
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  2   ГОДИНА III           ПАНЧЕВО,    08. фебруар  2010. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48

   Цена овог примерка        80,00

   4.

У циљу успостављања социјалног дијалога 
између града Панчева и Савеза самосталних 
синдиката Панчева и општина, као социјалних 
партнера и њиховог активног укључивања у 
процес решавања економских и социјалних 
питања од значаја за град Панчево, а у складу 
са закључцима са заједничког састанка 
председништва Савеза самосталних синдиката 
Панчева и општина, Градоначелнице града 
Панчева, председника Скупштине града Панчева 
и представника Градског већа града Панчева 
од 16. октобра 2009. године, Скупштина града 
Панчева и Савез самосталних синдиката Панчева 
и општина, закључују

С П О Р А З У М
о образовању Савета за социјално-економска 

питања у граду Панчеву

I УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овим споразумом уређују се циљеви, задаци 

и садржај рада, састав и избор чланова, начин 
рада и одлучивања, услови за рад и друга питања 
од значаја за рад Савета за социјално -економска 
питања у граду Панчеву (у даљем тексту: Савет).

II ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И САДРЖАЈ РАДА

Члан 2.
Савет се образује ради остваривања следећих 

заједничких циљева:
- Успостављања, подстицаја и развоја 

социјалног дијалога социјалних партнера ради 
усаглашавања њихових различитих интереса на 
локалном нивоу;

- Размене мишљења и информација и 
постизања сагласности око битних социјално-
економских питања која спадају у делокруг 
локалне заједнице (разматрање кључних развој-
них и политичких докумената града који имају 
утицаја на социјално - економски развој града);

- Активног учешћа у мирном решавању 
индустријских и социјалних конфликата;

- Праћења стања, уочавања проблема 

из делокруга рада Савета и давања предлога, 
мишљења и покретање иницијатива пред 
надлежним републичким и другим органима за 
њихово решавање;

- Заузимања заједничких ставова о 
појединим питањима на захтев социјалних 
партнера;

- Стварање основних предуслова за 
оснивање Социјално - економског савета на 
територији града Панчева.

III САСТАВ И ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА

Члан 3.
Савет има 10 чланова, од тога:
- Град Панчево ( у даљем тексту: Град) - пет 

чланова, које именује Скупштина града Панчева
- Савез самосталних синдиката Панчева и 

општина (у даљем тексту: Синдикат) - пет чланова 
које именује надлежни орган Синдиката

Члан 4.
Чланови Савета именују се на време од 

четири године.
У току трајања мандата социјални партнери 

могу да промене своје представнике у Савету.

Члан 5.
Савет из својих редова бира председника, 

заменика председника и координаторе за поједине 
области из делокруга Савета.

Мандат председника и заменика председника 
траје годину дана.

Функцију председника и заменика предсе-
дника наизменично врше представници Града и 
Синдиката.

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА

Члан 6.
Савет своје функције и задатке остварује:
- Кроз седнице;
- Кроз активности радних тела Савета;
- Ангажовањем стручњака за питања из 

појединих области Делокруга рада Савета;
- Кроз индивидуалне активности чланова 

Савета, на основу овлашћења Савета.
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Члан 7.
У оквиру својих активности Савет заузима 

ставове о питањима које разматра и доставља их 
надлежним и другим органима и организацијама.

За заузимање ставова потребна је сагласност 
свих чланова Савета.

Члан 8.
Савет о свом раду и заузетим ставовима 

обавештава јавност путем средстава јавног 
информисања, саопштења, конференција за 
штампу, појединачних иступања својих чланова и 
на друге начине.

Члан 9.
Ради успешнијег и ефикаснијег обављања 

послова из свог делокруга Савет образује следећа 
стална радна тела:

1. за заштиту радних и социјалних права,
2. за питања из области законодавства и 

колективног преговарања,
3. за социјалну политику у процесу 

приватизације,
4. за заштиту животне околине,
5. за заштиту на раду.
Савет може по потреби образовати и друга 

стална и привремена радна тела.

Члан 10.
Стручне и техничко - административне 

послове за потребе Савета обавља надлежни 
секретаријат Градске управе града Панчева у 
сарадњи са Синдикатом.

Члан 11.
Савет доноси Пословник о раду, којим се 

ближе уређује организација и начин рада Савета.

V УСЛОВИ ЗА РАД 

Члан 12.
Материјално - техничке услове за рад Савета, 

у складу са могућностима обезбеђују социјални 
партнери, на основу посебног споразума.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Сви акти Савета морају бити у складу са овим 

споразумом.
 

Члан 14.
Измене и  допуне  Споразума врше се на на-

чин предвиђеним за његово доношење.

Члан 15.
Овај споразум ступа на снагу даном 

потписивања.

Овај споразум објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-27/2009
Панчево,   15. јануар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р. 

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ
СИНДИКАТА СРБИЈЕ
САВЕТ САМОСТАЛНИХ
СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА
ГРАДА ПАНЧЕВА И ОПШТИНА
Број:   135/2/2009
Панчево, 15. јануар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Миланко Бодирога, с.р. 

 

5.

На основу чланова 47. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и члана 62. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), Градско 
веће града Панчева, на седници одржаној 08. 
фебруара 2010. године, донело је

ОДЛ УКУ
о изменама и допунама Пословника Градског 

већа града Панчева

Члан 1.
У Пословнику Градског већа града Панчева 

(«Службени лист града Панчева» број 4/08), у 
члану 2. иза речи: «Панчева» додају се речи: «(у 
даљем тексту: Статут)».

Члан 2.
У члану 4. став 1. речи: «града Панчева» 

бришу се.

Члан 3.
У члану 6. став 3. мења се и гласи:
«Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе радних тела Градског 
већа обавља Градска управа града Панчева 
(у даљем тексту: Градска управа) -основна 
организациона јединица надлежна за послове 
Градског већа, у сарадњи са другим основним 
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организационим јединицама, у одговарајућој 
области за коју је образовано радно тело.»

Члан 4.
У члану 9. речи: «надлежни секретаријати, 

односно Служба» замењују се речима: «надлежне 
основне организационе јединице».

Члан 5.
У члану 12. алинеја 1. речи: «секретаријата 

Градске управе надлежног за послове финансија» 
замењују се речима: «основне организационе 
јединице Градске управе надлежне за послове 
финансија», а речи: «као и када се материјал 
односи на спровођење поступка јавне набавке и» 
бришу се.

После алинеје 1. додаје се нова алинеја 2. која 
гласи:

«- основне организационе јединице Градске 
управе надлежне за послове јавних набавки, када 
се материјал односи на спровођење поступка 
јавних набавки,»

У досадашњој алинеји 2, која постаје алинеја 
3, тачка на крају брише се, додаје се реч: «и», а 
после алинеје 3. додаје се алинеја 4. која гласи:

«- других органа, у складу са законом, 
Статутом и другим одговарајућим прописима.»

Члан 6.
У члану 14. став 1. алинеја 5. мења се и 

гласи:
«- назнаку да је материјал припремљен 

у складу са законом, Статутом и другим 
одговарајућим прописима, са називима закона и 
других одговарајућих прописа,»

У алинеји 8. иза речи: «поступку» ставља 
се запета, реч: «и» брише се, а после алинеје 8. 
додају се нове алинеје 9. и 10. које гласе:

«- име и презиме руководиоца основне 
организационе јединице Градске управе код кога се 
у рачунару, у оквиру интерне размене докумената, 
налази достављени предлог акта Градског већа (у 
Word формату), и под којим називом,

- напомену да је за одлучивање о материјалу 
предвиђена друга већина, а не већина гласова 
присутних чланова Градског већа, ако је законом 
или Статутом за поједина питања предвиђена 
друга већина,»

Досадашња алинеја 9. која постаје алинеја 11. 
мења се и гласи:

«- име и презиме начелника Градске управе, 
руководиоца основне организационе јединице 
Градске управе и чланова Градског већа задужених 
за одређена подручја.» 

Став 2. мења се и гласи:
«Материјал за седнице Градског већа уз 

пропратни акт, потписан од стране руководиоца 
основне организационе јединице Градске управе 
и чланова Градског већа задужених за одређена 
подручја, обрађивачи достављају основној 
организационој јединици Градске управе 
надлежној за послове провере формално-правне 
исправности материјала, ради провере формално-
правне исправности материјала.»

После става 2. додаје се став 3. који гласи:
«Основна организациона јединица Градске 

управе из става 2. овог члана, материјал и 
пропратни акт, који су формално-правно исправни, 
доставља начелнику Градске управе, уз мишљење 
потписано од стране руководиоца ове основне 
организационе јединице, у коме се констатује 
да је материјал формално-правно исправан, да 
је припремљен у складу са законом, Статутом, 
другим одговарајућим прописима и овим 
пословником и наводе се називи закона и других 
одговарајућих прописа, и да се може упутити 
Градском већу. Мишљење садржи и напомену 
основне организационе јединице надлежне за 
послове Градског већа да је за одлучивање о 
материјалу предвиђена друга већина, а не већина 
гласова присутних чланова Градског већа, ако 
је законом или Статутом за поједина питања 
предвиђена друга већина.»

Члан 7.
Члан 15. мења се и гласи:
«Ако је материјал за седницу Градског већа 

припремљен у складу са законом, Статутом, 
другим одговарајућим прописима и овим 
пословником и ако је пропратни акт припремљен 
у складу са овим пословником, начелник Градске 
управе потписује пропратни акт и материјал са 
пропратним актом и мишљењем из члана 14. став 
3. овог пословника доставља секретару Градског 
већа у писаном облику.»

Члан 8.
После члана 16. додаје се члан 16а који 

гласи:
«Члан 16а

Материјал из члана 15. овог пословника, 
основна организациона јединица надлежна за 
послове Градског већа доставља градоначелнику, 
заменику градоначелника, члановима Градског 
већа и секретару Градског већа, у електронском 
облику.

Изузетно, материјал или део материјала из 
става 1. овог члана доставља се само у писаном 
облику, ако није могуће превести га у електронски 
облик, или ако из објективних разлога није могуће 
извршити доставу у електронском облику.»
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Члан 9.
У члану 18. став 3. мења се и гласи:
«Материјал - потписан позив за седницу са 

предлогом дневног реда, потписан записник са 
претходне седнице и материјал који се односи 
на предлог дневног реда, изузев материјала 
који је већ достављен пре сазивања седнице 
у смислу члана 16а овог пословника, основна 
организациона јединица надлежна за послове 
Градског већа доставља градоначелнику, 
заменику градоначелника, члановима Градског 
већа и секретару Градског већа, у електронском 
облику.»

После става 3. додаје се став 4. који гласи:
«Изузетно, материјал или део материјала из 

става 3. овог члана доставља се само у писаном 
облику, ако није могуће превести га у електронски 
облик, или ако из објективних разлога није могуће 
извршити доставу у електронском облику.»

Члан 10.
Члан 19. мења се и гласи:
«Предлог дневног реда садржи само питања 

за која је материјал достављен сагласно члану 15. 
овог пословника.»

Члан 11.
У члану 20. став 1. мења се и гласи:
«На седнице Градског већа позивају се 

известиоци о материјалу које обрађивачи наведу 
у пропратном акту, сагласно члану 14. став 1. 
алинеја 4. овог пословника.»

Члан 12.
После члана 20. додаје се члан 20а који 

гласи:
«Члан 20а

У погледу начина достављања материјала 
- потписаног позива за седницу са предлогом 
дневног реда и материјала који се односи на 
предлог дневног реда или на поједине тачке 
предлога дневног реда, лицима из члана 20. овог 
пословника, примењују се одредбе члана 18. став 
3. и 4. овог пословника, с тим што се материјал 
доставља само у писаном облику и лицима 
која нису у могућности да приме материјал у 
електронском облику.»

Члан 13.
У члану 23. после става 3. додаје се нови став 

4. који гласи:
«Материјалу из члана 18. став 3. овог 

пословника који је достављен у електронском 
облику, на седници Градског већа приступа 

се путем рачунара, у оквиру интерне размене 
докумената, отварањем директоријума «ГРАДСКО 
ВЕЋЕ» и одговарајућих поддиректоријума.»

Досадашњи ставови 4, 5, 6, 7. и 8. постају 
ставови 5, 6, 7, 8. и 9.

Члан 14.
У члану 24. став 3, иза тачке на крају реченице 

додају се речи: «Усвојене примедбе постају 
саставни део записника.»

Члан 15.
У члану 28. став 1. речи: «даље проучавање 

и допуну» замењују се речју: «дораду». Став 5. 
мења се и гласи:

«Уколико Градско веће утврди предлог 
акта, или донесе одговарајући акт, или прихвати 
одговарајући материјал у измењеном или 
допуњеном тексту у односу на предложени, 
обрађивач је дужан да пре потписивања акта 
Градског већа ове измене или допуне унесе у текст, 
што се потврђује парафом начелника Градске 
управе и руководиоца основне организационе 
јединице Градске управе, као представника 
обрађивача, на акту Градског већа, поред места за 
потпис градоначелника.»

Члан 16.
Члан 29. мења се и гласи гласи:
«Градско веће одлучује већином гласова 

присутних чланова, ако законом или Статутом за 
поједина питања није предвиђена друга већина.»

Члан 17.
У члану 31. став 2. мења се и гласи:
«У записник се уносе следећи подаци: датум 

и место одржавања седнице, време почетка 
и завршетка седнице, име председавајућег 
на седници, број чланова Градског већа који 
присуствују почетку седнице, имена чланова 
Градског већа који не присуствују почетку седнице 
и чланова Градског већа који не присуствују целој 
седници, имена осталих лица која присуствују 
седници, дневни ред, питања која су разматрана 
на седници, имена лица која су учествовала у 
претресу, имена чланова Градског већа који су 
у току седнице напустили седницу и чланова 
Градског већа који су у току седнице дошли на 
седницу, да ли је Градско веће једногласно или 
већином гласова утврдило дневни ред, усвојило 
записник или одлучило о тачкама које су на 
дневном реду, односно о питањима о којима у току 
седнице одлучује у складу са овим пословником и 
донета акта.»

После става 2. додаје се нови став 3, који 
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гласи:
«Поред података из става 2. овог члана, 

у записник се уносе и други подаци на захтев 
члана.Градског већа у вези са питањима која су 
на дневном реду текуће седнице, уз сагласност 
градоначелника.»

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 18.
У члану 34. речи: «секретаријату Градске 

управе надлежном за послове градоначелника и 
Градског већа» замењују се речима: «основној 
организационој јединици Градске управе 
надлежној за послове Градског већа».

Члан 19.
У члану 35. став 3. мења се и гласи:
«Позиви за седнице Градског већа, акта 

донета на седницама Градског већа и предлози 
општих аката које Градско веће утврђује и упућује 
Скупштини ради доношења, објављују се на сајту 
града Панчева.»

После става 3. додаје се став 4. који гласи:
«Основна организациона јединица Градске 

управе надлежна за послове Градског већа је 
дужна да позиве, акта и предлоге општих аката 
из става 3. овог члана редовно објављује на сајту 
града Панчева.»

Члан 20.
Члан 38. мења се и гласи:
«Начелник Градске управе, као и руководиоци 

основних организационих јединица Градске 
управе у вршењу послова и задатака основних 
организационих јединица, одговорни су за 
примену одредаба овог пословника.»

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-7
Панчево, 08. фебруар 2010. године

        ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

      

       6.
 
Агенција за саобраћај Градске управе 

града Панчева, на основу члана 157. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС Србије” бр.41/09), чл. 19б. Одлуке о Градској 
управи града Панчева („Сл. лист града Панчева”, 
бр. 11/08, 8/09, 23/09 и 27/09), члана 113, 192 и 
196 ЗУП-а („Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01) и 
Решења Градске управе града Панчева број I-01-
031-50/2009 од 23.марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању трасе бициклистичког 

саобраћаја кроз град Панчево која је саставни 
део међународне „ Дунавске” бициклистичке 

руте број 6 (део руте кроз град Панчево) 
и сагласности на пројекат саобраћајне 

сигнализације за вођење бициклистичког 
саобраћаја

I Одређује се траса бициклистичког 
саобраћаја кроз град Панчево која је саставни 
део међународне „Дунавске” бициклистичке руте 
број 6 (део руте кроз град Панчево) и то: у насељу 
Панчево улицама Моше Пијаде, Трг Мученика, 
Светозара Милетића, Тамишки кеј, Георги 
Димитрова, Жарка Зрењанина до раскрснице са 
Улицом Првомајском, затим општинским путем 
број 1 кроз насеља Панчево, Старчево, Омољица 
и Банатски Брестовац до границе са општином 
Ковин, односно општинским путем број 3 кроз 
насеље Омољица до насипа у Иванову и даље 
путем на насипу до границе са општином Ковин.

II Даје се сагласност на пројекат саобраћајне 
сигнализације за вођење бициклистичког 
саобраћаја дуж трасе из тачке I овог решења 
урађеног од стране овлашћеног лица Жељка 
Мрђе, дипл. инж. саобраћаја-пројекат број 19 од 
октобра 2009. године.

III Налаже се Јавном предузећу “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, да 
постављену саобраћајну сигнализацију из тачке 
II унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV “Ово решење ће бити објављено у 
“Службеном листу града Панчева”.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ 
БРОЈ V-17-344-743/2009 
Панчево, 22. јануар 2010. године 

ЗА АГЕНЦИЈУ ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж. саобраћаја, с.р.
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Агенција за саобраћај Градске управе 
града Панчева, на основу члана 157. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС Србије” бр.41/09), чл. 19б. Одлуке о градској 
управи града Панчева („Сл. лист града Панчева”, 
бр. 11/08, 8/09, 23/09 и 27/09), члана 113, 192 и 
196 ЗУП-а ( „Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01) и 
Решења Градске управе града Панчева број I-01-
031-50/2009 од 23.марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о продужетку рока за постављање заштитне 

ограде за пешаке у улици Ослобођења у 
Панчеву

I Одређује се продужење рока за поставља-
ње заштитне ограде за пешаке у Улици Ослобође-
ња у Панчеву, на делу од раскрснице улица 
Војводе Радомира Путника и Милоша Требињца 
до перона број 16 аутобуске станице.

II Рок за извршење овог решења је 15.04. 
2010. године.

III Ово решење биће објављено у “Службеном 
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ  
БРОЈ V-17-344-715/2009 
Панчево, 27. јануар 2010.год. 

ЗА АГЕНЦИЈУ ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж. саобраћаја, с.р.

 

8.
      
На основу  члана  37. Статута ЈКП  “Грејање” 

Панчево ( “ Сл.лист општине Панчево, Ковин и 
Опово’’ бр. 15/93 и “Сл. лист општине Панчево” 
бр.  4/94, 2/95 , 6/97 , 10/98,1/99 и 4/01),  Управни 
одбор је на седници одржаној  08. фебруара 2010. 
год. донео следећу

О Д Л У К У
о усклађивању Oдлуке  Управног одбора 
о утврђивању цене грејања са Решењем 

Скупштине града Панчева

Члан 1.
На основу Решења Скупштине града Панчева 

бр.II–04-06-27/2009  од 29.12.2009. године о 
давању сагласности на део Одлуке Управног 

одбора ЈКП “Грејање” Панчево о утврђивању цене 
грејања број: Г-3350/08/20-2 од 14.12.2009. године 
којим је дата сагласност и одобрено повећање 
цене грејања за 10,0%  усклађује се  цена грејања 
за стамбени простор (грађани) и износи  60,64 дин/m2, 
месечно, без пореза на додату вредност.

 Члан 2.
Усклађује се и цена грејања за пословни 

простор, без пореза на додату вредност :

Р. 
бр. О П И С ЦЕНА 

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР  по  m2 60,64 дин/m2

1.1. Установе из области дечје и 
социјалне заштите, школе и друге 
образовне установе, установе 
културе, објекти које користи 
омладина и општинска  управа 60,64 дин/m2

1.2. Пословни простор 60,64 дин/m2

1.3. Објекти у изградњи који су 
привремено прикључени на грејни 
систем 60,64 дин/м2

На цене грејања за пословни простор  која 
се обрачунава по  m2  примењује се корективни 
фактор утврђен Одлуком Скупштине града 
Панчева о изменама и допунама Одлуке о 
условима и начину обезбеђивања континуитета 
у снабдевању топлотном енергијом купаца на 
подручју града Панчева бр. II-04-06-17/2009 
од 22.10.2009. године (“Службени лист града  
Панчева” бр. 23/09).

                                   Члан 3. 
Применом ове Одлуке престаје примена и 

важност Одлуке Управног одбора ЈКП “Грејање” 
Панчево о утврђивању цене грејања по m2  бр. 
Г-3350/08/20-2 од 14.12.2009.(“Сл. Лист града 
Панчева” 27/09).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу и примењиваће се 

почев од 01.01.2010. године.

Члан 5.
Ову oдлуку објавити у  “Службеном листу 

Града Панчева”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ                                            
“ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО                                                       
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: Г-3350/08/22 – 1                                                        
Панчево,08. фебруар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Малиџан Славко  с. р.
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Исправка техничке грешке

У „Службеном листу града Панчева” број 
27/09 од 29. децембра 2009. године техничком 
грешком је објављена Одлука о утврђивању цене 
грејања број Г-3350/08/20-2 од 14. децембра 
2009. године, коју је донео Управни одбор Јавног 
комуналног предузаћа „Грејање”Панчево а пре 
усклађивања са Решењем о давању сагласности 
на део Одлуке о утврђивању цене грејања број: 
Г-3350/08/20-2 од 14. децембра 2009. године, које 
је донела Скупштина града Панчева број II-04-06-
27/2009 од 29. децембра 2009. године.
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