчеву Скупштина града Панчева даје сагласност на:

1) статут;
2) располагање (прибављање и отуђење) средствима у

јавној својини која су пренета у својину РТВ
Панчева, веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса;

3) улагање капитала;
4) статусне промене;
5) акт о процени вредности капитала и исказивању тог

капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији;

6) друге одлуке, у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса и овом
одлуком.

На поступак давања сагласности на цене РТВ Панчева
примењује се одлука

Скупштине града Панчева којом се одређују надлежни
органи града Панчева за давање сагласности на цене
производа и услуга делатности од општег интереса из
надлежности града Панчева.

РТВ Панчево подноси Скупштини града Панчева
годишњи програм пословања и финансијски извештај ради
давања сагласности. 

Члан 17.

Скупштина града Панчева, у случају поремећаја  у
пословању РТВ Панчева, предузеће мере којима ће
обезбедити услове за несметано обављање делатности  РТВ
Панчево и заштиту јавног интереса, у складу са законом.

IX      ОРГАНИ  ЈАВНОГ РАДИОДИФУЗНОГ
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 18.

Органи РТВ Панчева су:
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1. Директор и
2. Надзорни одбор.

Члан 19.

Директора именује Скупштина града Панчева, на период
од четири године,  на основу спроведеног јавног конкурса.

Јавни конкурс из става 1. овог члана спроводи Комисија
за именовања Скупштине града Панчева.

Члан 20.

Услови за именовање директора утврђују се Статутом
РТВ Панчева.

На услове за именовање директора примењују се одредбе
Закона о раду.

Члан 21.

Директор:
1) представља и заступа РТВ Панчево,
2) организује и руководи процесом рада,
3) води пословање РТВ Панчева,
4) одговара за законитост рада РТВ Панчева,
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима

мере за његово спровођење,
6) предлаже финансијске извештаје,
7) извршава одлуке Надзорног одбора,
8) одговара за остваривање програмске концепције РТВ

Панчева и стара се о примени прописа у области
радио дифузије и јавног информисања,

9) одлучује о појединачним правима, обавезама и
одговорностима запослених, у складу са законом,
колективним уговором или другим општим актом,

10) образује комисије и друга радна тела за обављање
одређених послова из надлежности РТВ Панчева,

11) врши и друге послове одређене законом, овим
уговором и Статутом РТВ Панчева.

Члан 22.

Мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком или разрешењем, у складу са законом.

Члан 23.

Скупштина града Панчева именује вршиоца дужности
директора, у следећим случајевима:

1. уколико директору престане мандат због истека
периода на који је именован,

због подношење оставке или у случају разрешења пре
истека мандата,

2. уколико буде донето решење о суспензији директора,

3. у случају смрти или губитка пословне способности
директора.

За вршиоца дужности директора може да буде именовано
лице које испуњава услове прописане Статутом РТВ Панчева
за именовање директора. 

Вршилац дужности директора може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања
настанка материјалне штете, Скупштина града Панчева може
донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на
још један период од шест месеци.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
директора.

Члан 24.

Надзорни одбор има председника и два члана. 
Председника и чланове Надзорног одбора именује

Скупштина града Панчева. 

Члан 25.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда
запослених.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже
се на начин утврђен Статутом РТВ Панчева.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда мање
заступљеног пола.

Члан 26.

За председника и чланове Надзорног одбора именује се
лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно,
2) да има стечено високо образовање трећег или

другог степена, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године,

3) да је стручњак у једној или више области из
претежне делатности РТВ Панчева,

4) најмање три године искуства на руководећем
положају,

5) да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративног управљања,

6) да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против

привреде, правног саобраћаја или службене дужности,
као и да му није изречена мера безбедности забране обављања
претежне делатности РТВ Панчева.

Члан 27.

Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве

РТВ Панчева и стара се о њиховој реализацији,
2) усваја извештај о степену реализације програма

пословања,
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност

Скупштине града Панчева,
4) надзире рад директора,
5) врши унутрашњи надзор над пословањем РТВ

Панчева,
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,

унутрашњу контролу, финансијске извештаје и
политику управљања ризицима,

7) утврђује финансијске извештаје РТВ Панчева, уз
сагласност Скупштине града Панчева,

8) доноси Статут, уз сагласност Скупштине града
Панчева, 

9) одлучује о статусним променама и оснивању других
правних субјеката, уз сагласност Скупштине града
Панчева,

10) доноси одлуку о ценама производа и услуга
11) доноси одлуку о расподели добити, односно начину

покрића губитака, уз сагласност Скупштине града
Панчева,

12) даје сагласност директору за предузимање послова
или радњи у складу са законом којим се уређује
област јавних предузећа, Статутом РТВ Панчева и
овом одлуком, 

13) закључује уговор о раду на одређено време са
директором,

14) врши и друге послове у складу са законом којим се
уређује област јавних предузећа, Статутом РТВ
Панчева и прописима којима се уређује правни
положај привредних друштава.

Члан 28.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком или
разрешењем, у складу са законом.
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Члан 29.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
Скупштина града Панчева на основу извештаја о степену
реализације програма пословања РТВ Панчева.

Члан 30.

Јавна гласила ``Телевизија Панчево``и ``Радио Панчево``
имају главне и одговорне уреднике ( у даљем тексту: главни и
одговорни уредник ). 

Члан 31.

Главног и одговорног уредника именује и разрешава
Надзорни одбор.

Главни и одговорни уредник именује се на време од
четири године, уз могућност поновног  именовања.

Главни и одговорни уредник именује се на основу
конкурса.

Конкурс за главног и одговорног уредника расписује
Надзорни одбор најкасније два месеца пре истека периода на
који је именован главни и одговорни уредник. 

Члан 32.

Ближи услови за именовање главног и одговорног
уредника и начин спровођења поступка конкурса утврђују се
Статутом РТВ Панчева.

Члан 33.

За свој рад главни и одговорни уредник одговоран је
Надзорном одбору и директору.

Члан 34.

Ако  главни и одговорни уредник није благовремено
именован, Надзорни одбор може , без конкурса, именовати
вршиоца дужности  главног и одговорног уредника.

Вршилац  дужности  главног и одговорног уредника
мора испуњавати услове  прописане  Статутом РТВ Панчева
за именовање главног и одговорног уредника.

Вршилац  дужности  главног и одговорног уредника  има
сва права и дужности  главног и одговорног уредника.

Вршилац дужности главног и одговорног уредника може
обављати ову функцију до именовања главног и одговорног
уредника, а најдуже годину дана од дана именовања.

X       ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 35.

РТВ Панчево је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне
средине, у складу са законом.

XI       СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Члан 36.

Општи акти РТВ Панчева су Статут и други општи акти.
Статут је основни општи акт РТВ Панчева.
Други општи акти РТВ Панчева морају бити у

сагласности  са Статутом РТВ Панчева.

XII      ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Измене и допуне ове одлуке врше се на начин на који је
донета.

Члан 38.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Oдлука о
подели Друштвеног предузећа за новинску и радио-дифузну
делатност ``Панчевац``-Панчево, са потпуном одговорношћу,
на два нова друштвена предузећа («Службени лист општина
Панчево, Ковин и Опово» број 20/92, 24/92, 1/94 и «Службени
лист општине Панчево» број 8/97, 3/01, 3/03, 11/03, 16/03,
1 7 / 0 4 и 2 / 0 5 ) , Одлука о трансформацији Јавног
р а д и о д и ф у з н о г п р е д у з е ћ а ` ` Р а д и о т е л е в и з и ј а
Панчево``Панчево у Регионалну радиотелевизијску станицу
(«Службени лист општине Панчево» број 11/03 ), Одлука о
приступању општине Панчево оснивању Регионалне
р а д и о т е л е в и з и ј с к е с т а н и ц е ` ` Р а д и о т е л е в и з и ј а
Панчево``Панчево («Службени лист општине Панчево» број
16/03 ) и Уговор о организовању Јавног радиодифузног
предузећа ``Радиотелевизија Панчево``Панчево као Јавног
радиодифузног предузећа Регионална радиотелевизијска
станица ``Радиотелевизија Панчево``Панчево («Службени
лист општине Панчево» бр. 11/03 и 16/03,  «Службени лист
града Панчева» број 18/10 и 5/13 и «Општински службени
гласник општине Опово» број 3/09 и 2/10).

Члан 39.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу  града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-4
Панчево, 11. 06. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

На основу члана 73. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине (``Службени
гласник РС``број 99/09 и 67/12-одлука УС), чланова 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи (``Службени  гласник РС``број
129/07), члана 8. Одлуке о одређивању и обележавању назива
улица и тргова и одређивању кућних бројева и обележавању
зграда бројевима (``Службени лист града Панчева`` број
18/13), чланова 10. и 39. Статута града Панчева (``Службени
лист града Панчева`` број 1/14-пречишћен текст), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 11. 06. 2014. године,
донела је

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЛАДОСТ

Члан 1.

Утврђује се назив Кудељарска улица, на подручју Месне
заједнице Младост, за улицу у потезу од Скадарске улице до
Новосељанског пута, на кат.парцелама 11775/1, 11775/3 и
11774 к.о. Панчево. 

Члан  2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-4
Панчево, 11. 06. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста



Страна 6 - Број 11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 11. јун  2014. године

На о снову чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (``Службени  гласник РС``број 129/07), чланова
39. и 98. став 1. Статута града Панчева (``Службени лист
града Панчева`` број 1/14-пречишћен текст) и члана 9. Одлуке
о подизању и одржавању споменика и  скулптуралних дела на
територији града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 4/10 - пречишћен текст и 6/14 ), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 11. 06. 2014. године,  донела је

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА- СКУЛПТУРЕ

ПОСВЕЋЕНУ ПСУ ЛЕУ НА ЛОКАЦИЈИ У
НАРОДНОЈ БАШТИ У ПАНЧЕВУ

Члан 1.

Скупштина града Панчева доноси Одлуку о постављању
споменика- скулптуре посвећену псу Леу на локацији у
Народној башти у Панчеву, у близини кафе галерије и дечијег
игралишта, у свему према условима које је одредио Завод за
заштиту споменика културе у  Панчеву Решењем број 396/4 од
12.05.2014. године. 

Члан  2.

Средства  за израду и постављање споменика- скулптуре
из члана 1. ове одлуке, као и видео надзора обезбедиће
Друштво Пријатеља Животиња``Љубимци``Панчево, у свему
према њиховој иницијативи од 02.04.2014. године.  

Радове на постављању споменика- скулптуре из члана 1.
ове одлуке извршиће вајарка Светлана Каровић  Деранић из
Панчева, на месту и под условима које је Завод за заштиту
споменика културе у Панчеву утврдио решењем из члана 1.
ове одлуке.

Члан  3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија за
подизање споменика и одређивање назива улица и тргова
Скупштине града Панчева.

Члан  4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у  ``Службеном листу града Панчева``. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-4
Панчево, 11. 06. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» број 129/07), члана 4. став 2.  Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана 4.
став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“ број 88/11) и чланова 39. тачка  9. и 98. став 1.
Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број
1/14-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној11. 06. 2014. године донела је

О Д Л У К У 
О   ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

“КАЧАРЕВО” КАЧАРЕВО 

Члан 1.

У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно
комуналног предузећа “Качарево” Качарево (“Службени лист
града Панчева” број 7/14-пречишћен текст) члан 20. мења се и
гласи:

„Новчани капитал је уписан у износу од 5.000 долара и
1.000,00 динара.

Уплаћен је новчани капитал у износу од 26.605,00 динара
(протввредности од 2.500 долара) на дан 23.02.1999.године и
1.000,00 динара на дан 10.12.2013.године.

Удео оснивача у капиталу је 100% (сто посто).“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО                                                              
СКУПШТИНА ГРАДА                                               
БРОЈ: II-04-06-17/2014-4
Панчево, 11. 06. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 60.
став 1 . тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС" број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-
др. закон) и чланова 39. и 98., став 1. Статута града Панчева -
пречишћен текст ("Службени лист града Панчева" број 1/14),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 11. 06. 2014.
године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БНС"

БАНАТСКО НОВО СЕЛО
О ПРОМЕНИ ЦЕНОВНИКА СА КОРЕКЦИЈОМ
ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА БРОЈ 74/14  ОД

12.05.2014. ГОДИНЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "БНС" Банатско Ново Село о
промени ценовника са корекцијом цена комуналних услуга,
број 74/14 од 12.05.2014. године.

II

Јавно  комунално предузеће "БНС" Банатско Ново Село
објавиће одлуку из тачке I овог решења у "Службеном листу
града Панчева".
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 III 

Ово решење ступа на снагу и примењиваће се од
наредног дана од дана доношења и објавиће се у "Службеном
листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-4
Панчево, 11. 06. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

На основу  чланова 34. и 37.Одлуке о усклађивању Одлуке
о оснивању Јавно комуналног предузећа „БНС“ Банатско
Ново Село  (Сл.лист града Панчево бр. 14/13), члана 18.
Закона о јавним предузећима (Сл.гласник 119/12,116/13-
аутентично тумачење) доноси се,

O Д Л У К А
о   промени ценовника са корекцијом цена

комуналних услуга

Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „БНС“ из
Банатског Новог Села  је на редовној седници одржаној
12.05.2014 године, донео  одлуку о промени ценовника са
корекцијом цена комуналних услуга. Овом одлуком се налаже
директору предузећа да исту проследи  одговарајућим
органима Града Панчево  као оснивача на усвајање ценовника
како следи у табеларном приказу:
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Ред.
број

Врста комуналне услуге

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом у динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (у динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

Водоснабдевање

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (10%)у
динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (10%)у
динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

1.
Паушал за период од 
месец дана на бази 
утрошка 15 м3

269,66 296,63
- - *

2.
Паушал за период од 
месец дана на бази 
утрошка 10 м3 

272,73 300,00 **

3.
Цена  за утрошак преко 
паушала за фузичка лица 
пo m3

23,96 26,36
31,82 35,00 32,78%

4.
Цена воде за правна лица
пo m3

25,13 27,64
36,36 40,00 44,72%

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

5.
Услуга одржавања 
водоводног прикључка 
/месечно

41,30 49,56 41,67 50,00 0,89%

6.
Увођење новог прилључка
на мрежу 6.562,50 7.875,00 8.333,33 10.000,00 26,98%

7.
Прикључење хидранта 
на мрежу 13.125,00 15.750,00 13.333,33 16.000,00 1,59%

8.
Услуга поновног 
прикључења искљученог 
корисника

12.500,00 15.000,00
**

9.
Услуге реактивирања 
привремено одјављеног 
прикључка

4.166,67 5.000,00
**

*цеанa под  ред.бројем 1 престаје да постоји и замењује се услугом под редним бројем 2

**нове  комуналe услугe уведене на основу уочене потребе у текућем пословању у циљу повећања прихода од корисника који су 
предходно били искључени услед нередовног измирења обавеза или услед добровољног одјављивања комуналне услуге због дужег 
одсуства.
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Ред.
број

Врста комуналне услуге

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом у динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (у динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

Управљање гробњима и
погребне услуге

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (10%)у
динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (10%)у
динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

10. Гробно место 1.798,30 1.978,13
2.272,73 2.500,00 26,39%

11.
Заузеће гробног места 
површине до 6 м² po m2

1.806,86 `1.987,55 2.272,73 2.500,00 25,78%

12.
Заузеће гробног места 
површине преко 6 м² po 
m2

3.011,45 3.312,59 3.181,82 3.500,00 5,66%

13. Трошкови укопа 1.198,86 1.318,75
3.090,91 3.400,00 157,82%

14. Сахрањивање у гробници 2.577,27 2.835,00
2.727,27 3.000,00 5,82%

15. Есхумација 8.590,91 9.450,00
9.090,91 10.000,00 5,82%

16.
Одржавање гробног 
места за 12 месеци

293,74 323,11 363,64 400,00 23,80%

17.
Одржавање гробног 
места за 10 година

2.386,36 2.625,00 3.636,36 4.000,00 52,38%

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

18.
Одобрење за радове на 
гробљу

2.083,33 2.500,00 2.083,33 2.500,00 0%

19.
Одобрење за радове на 
изради гробнице

5.833,33 7.000,00 5.833,33 7.000,00
0%

20.
Одобрење за 
постављање споменика

2.083,33 2.500,00 2.083,33 2.500,00
0%

21.
Бетонски опсег  за једно 
гробно место 3 м2

10.515,43 12.618,52 12.500,00 15.000,00 18,87%

22.
Бетонски опсег за два 
гробна места 6 м2

19.272,48 23.126,97 20.833,33 25.000,00 8,10%

23.
Бетонски опсег за гробно
место изнад 6 м2 /по м 2

3.062,50 3.675,00 3.333,33 4.000,00 8,84%

24
Гробница површине до 
9м2 

87.500,00 105.000,00 91.666,67 110.000,00 4,76%

Управљање
комуналним одпадом

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (10%)у
динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (10%)у
динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

25.
За домаћинства која 
броје највише 2 
члана/месечно

36,08 39,69 *

26.
За домаћинства која 
броје више од 2 
члана/месечно

60,19 66,21 *

27. За домаћинства која 
броје до  2 члана/ једно 

68,18 75,00 **



Страна 10 - Број 11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 11. јун  2014. године

Ред.
број

Врста комуналне услуге

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом у динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (у динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

изношење месечно

28.
За домаћинства која 
броје преко 2 члана/ 
једно изношење месечно

136,36 150,00 **

29.
За домаћинства која 
броје до 2 члана/ два 
изношења месечно

136,36 150,00 **

30.
За домаћинства која 
броје преко 2 члана/ два 
изношења месечно

272,73 300,00 **

31.

За правна лица која 
користе пословни 
простор/два изношења 
месечно:
Локал до 15 м2
Локал од 15 до 50 м2
Локал преко 50 м2

72,17
120,37
180,66

79,39
132,41
198,73

318,18
363,64
454,55

350,00
400,00
500,00

340,86%
202,09%
151,60%

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

32.
Унос смећа на депонију 
камионском  приколицом

87,50 105,00 166,67 200,00 90,48%

33.
Унос смећа на депонију 
тракторском  
приколицом

26,25 31,50 83,33 100,00 217,46%

34.
Унос смећа на депонију 
ауто приколицом

41,67 50,00 **

*стара услуга под редним бројем 25 и 26  која престаје да постоји у тој форми
**нови начин обрачуна услуга изношења комуналног одпада  под редним бројем 27,28,29,30 којима се замењује начин обрачуна 
услуге под  бројем 25 и 26, и нова услуга под редним бројем 34 која није постојала а за којом постоји потреба.

Пијачне услуге

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

35.
Дневна пијачарина за 
трговце са више робе

54,72 65,66 58,33 70,00 6.61%

36.
Дневна пијачарина за 
трговце са мало робе

30,72 36,86 33,33 40,00 8,52%

37.

Дневна пијчарина за 
продају из

ауто приколице

58,33 70,00 **

38.

Дневна пијчарина за 
продају из

тракторске приколице

83,33 100,00 **
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Ред.
број

Врста комуналне услуге

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом у динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (у динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

39.
Дневна пијчарина за 
продају из камиона

219,73 263,68 225,00 270,00 2,40%

40. Закуп тезге-месечни 416,67 500,00 **

41. Закуп тезге-годишњи 4.166,67 5.000,00 **

**нове  комуналнe услугe  ред. број 37,38,40,41, за којима постоји потреба а нису постојале, уочене кроз редовно пословање као 
нужна допуна

Одржавање јавних
зелених површина

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

42.
Накнада за одржавање 
јавних површина/месечна

41,67 50,00 **

43. Услушно кошење по м2 3,75 4,50 **

44.
Услужно кошење  по м2 
запуштених површина

6,25 7,50 **

45.
Сечење и уклањање 
стабала/радни сат

833,33 1.000,00 **

**нове комуналне услуге ред. број 42,43,44,45, уочене у пословању за којим постоји интересовање правних и физичких лица а које
нису постојале са циљем повеђања прихода од допуне спектра услуга.

Услуге кориштења
механизације

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%)у
динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

46.
Услужни рад 
багера/радни сат

4.166,67 5.000,00 **

47.
Услужни рад 
утоваривача/радни сат

4.166,67 5.000,00 **

48.
Услужни рад трактора 
са приколицом/радни сат

2.916,67 3.500,00 **

**нове комуналне услуге ред.број 46,47,48, уведене у циљу повећања прихода и повећања ефикасности употребе постојећих 
радних машина уведене на основу уочене потражње за истим од стране правнихи физичких лица.

Одвођење отпадних 
вода

Стара цена
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Стара цена
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%) у
динарима

Нова цене
комуналних

услуга без
ПДВ-а у

динарима

Нова цене
комуналних

услуга са ПДВ-
ом (20%) у
динарима

Износ
повећања у
процентима

(%)

49.
Услуге извожења 
фекалија цистерном од 
6.000 литара

1.538,53 1.846,23
1.833,33 2.200,00 19,16%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор предузећа се приликом усвајања
корекције цена постојећих услуга  и увођења нових руководио
економским критеријумима потребним за њихову реализацију
као минималним условом  неопходним за рад предузећа,

пружања и унапређење комуналних услуга  потребних
грађанима. Значајније корекције цена начињене су код
водоснабдевања и изношења комуналног одпада које су
најзначајнији носиоци прихода и расхода. Услед дугогодишње
диспропорције и не усклађивања цена пре свега у складу са
растом енергије и енергената као најзначајнијих трошковних
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импута у пружању услуге угрожено је текуће пословање
предузећа те су стога предузете мере биле неопходне. Остале
корекције су извршене у циљу корекције у складу са
тренутним трошковима услуге и кретању предвиђене
инфлације у текућој години.

Јавно комунално предузеће „БНС“
М. Тита 67,Банатско Ново Село
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број:  74/14
Дана:  12.05.2014 године

Председник Надзорног одбора ЈКП „БНС“
Новаковић Милан

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС" број 129/07), члана 60. став 1. тачка
3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број
119/12 и 116/13 - аутентично тумачење) и чланова 39. и 98.,
став 1. Статута града Панчева  -пречишћен текст ("Службени
лист града Панчева" број 1/14), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној  11.06. 2014. године, донела је 

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 60.
став 1 . тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС" број 119/12 и 116/13 - аутентично тумачење) и
чланова 39. и 98., став 1. Статута града Панчева  -пречишћен
текст ("Службени лист града Панчева" број 1/14), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној  11.06. 201 4. године,
донела је 

Р Е Ш Е Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

"ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО
О КОРЕКЦИЈИ ЦЕНЕ ЗА ВРШЕЊЕ

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА СМЕЋА

БРОЈ 5180/14-5 ОД 12. МАРТА 2014. ГОДИНЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Хигијена" Панчево о корекцији
цене за вршење комуналних услуга сакупљања и одвожења
смећа, број 5180/14-5 од 12. марта 2014. године.

II

Јавно комунално предузеће "Хигијена" Панчево објавиће
одлуку из тачке I овог решења у "Службеном листу града
Панчева".

 III 

Ово решење ступа на снагу и примењиваће се почев од
наредног дана од дана доношења, а објавиће се у "Службеном
листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-4
Панчево, 11. 06. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

На основу члана 43.  Статута Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево  („Сл.лист града Панчева“ бр.
9/2013 од 17.07.2013.), Надзорни одбор Предузећа на редовној
седници Надзорног одбора одржаној дана 12.03.2014. године,
решавајући тачку 5.  усвојеног дневног реда – Разматрање
предлога Одлуке број 1430 од 10.03.2014.године о корекцији
цене за вршење комуналне услуге сакупљања и одвожења
смећа, Надзорни одбор једногласно доноси следећу

ОДЛУКУ О КОРЕКЦИЈИ ЦЕНЕ ЗА ВРШЕЊЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА САКУПЉАЊА И

ОДВОЖЕЊА СМЕЋА

Утврђују се НЕТО цене услуга сакупљања и одвожења
смећа и то:

- Стамбени простор 4,63 дин/м2
- Пословни простор установа  4,63 дин/м2
- Пословни простор предузећа – привреда 5,04 дин/м2
- Пословни простор трговинских делатности преко

150 м2 14,30 дин/м2
- Пословни простор банака и осигуравајућих

друштава 33,14 дин/м2
- Пословни простор поште и телекомуникација 14,30

дин/м2
- Простор пијаца – тржнице 14,30 дин/м2
- Простор мини пијаца 6,22 дин/м2
- Пословни простор правних лица и самосталне

делатности (радње, угоститељски објекти и сл..)
1. I зона – Трговина, угоститељство, производњаи

продаја брзе хране (пицерије, бурегџинице,
ћевабџинице и сл.) пекаре,  сви киосци, забавне
и спортске кладионице  21,50 дин/м2

2. I зона – остале делатности 12,53 дин/м2
3. II зона - Трговина, угоститељство, производњаи

продаја брзе хране (пицерије, бурегџинице,
ћевабџинице и сл.) пекаре, сви киосци, забавне
и спортске кладионице 12,53 дин/м2

4. II зона – остале делатности 8,94 дин/м2
5. III зона - Трговина , уго ститељство ,

производњаи продаја брзе хране (пицерије,
бурегџинице, ћевабџинице и сл.) пекаре,  сви
киосци, забавне и спортске кладионице 8,94
дин/м2

6. III зона – остале делатности 7,14 дин/м2

Применом ове одлуке престаје примена и важност
Одлуке Управног одобора ЈКП „Хигијена“ Панчево о
утврђивању цена за вршења комуналних услуга сакупљања и
одвожења смећа број 4620/34-21 од 05.07.2013,  објављене у
„Службеног листу града Панчева“  бр. 15 од 11.10.2013 год. 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града
Панчева“, а примењиваће се почев од 01. у наредном месецу
од доношења одлуке

Председник Надзорног одбора,
Нишавић Радивоје, с.р.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 60.
став 1 . тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС" број 119/12 и 116/13 - аутентично тумачење) и
чланова 39. и 98., став 1. Статута града Панчева  -пречишћен
текст ("Службени лист града Панчева" број 1/14), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној  11.06. 201 4. године,
донела је 
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Р Е Ш Е Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО О

КОРЕКЦИЈИ ЦЕНЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ ОДЛАГАЊА И УКЛАЊАЊА ОТПАДА И

ДРУГОГ СМЕЋА БРОЈ 5180/14-4 ОД 12. МАРТА
2014. ГОДИНЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Хигијена" Панчево о корекцији
цене за вршење комуналне услуге одлагања и уклањања
отпада и другог смећа, број 5180/14-4 од 12. марта 2014.
године.

II

Јавно комунално предузеће "Хигијена" Панчево објавиће
одлуку из тачке I овог решења у "Службеном листу града
Панчева".

 III

Ово решење ступа на снагу и примењиваће се почев од
наредног дана од дана доношења, а објавиће се у "Службеном
листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-4
Панчево, 11. 06. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

На основу члана 43.  Статута Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево  („Сл.лист града Панчева“ бр.
9/2013 од 17.07.2013.), Надзорни одбор Предузећа на редовној
седници Надзорног одбора одржаној дана 12.03.2014. године,
решавајући тачку 4.  усвојеног дневног реда – Разматрање
предлога Одлуке број 1429 од 10.03.2014.године о корекцији
цена за вршење комуналне услуге одлагања и уклањања
отпада и другог смећа, Надзорни одбор једногласно доноси
следећу

ОДЛУКУ О КОРЕКЦИЈИ ЦЕНЕ ЗА ВРШЕЊЕ
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ОДЛАГАЊА И

УКЛАЊАЊА ОТПАДА И ДРУГОГ СМЕЋА

Утврђује се нето цена за вршење комуналне услуге
одлагања и уклањања отпада и другог смећа у износу од 2,65
дин/м2.

Применом ове одлуке престаје примена и важност
Одлуке Управног одбора ЈКП „Хигијена“ Панчево о
уврђивању цена за вршења комуналних услуга одлагања и
уклањања отпада и другог смећа број 4620/34-22 од 05.07.2013,
објављене у „Службеног листу града Панчева“  бр. 15 од
11.10.2013 год. 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града
Панчева“, а примењиваће се почев од 01. У наредном месецу
од доношења одлуке.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 5180/14-4
Панчево, 12.март 2014.године

Председник Надзорног одбора
Нишавић Радивоје, с.р.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 13. 05.
2014. године, разматрало је Предлог Измена Локалног
акционог плана за запошљавање града Панчева за 2014.
годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) чланова 59. и
98. став 3. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 1/14-Пречишћен текст), донело следећи 

З А К Љ У Ч А К
I

Градско веће града Панчева усваја Измене Локалног
акционог плана за запошљавање града Панчева за 2014.
годину.

II

Измене Локалног акционог плана за запошљавање града
Панчева за 2014. годину објавиће се у Службеном листу града
Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2014-22
Панчево, 13. 05. 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Павле Раданов

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА  ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ЗА 2014. ГОДИНУ

У Локалном акционом плану за запошљавање града
Панчева за 2014. годину који је усвојен Закључком Градског
већа града Панчева број II-05-06-2/2014-11 од 20.03.2014.
године, у поглављу “1 0 . МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ”, у мери „1. Мера активне политике запошљавања
(„Стручна пракса“ у јавном сектору)“  став 2. мења се и гласи:

„За реализацију ове мере средства су планирана у буџету
Локалне самоуправе за 2014. годину у износу од 2.000.000,00
динара.”

У и стом п огл ав љу, у м ери „5 . Унап ређ ењ е
конкурентности средњих школа путем побољшања услова за
извођење практичне наставе“ став 2. мења се и гласи:

„За реализацију ове мере средства су планирана у буџету
Локалне самоуправе за 2014. годину у износу од 2.000.000,00
динара.”

У истом поглављу, у мери „7. „Програм „Шанса-ХИП-
Петрохемија““ став 2 мења се и гласи: 

„За реализацију ове мере средства су планирана у буџету
локалне самоуправе за 2014. годину у износу од 5.968.748,00
динара.“

У истом поглављу, у мери „8. Програм за подршку
почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у
пословању)“, став 2. мења се и гласи: 

„За реализацију ове мере средства су планирана у буџету
локалне самоуправе за 2014. годину у износу од 1.000.000,00
динара.“

У истом поглављу, у мери „9. Самозапошљавање
(средства за отварање привредног друштва или предузетничке
радње, набавку опреме и адаптацију простора)“ став 5. мења
се и гласи: 

„За реализацију ове мере средства су планирана у буџету
Локалне самоуправе за 2014. годину у износу од 7.000.000,00
динара. 

У поглављу “СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА"
став 5. мења се и гласи  гласи:
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„Предлог распореда средстава за реализацију мера
активне политике запошљавања Локалне самуправе за 2014.

годину:

Мере активне политике запошљавања Средства у динарима Лица

1 Мера активне политике запошљавања („Стручна 
пракса“ у јавном сектору)

2.000.000,00 Око 10

2 Мера активне политике запошљавања („Стручна 
пракса“ у приватном сектору)

1.000.000,00 Око 5 

3 Организовање студентских пракси 600.000,00 Око 50

4 Организовање  сајмова за запошљавање  500.000,00 Више стотина посетилаца

5
Унапређење конкурентности средњих школа 

путем побољшања услова за извођење 
практичне наставе

2.000.000,00 Више стотина корисника

6 Пројекат „НИС ШАНСА“ 7.943.921,00 45

7 Програм „Шанса-ХИП- Петрохемија“ 5.968.748,00 50

8 Програм за подршку почетницима у бизнису 
(правно- финансијско саветовање у 
пословању)

1.000.000,00 Око 13

9 Самозапошљавање (средства за отварање 
привредног друштва или предузетничке 
радње, набавку опреме и адаптацију 
простора)

7.000.000,00

Око 13

Укупна средства и планиран обухват лица 28.012.669,00 - 173 лица- за запошљавање 

- више стотина корисника за мере 
под редним бројем 4. и 5. 

У поглављу „НАДЛЕЖНОСТИ" у "Табели мера и програма за реализацију Акционог плана запошљавања Локалне самоуправе
за 2014. годину" мера „Мера активне политике запошљавања („Стручна пракса“ у јавном сектору)“ мења се и гласи:

„Мера: Мера активне политике запошљавања („Стручна пракса“ у јавном сектору)

Очекивани резултати: Повећан број запослених лица и оспособљених за самосталан рад у струци

Индикатор(и): Број лица који су положили стручни испит и засновали радни однос

Носиоци активности:
1. Градска управа града Панчева, 

Потребна средства –

УКУПНО:
2.000.000,00

(у

хиљадама

динара)Извори финансирања: Буџет Локалне самоуправе 2.000.000,00

Запошљавање: Око 10 лица

У истом поглављу, мера „Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне
наставе“, мења се и гласи:

Мера:
Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење 
практичне наставе

Очекивани резултат: Адекватно опремељени кабинети за практичну наставу

Индикатор(и): Број и структура корисника
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Носиоци активности:
Градска управа града Панчева, 

Потребна средства –

УКУПНО:
2.000.000,00 (у

хиљадама

динара)Извори финансирања:
Буџет Локалне самоуправе

2.000.000,00

Запошљавање: Више стотина корисника

У истом поглављу, мера „Програм „Шанса-ХИП- Петрохемија“” мења си и гласи:

Мера:     Програм „Шанса-ХИП- Петрохемија“

Очекивани резултат: Повећање видљивости и доступности програма и мера активне политике запошљавања

Индикатор(и): Број и структура учесника и посетилаца сајма

Носиоци активности:
Градска управа града Панчева,

Национална служба за запошљавање 

Потребна средства –

УКУПНО:
5.968.748,00 (у

хиљадама

динара)Извори финансирања:
Буџет Локалне самоуправе

5.968.748,00

Запошљавање: Око 50 приправника

У истом поглављу, мера „Програм за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) ” мења
си и гласи:

Мера: Програм за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању)

Очекивани резултат: Унапређење услова за започињање бизниса 

Индикатор(и): Број и структура корисника

Носиоци активности: Градска управа града Панчева, 

Потребна средства –

УКУПНО:
1.000.000,00

(у

хиљадама

динара)Извори финансирања: Буџет Локалне самоуправе 1.000.000,00

Запошљавање: 13

У истом поглављу, мера „Самозапошљавање (средства за отварање привредног друштва или предузетничке радње, набавку
опреме и адаптацију простора)” мења си и гласи:

Мера:
Самозапошљавање (средства за отварање привредног друштва или предузетничке радње, 

набавку опреме и адаптацију простора)

Очекивани резултат: Запошљавање 13 лица

Индикатор(и): Број и структура корисника

Носиоци активности: Градска управа града Панчева,

Потребна средства – 7.000.000,00 (у
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УКУПНО: хиљадама

динара)Извори финансирања: - Буџет Локалне самоуправе 7.000.000,00

Запошљавање: 13 лица

Градоначелник града Панчева, дана 9. 05. 2014. године
разматрао је Предлог  решења о образовању Комисије за
вредновање програма/пројеката из области пољопривреде и
руралног развоја града Панчева, за 2014. годину, те  је  на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07), чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” број
1/14 - пречишћен текст) и Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја града
Панчева за 2014. годину (“Службени лист града Панчева” број
9/14), донео следеће:

РЕШЕЊЕ O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТАИЗ
ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ

РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2014. ГОДИНУ

I

Образује се Комисија за вредновање програма/пројеката
из области пољопривреде и руралног развоја града Панчева за
2014. годину (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:

1. З о р а н Гр б а , с е к р е т а р С е к р е т а р и ј ат а з а
пољопривреду, село и рурални развој Градске управе
града Панчева, председник,

2. С л о б о д а н К о ј и ћ , помоћник секретара у
Секретаријату за пољопривреду, село и рурални
развој Градске управе града Панчева, заменик
председника,

3. Бранислава Калишки, помоћница градоначелника
града Панчева за управу, међународне односе и
европске интеграције, члан,

4. Анђела Вила, самостална стручна сарадница у
Секретаријату за пољопривреду, село и рурални
развој Градске управе града Панчева, члан,

5. Невена Дивић, самостална стручна сарадница у
Секретаријату за пољопривреду, село и рурални
развој Градске управе града Панчева, члан,

6. Маја Јанош, представница удружења грађана, члан,
7. Милан Митровић, представник удружења грађана,

члан,
8. Жељко Аћимовић, представник удружења грађана,

члан,
9. Ненад Живанов, представник удружења грађана,

члан.

За секретара Комисије одређује се Драгана Поповић,
запослена у  Секретаријату за пољопривреду, село и рурални
развој Градске управе града Панчева.

II

Задаци  Комисије се односе на вредновање програма /
пројекта из области пољопривреде и руралног развоја града
Панчева за 2014. годину и обухватају следеће :

- у с в а ј а њ е к р и т е р и ј у м а з а в р е д н о в а њ е
програма/пројеката, 

- припрему образаца и пројектне документације, 
- припрему предлога текста јавног позива, 
- п р е гл ед а њ е ком п л е т н о с т и и и с п р а в н о с т и

документације, провера благовремености као и оцењивање
пристиглих програма/пројеката на јавни позив, 

- подношење Градоначелнику образложених предлога о

финансијској подршци изабраним програмима/пројектима и 
- евалуација одобрених програма/пројеката на основу

приложене финансијске документације и извештаја о
реализацији  одобрених програма/пројеката.

Приликом вредновања предлога програма/пројеката,
Комисија ће се доследно придржавати критеријума, рокова и
осталих услова прописаних јавним позивом.

III

Председник, заменик председника, чланови и секретар
Комисије из тачке I овог решења именују се за 2014. годину.

IV

Председнику, заменику председника, члановим а и
секретару Комисије припада надокнада у нето износу од
900,00 динара за сваку одржану седницу.
                                    

V

Седнице Комисије сазива председник Комисије.
У случају одсуства председника Комисије седнице сазива

заменик председника Комисије.
У случају одсуства секретара Комисије, ове послове

обавља запослени кога одреди Секретар Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој. 

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

Комисија одлучује на седницама већином гласова од
укупног броја чланова. 

VI

Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обавља  Секретаријат за пољопривреду,
село и рурални развој, и Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа, у сарадњи
са осталим надлежним организационим јединицама Градске
управе града Панчева.

VII

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-1/2014-289
Панчево, 09. 05. 2014. 

ГРАДОНАЧЕЛНИK ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов

Градоначелник града Панчева, дана 13.05.2014. године,
разматрао је предлог Решења о именовању Комисије за
остваривање права на вантелесну оплодњу у 2014.години , па
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС" број 129/07), чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број
1/14- пречишћен текст) и члана 5. Одлуке о остваривању
права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2014.
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години ( «Службени лист града Панчева» број 9/14), донео
следеће

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

ПРАВА НА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2014.
ГОДИНИ

I

Об ра зу ј е с е Комисија за остваривање права на
вантелесну оплодњу у 2014.години  (у даљем тексту:
Комисија), у следећем саставу:

1. Прим. др Милан Трифуновић, члан Градског већа
града Панчева за подручје здравства, члан

2. Др Слободан Овука, специјалиста гинекологије и
акушерства - директор Дома здравља Панчево, члан
и

3. Др Стојан Вишекруна, специјалиста гинекологије и
акушерства - начелник Службе за здравствену
заштиту жена у Дому здравља Панчево, члан

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

За секретара Комисије именује се Ивана Матаруга,
акушерска сестра, главна сестра Службе за здравствену
заштиту жена Дома здравља Панчево, која ће за потребе
Комисије обављати стручне и административно-техничке
послове.

 
II

Задатак Kомисије је да разматра захтеве за остваривање
права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и да на
основу приложене документације из захтева као и
медицинске документације даје мишљење којим се утврђује
право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2014.
години.

III

Лица из тачке I овог решења именују се за 2014.годину.

IV

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

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

од укупног броја чланова.

V

Члановима  Комисије који нису запослени у Градској
управи града Панчева, нису чланови Градског већа града
Панчева или одборници Скупштине града Панчева, припада
накнада  у нето износу од 1.000,00 динара по предмету.

Секретару Комисије припада накнада у нето износу од
500,00 динара по предмету.

VI

Пријем захтева за остваривање права на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу  у 2014. години обавља
Секретаријат за јавне службе и социјална питања и исте
прослеђује Комисији на даље поступање.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:  II-06-020-1/2014-294
ПАНЧЕВО, 13.05.2014.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов

На основу члана 28. Закона о култури ( «Службени
гласник РС» број 72/09 ) и чланова 54. и 98. став 2.  Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»  број  1/14-
пречишћен текст ), Градоначелник града Панчева,  дана 13.05.
2014. године, донео  је 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА  ПРАВИЛНИКА О

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  У

ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ У ПАНЧЕВУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места који је донео директор Историјског архива у
Панчеву, дана 06. маја 2014. 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-06-020-1/2014-293
ПАНЧЕВО, 13. 05. 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов

На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр.
24/05, 61/05, 54/08 и 32/13) и члана 31 . Статута Историјског
aрхива у Панчеву („Сл. лист Града Панчева“ бр. 2/13 и 18/13),
Директор Историјског архива у Панчеву, дана 06. 05. 2014
доноси:

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

Члан 1.

У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места („Сл. лист града Панчева“ бр.
3/09) Члан 12. код главе V. Служба за коришћење архивске
грађе и документације тачка 2. мења се и гласи:

„2. Архивист за микрофилмовање и дигитализацију
архивске грађе – један извршилац“.

Члан 2.

У Члану 17. радно место „Виши архивски помоћник за
микрофилмовање и дигитализацију архивске грађе“ мења се и
гласи: 

„А РХ И В И С Т З А М И К Р О Ф И Л М О ВА Њ Е И
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Послови радног места: 

• Вођење поступка пријема грађе за микрофилмовање
и састављање записника о пријему, архивистичка
обрада података, израда сумарних инвентара и
других научно- информативних средстава,

• Микрофилмовање архивске грађе,
• Припрема архивске грађе за микрофилмовање,
• Вођење евиденција о микрофилмовању архивске

грађе,
• Скенирање архивске грађе,
• Вођење евиденција о скенираној архивској грађи,
• Дигитализација архивске грађе,
• Заједно са депозитерима вођење евиденција о

архивској грађи у депоима
• Вођење евиденција о научно-информативним

средствима,
• Састављање статистичких и других извештаја о

микрофилмованој и скенираној грађи,
• Вршење архивистичких послова на фондовима до

1918. год, 
• Вођење евиденције о коришћењу микрофилмоване и

дигитализоване архивске грађе,
• Обављање и других послова по налогу директора.

Стручна спрема и други услови: Висока стручна спрема
друштвеног смера, положен стручни испит, најмање три
године радног искуства на истим или сличним пословима“.

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“.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У ПАНЧЕВУ
БРОЈ 01-1054/14
Панчево, 6. мај 2014. године

ДИРЕКТОР
Милан Јакшић, с.р.

На основу члана 98. став 19. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09,
52/11 и 55/13 ), члана 34. став 6. Закона о предшколском
васпитању и образовању  („Службени гласник РС“ број 18/10 )
и члана 7. Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику  („Службени гласник
РС“ број 63/10 ),  начелник Градске управе града Панчева, на
основу члана 32. Одлуке о градској управи града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/10 – пречишћен
текст, 2/11-исправка, 4/11, 32/12, 2/13 и 8/13 ), дана  03.06.
2014. године, донео је 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

I
У Решењу о именовању Интерресорне комисије града

Панчева (у даљем тексту: Комисија), број III-09 /2012  од
4.10.2012. године ( „Службени лист града Панчева“ број
34/12 ), у тачки II подтачка 3. мења се и гласи:

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

Именована се именује на остатак времена утврђеног
Решењем о именовању Интерресорне комисије града Панчева
број III-09 /2012 од 4.10.2012. године.  

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

се у ``Службеном листу града Панчева``. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
ГРАДСКА   УПРАВА
БРОЈ: III-09 /2014
Панчево,  03.06.2014. године

НАЧЕЛНИК
Милорад Милићевић, с.р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“
број 135/04 и 88/10), члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о
градској управи града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 19/10-пречишћен текст, 02/11 – исправка, 04/11,
32/12 и 02/13), а у складу са Закључком о одређивању
надлежности за доношење Одлуке о изради стратешке
процене, Скупштине града Панчево број I-01-06-52/2005 од
20.07.2005.гoдине, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева,
дана 20.05.2013. године, донео је 

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ – ЦЕЛИНА 7 – ЛУКА ДУНАВ,

“GREEN FIELD 2”, СТАРА УТВА И СТАКЛАРА У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО НА ЖИВОТНУ

СРЕДИНУ

Члан 1.

Приступа се стратешкoj процени утицаја Плана
генералне регулације – целина 7 – Лука Дунав, „Green field 2“,
Стара Утва и Стаклара у насељеном месту Панчево (у даљем
тексту: План) на животну средину.

Члан 2.

Циљ израде Плана је обезбеђивање одговарајуће планске
регулативе за изградњу нових индустријских садржаја у том
делу градске територије који ће се градити у складу са
стеченим урбанистичким обавезама и природним
карактеристикама локације, као и правилима која ће бити
прописана Планом, односно привођење неизграђеног
грађевинског земљишта планираној намени.

Члан 3.

У оквиру стратешке процене утицаја Плана на животну
средину разматраће се:               

• постојеће стање животне средине на подручју
обухваћеним планом,

• значај плана за заштиту животне средине и одржив
развој,

• карактеристике утицаја  планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања, као и
проблеми заштите животне средине у складу са
критеријумима за одређивање могућих значајнијих
утицаја плана на животну средину, а узимајући у
обзир планирану намену.                     

Стратешком  проценом утицаја на животну средину неће
се разматрати прокогранична природа утицаја.
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Члан 4.

Извештај о стратешкој процени утицаја урбанистичког
плана на животну средину треба да садржи обавезне елементе
утврђене у члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину,а нарочито следеће:

• полазне основе;
• опште и посебне циљеве стратешке процене и избор

индикатора;
• процену могућих утицаја са описом мера

предвиђених за смањење негативних утицаја;
• смернице за израду стратешких процена на нижим

хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката
на животну средину;

• програм праћења стања животне средине у току
спровођења  плана;

• приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
Стратешке процене;

• приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за израду датог плана са аспекта
разматраних варијантних решења и приказ начина на
који су питања животне средине укључена у план; 

• закључке до којих се дошло током израде извештаја
о стратешкој процени представљене на начин
разумљив јавности;

• друге податке од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне
средине( ваздух, вода, земљиште) у границама предметног
плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.

Члан 5.

Носилац израде Извештаја је Јавно предузећe
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево.

Извештај о стратешкој процени израдиће стручни тим
састављен од лица са лиценцама одговарајуће струке потребне
за свеобухватну анализу елемената стратешке процене.         

Рок за израду извештаја о стратешкој процени је 90 дана
од дана доношења ове Одлуке.

Средства за израду Извештаја о стратешкој процени
Плана генералне регулације – целина 7 – Лука Дунав, „ Green
field 2“, Стара Утва и Стаклара у насељеном месту Панчево на
животну средину, обезбедиће се у буџету града Панчева.

 
Члан 6.

Ради обезбеђивања учешћа заинтересованих органа и
организација и јавности у поступку израде и разматрања
Извештаја о стратешкој процени, Градска управа –
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-
комуналне послове доставиће Извештај о стратешкој процени
Плана заинтересованим органима и организацијама ради
добијања мишљења.

Истовремено са излагањем урбанистичког плана на јавни
увид излаже се и Извештај о стратешкој процени  Плана на
животну средину и на тај начин јавност учествује у јавној
расправи о Извештају.

Члан 7.

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Планова
генералне регулације у складу са Законом о планирању и
изградњи на целом грађевинском подучју насељеног места
Панчево („Службени лист града Панчева“ број 25/09) и
објављује се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ , ГРАЂЕВИНСКЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ V-15-350-106/13
ПАНЧЕВО 03.06.2014. године
Трг краља Петра  I  бр. 2-4 

СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић,  дипл.инж.арх.

Агенција за саобраћај градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10 и 101/11), члана 9. став 2. Одлуке о уређењу саобраћаја
на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 5/13), члана 20. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„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 РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање комуналне опреме (стубића) у
улици Ослобођења, на десном разделном острву гледано у
правцу Банатског Новог Села, у зони раскрснице са улицом
Стевана Шупљикца у насељеном месту Панчево, у циљу
спречавања заустављања и паркирања моторних возила.

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 13.06.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-7
ПАНЧЕВО 13.03.2014. године
Трг краља Петра  I  бр. 2-4 

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. Саобраћаја

Агенција за саобраћај градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10 и 101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ б р . 1 9 / 1 0 –
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 РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се забрана саобраћаја за теретна моторна 
возила чија највећа дозвољена маса прелази масу од 
15 тона на Општинском путу II реда ОП 3 Омољица 
– Иваново.  

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
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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 13.05.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-8
ПАНЧЕВО 13.03.2014. године       
Трг краља Петра  I  бр. 2-4

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10 и 101/11), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 5/14), члана 20. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 19/10 – пречишћен
текст, 2/11 – исправка, 4/11 и 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 РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. Одређује се обележавање хоризонталном 

сигнализацијом забрана паркирања моторних возила
испред улаза у магацински простор продајног 
објекта у улици Доситеја Обрадовића 8д у 
насељеном месту Панчево. 

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

• уради саобраћајни пројекат постављања 
саобраћајне сигнализације односно 
техничку информацију;

• изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става I диспозитива овог решења 
обележавањем хоризонталне 
сигнализације. 

Рок за извршење овог решења је 08.06.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-18
ПАНЧЕВО 08.04.2014. године
Трг краља Петра  I  бр. 2-4

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева (у
даљем тексту: Агенција), на основу чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист РС“
број 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – одлука УС), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 5/14), члана 9. став 2.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („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 РС“ број 30/10),
доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

Одређује се постављање комуналне опреме (стубића) у
улици Доситеја Обрадовића у насељеном месту Панчево, у
циљу спречавања кретања моторних возила преко пешачке
стазе која је веза између улица Доситеја Обрадовића и кеја
Радоја Дакића.   

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 (ограде) у складу са техничком
информацијом на коју ће сагласност дати ова Агенција.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Панчева“.

Рок за извршење овог решења је 13.07.2014. године.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                   
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-22
Панчево, 13.05.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева (у
даљем тексту: Агенција), на основу чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист РС“
број 41/09, 53/10 и 101/11), члана 20. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („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 РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

Одређујe се постављање саобраћајног знака III-68 „деца
на путу“ у улици Илије Гарашанина у насељеном месту
Панчео.  

За спровођење режима саобраћаја утврђеног у ставу 1.
овог решења мора се израдити саобраћајни пројекат и
поставити саобраћајна сигнализација према пројекту на путу,
односно улици из става 1. овог решења.

Сагласност да је пројекат из претходног става урађен у
складу са режимом саобраћаја из тачке 1. овог решења даје
Агенција за саобраћај.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“, Панчевода:

• уради саобраћајни пројекат постављања саобраћајне
сигнализације;
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• изврши техничку регулацију саобраћаја из става 1.
диспозитива овог решења  постављањем вертикалне
саобраћајне сигнализације;

• постављену вертикалну сигнализацију упише у
Катастар саобраћајне сигнализације.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Панчева“.

Рок за извршење овог решења је 24.06.2014. године.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-20
Панчево, 24.04.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева (у
даљем тексту: Агенција), на основу чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист РС“
број 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – одлука УС), члана 26. став
2. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 5/14), члана 9. став 2.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („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 РС“ број 30/10),
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се изградња недостајућег дела пешачке стазе у
насељеном месту Панчево, у улицама:

• Милоша Обреновића код кућног броја 48 и
• Мажуранићевој у зони раскрснице са

улицом Војислава Илића.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“, Панчево да изврши техничку регулацију
саобраћаја из става 1. диспозитива овог решења изградњом
недостајућег дела пешачке стазе у складу са техничком
информацијом на коју ће сагласност дати ова Агенција.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Панчева“.

Рок за извршење овог решења је 13.07.2014. године.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-23
Панчево, 13.05.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева (у
даљем тексту: Агенција), на основу чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист РС“
број 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 – одлука УС), члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 5/14), члана 9. став 2.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („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 РС“ број 30/10),
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање комуналне опреме (ограде) у
улици Светозара Милетића у зони раскрснице са улицом
Ружином у насељеном месту Панчево, у циљу усмеравања
токова пешака на обележене пешачке прелазе.   

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 (ограде) у складу са техничком
информацијом на коју ће сагласност дати ова Агенција.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Панчева“.

Рок за извршење овог решења је 12.07.2014. године.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА            
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-21
Панчево, 12.05.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10 и 101/11), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 5/14) члана 20. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 19/10 – пречишћен
текст, 2/11 – исправка, 4/11 и 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 РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Паркинг место број 31 у улици др Светислава
Касапиновића у насељеном месту Панчево изузима
се из система наплате и на његовом месту одређује
се обележавање једног паркинг места намењеног за
паркирање путничких моторних возила особа са
инвалидитетом.

II. Налаже се Јавном предузећу „Хигијена“, Панчево да
изврши техничку регулацију саобраћаја из става I.
ди споз ити ва овог реш ења обележавањ ем
хоризонталне сигнализације и постављањем
прописане вертикалне саобраћајне сигнализације у
складу са правилником о постављању саобраћајне
сигнализације;

Рок за извршење овог решења је 30.05.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
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АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-16
ПАНЧЕВО 31.03.2014. године
Трг краља Петра  I  бр. 2-4

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10 и 101/11), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 5/14) члана 20. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 19/10 – пречишћен
текст, 2/11 – исправка, 4/11 и 32/12 и 2/13), чланова 113, 192. и
196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Налаже се ЈКП „Хигијена“  Панчево  да у складу са
Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени лист
РС“, број 26) изврши обележавање одговарајућом
хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом
34 посебних паркинг места за путничке аутомобиле у улици
Кочиној у насељеном месту Панчеву.

Рок за извршење овог решења је 26.05.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-14
ПАНЧЕВО 26.03.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10 и 101/11), члана 34. Одлуке о уређењу саобраћаја на
територији града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 5/14) члана 20. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 19/10 – пречишћен
текст, 2/11 – исправка, 4/11 и 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 РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се обележавање два паркинг места 
намењена за паркирање путничких моторних возила 
особа са инвалидитетом, на јавном паркингу који се 
налази у улици Савској преко пута кућног броја 4 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 обележавањем
хоризонталне сигнализације и постављањем
п р о п и с а н е в е р т и к а л н е с а о б р а ћ а ј н е
сигнализације у складу са правилником о

постављању саобраћајне сигнализације;
• да постављену вертикалну сигнализацију унесе

у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 02.06.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-17
ПАНЧЕВО 02.04.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева (у
даљем тексту: Агенција), на основу чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист РС“
број 41/09, 53/10 и 101/11), чланова 10. став 1. Одлуке о
јавном градском линијском превозу путника („Службени лист
града Панчева“ број 5/14) и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник
РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

Одређују се аутобуска стајалишта јавног градског
линијског превоза путника на коловозу  у улици Ивановачки
пут у насељеном месту Иваново, на уласку у Иваново пре
моста из правца Омољице са обе стране пута. Назив
стајалишта је Старо село.  

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

Налаже се Јавном комуналном предузећу за превоз
путника „Аутотранспорт Панчево“ Панчево да 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 његовог
доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО   
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-9
Панчево, 14.03.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева (у
даљем тексту: Агенција), на основу чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист РС“
број 41/09, 53/10 и 101/11), чланова 10. став 1. Одлуке о
јавном градском линијском превозу путника („Службени лист
града Панчева“ број 5/14) и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
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(„Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник
РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

Одређујe се обелажавање аутобуских стајалишта јавног
градског линијског превоза путника на коловозу у улици
Ослобођења у насељеном месту Панчево у зони кућних
бројева 15 и 26. 

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

Налаже се Јавном комуналном предузећу за превоз
путника „Аутотранспорт Панчево“ Панчево да 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 09.05.2014. године.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-19
Панчево, 09.04.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева (у
даљем тексту: Агенција), на основу чланова 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист РС“
број 41/09, 53/10 и 101/11), чланова 10. став 1. Одлуке о
јавном градском линијском превозу путника („Службени лист
града Панчева“ број 5/14) и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и „Службени гласник
РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

Одређује се изградња аутобуских стајалишта јавног
градског линијског превоза путника ван коловоза  у улици
Маршала Тита у насељеном месту Банатски Брестовац у зони
првих стамбених објеката на уласку у насељено место уз
услов да:

• дужина стајалишног фронта не буде мања од 18.00
метара

• ширина стајалишног платоа не буде мања од 1.60
метара.

Налаже се ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево да за спровођење режима саобраћаја из
става 1. овог решења изради саобраћајни пројекат, односно
обезбеди његову израду и на путу изгради аутобуско
стајалиште и постави саобраћајну сигнализацију према
пројекту. 

Сагласност да је пројекат из претходног става израђен у
складу са утврђеним режимом саобраћаја из става 1. овог
решења даје Агенција.

Налаже се Јавном комуналном предузећу за превоз
путника „Аутотранспорт Панчево“ Панчево да након
изградње аутобуске нише и постављања саобраћајне
сигнализације из става 2. овог решења, стајалиште 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 17.06.2014. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-11
Панчево, 17.03.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10 и 101/11), члана 9. став 2. Одлуке о уређењу саобраћаја
на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 5/14), члана 20. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„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 РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање комуналне опреме (стубића) у
улици Вељка Влаховића код кућних бројева 17 и 19, на
пешачкој стази и на приступној стази од тротоара до
аутобуског стајалишта у насељеном месту Панчево, у циљу
спречавања кретања, заустављања и паркирања моторних
возила.

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 19.06.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-12
ПАНЧЕВО 19.03.2014. године
Трг краља Петра  I  бр. 2-4 
Телефон: 013/30 88 30

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10 и 101/11), члана 9 став 2. Одлуке о уређењу саобраћаја
на територији града Панчева(„Службени лист града Панчева“
број 5/14), члана 20. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„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 РС“ број 30/10), доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање посуда са цвећем (жардињера) у
циљу спречавања кретања моторних возила преко зелене
површине у улици Вељка Влаховића код кућног броја 52 у
насењеном месту Панчево.

Налаже се Јавном комуналном предузећу „Зеленило“,
Панчево да изврши постављање жардињера у складу са
ставом I диспозитива овог решења.

Рок за извршење овог решења је 20.06.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-13
ПАНЧЕВО 20.03.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10 и 101/11), члана 9 став 2. Одлуке о уређењу саобраћаја
на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 5/14), члана 20. Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„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 РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање посуда са цвећем (жардињера) у
улици Димитрија Туцовића код кућног броја 74 испред МЗ
„ Го р њ и г р а д “ у н а с е љ е н о м м е с т у П а н ч е в о .

Налаже се Јавном комуналном предузећу „Зеленило“,
Панчево да изврши постављање жардињера у складу са
ставом I диспозитива овог решења.

Рок за извршење овог решења је 28.06.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-15
ПАНЧЕВО 28.03.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10 и 101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ б р . 1 9 / 1 0 –
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 РС“ број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се забрана саобраћаја за теретна моторна 
возила чија највећа дозвољена маса прелази масу од 
3,5 тона на Општинском путу II реда ОП 2 Банатски 
Брестовац – река Дунав почев од завршетка улице 
Млинске.  

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 
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 14.05.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-10
ПАНЧЕВО 14.03.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

Агенција за саобраћај градске управе града Панчева на
основу чланова 157. и 158. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/10,  101/11 и 32/13 – одлука УС), члана 34. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 5/14) члана 20. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
19/10 – пречишћен текст, 2/11 – исправка, 4/11 и 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 РС“ број 30/10),
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређује се обележавање вертикалном 
сигнализацијом општег паркиралишта намењеног за 
паркирање путничких моторних возила у улици 
Ослобођења између кућних бројева 17 и 19 у 
насељеном месту Панчево.

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

• изврши техничку регулацију саобраћаја из 
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става I. диспозитива овог решења 
постављањем прописане вертикалне 
саобраћајне сигнализације у складу са 
правилником о постављању саобраћајне 
сигнализације;

• да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 22.07.2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града

Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2014-24
ПАНЧЕВО 22.05.2014. године

ДИРЕКТОР
Петар Живковић

дипл. инж. саобраћаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                
ГРАД ПАНЧЕВО                                                                             
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ 
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2014-Сл.
Панчево,28.05.2014. године
Предмет: Исправка техничке грешке

У Плану генералне регулације  Целина 4а – Караула са
Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево
(„Сл.лист града Панчева» број 8/14)  дошло је до грешке  у
делу Б 1. Правила уређења у тачки Б 1.2.4. Урбанистички и
други услови за уређење и изградњу мреже саобраћајне и
друге инфраструктуре у површинама јавне намене у подтачки
Б 1.2.4.4. Електроенергетска, телекомуникациона и КДС
и н ф р а с т р у к т у р а у п о д н а с л о в у „ Ус л о в и з а
реконструкцију/изградњу електроенергетских објеката и
постројења“ у ставу 1. у реченици „Трансформаторске станице
планиране су у близини нових пословних и стамбених
објеката (за мање потрошаче и за јавну потрошњу, јавно
осветљење и слично)“, грешком је иза заграде наведно „према
графичком прилогу“,  те се овим путем наведена грешка
исправља и  гласи: „Трансформаторске станице планиране су
у близини нових пословних и стамбених објеката (за мање
потрошаче и за јавну потрошњу, јавно осветљење и слично).“

СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, дипл.инж.арх, с.р.
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