
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  3   ГОДИНА III           ПАНЧЕВО,    12. фебруар  2010. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48

   Цена овог примерка        80,00

7.   

Градоначелница града Панчева, дана 08. 
фебруара 2010. године, разматрала је Предлог 
решења о измени Решења о образовању Комисије 
за вредновање пројеката у области културе и 
уметности, па је на основу чланова 44. и 66. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 8/08 
и 4/09), донела следеће

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

уметности
I

У Решењу о образовању Комисије за вредновање 
пројеката у области културе и уметности («Службени 
лист града Панчева» број 2/09), тачка VII мења се и 
гласи:

«Стручне и административно-техничке по-
слове за потребе Комисије обавља Секретаријат 
за скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева.»

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити:
-председнику и члановима Комисије, путем 

Секретаријата за јавне службе и социјална питања,
- Секретаријату за скупштинске послове, 

послове Градоначелника и Градског већа,
- Секретаријату за јавне службе и социјална 

питања,
- Секретаријату са финансије 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-44
Панчево, 08. фебруар 2010. године

                         ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

8.

Градоначелница града Панчева, дана 08. 
фебруара 2010. године, разматрала је Предлог 
решења о измени Решења о образовању Комисије 
за одабир кандидата у оквиру реализације 
Програма сарадње града Панчева и Британског 
савета у области стручног усавршавања, па је 
на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Комисије 

за одабир кандидата у оквиру реализације 
Програма сарадње града Панчева и 

Британског савета у области стручног 
усавршавања

I
У Решењу о образовању Комисије за одабир 

кандидата у оквиру реализације Програма 
сарадње града Панчева и Британског савета у 
области стручног усавршавања («Службени лист 
града Панчева» број 24/09), тачка VI мења се и 
гласи:

«Стручне и административно-техничке по-
слове за потребе Комисије обавља Секретаријат 
за скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе 
и социјална питања Градске управе града 
Панчева.»

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити:
- председнику, члановима Комисије и 

секретару, путем Секретаријата за јавне службе и 
социјална питања,

- Секретаријату за скупштинске послове, 
послове Градоначелника и Градског већа,
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- Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања,

- Секретаријату за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-43
Панчево, 08. фебруар 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

9.

Градоначелница града Панчева, дана 08. 
фебруара 2010. године, разматрала је Предлог 
решења о измени Решења о образовању Комисије 
за вредновање програма и пројеката у области 
пружања подршке и оснаживања удружења 
грађана, па је на основу чланова 44. и 66. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09), донела следеће

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

грађана

I
У Решењу о образовању Комисије за 

вредновање програма и пројеката у области 
пружања подршке и оснаживања удружења 
грађана («Службени лист града Панчева» број 
23/09), тачка VII мења се и гласи:

«Стручне и административно-техничке по-
слове за потребе Комисије обавља Секретаријат 
за скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе 
и социјална питања Градске управе града 
Панчева.»

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити: 
- председнику и члановима Комисије, путем 

Секретаријата за јавне службе и социјална 
питања,

- Секретаријату за скупштинске послове, 

послове Градоначелника и Градског већа,
- Секретаријату за јавне службе и социјална 

питања,
- Секретаријату за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-42
Панчево, 08. фебруар 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

10.

Градоначелница града Панчева, дана 08. 
фебруара 2010. године, разматрала је Предлог 
решења о измени Решења о образовању Комисије 
за вредновање пројеката у области информисања, 
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Комисије 

за вредновање пројеката у области 
информисања

I
У Решењу о образовању Комисије за 

вредновање пројеката у области информисања 
(«Службени лист града Панчева» број 2/09), тачка 
VII мења се и гласи:

«Стручне и административно-техничке по-
слове за потребе Комисије обавља Секретаријат 
за скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе 
и социјална питања Градске управе града 
Панчева.»

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити:
- председнику и члановима Комисије, путем 

Секретаријата за јавне службе и социјална 
питања,

- Секретаријату за скупштинске послове, 
послове Градоначелника и Градског већа,
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- Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања,

- Секретаријату за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-41
Панчево, 08. фебруар 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

11.

Градоначелница града Панчева, дана 08. 
фебруара 2010. године, разматрала је Предлог 
решења о изменама Решења о образовању 
Комисије за вредновање пројеката у области 
социјалне политике, па је на основу чланова 44. 
и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07) и чланова 54. и 99. став 
2. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о образовању Комисије 

за вредновање пројеката у области социјалне 
политике

I
У Решењу о образовању Комисије за 

вредновање пројеката у области социјалне 
политике («Службени лист града Панчева” број 
2/09), у тачки I став 1. подтачка 5. мења се и 
гласи: «5. Радмила Вукелић, новинар, < П ПРЕС 
Ц» (Панчевачки Прес центар Д.О.О.).»

II
Тачка VII мења се и гласи:
«Стручне и административно-техничке по-

слове за потребе Комисије обавља Секретаријат 
за скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе 
и социјална питања Градске управе града 
Панчева.»

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити:

- Светлани Ђедовић, досадашњем члану 
Комисије,

- председнику и члановима Комисије, путем 
Секретаријата за јавне службе и социјална 
питања,

- Секретаријату за скупштинске послове, 
послове Градоначелника и Градског већа,

- Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања,

- Секретаријату за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-40
Панчево, 08. фебруар 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

 

12.

Градоначелница града Панчева, дана 08. 
фебруара 2010. године, разматрала је Предлог 
решења о изменама Решења о образовању 
Комисије за спорт и физичку културу, па је 
на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) 
и чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о образовању Комисије за 

спорт и физичку културу

I
У Решењу о образовању Комисије за спорт и 

физичку културу («Службени лист града Панчева» 
број 20/09), у тачки I подтачка 5. мења се и гласи:

«5. Миле Угрен, запослен у Секретаријату за 
јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, члан.»

II
Тачка V мења се и гласи:
«Стручне и административно-техничке по-

слове за потребе Комисије обавља Секретаријат 
за скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе 
и социјална питања Градске управе града 
Панчева.»
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити:
- Владимиру Ковачевићу, досадашњем члану 

Комисије,
- председнику и члановима Комисије, путем 

Секретаријата за јавне службе и социјална 
питања,

- Секретаријату за скупштинске послове, 
послове Градоначелника и Градског већа,

- Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања,

- Секретаријату за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-39
Панчево, 08. фебруар 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

 

13.

Градоначелница града Панчева, дана 11. 
фебруара 2010. године, разматрала је Правилник о 
изменама и допунама Правилника о организацији 
и систематизацији послова Јавног предузећа 
«Градска стамбена агенција» Панчево број 3080 
од 18.11.2009. године, па је на основу члана 54. 
став 1. тачка 4. и члана 99. став 2. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08 и 4/09), донела следеће

 Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Правилник 

о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова 

Јавног предузећа «Градска стамбена 
агенција» Панчево

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
изменама и допунама Правилника о организацији 
и систематизацији послова Јавног предузећа 
«Градска стамбена агенција» Панчево број 3080 
од 18.11.2009. године.

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

Решење доставити: Јавном предузећу «Градска 
стамбена агенција» Панчево, Секретаријату за 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 

послове и Секретаријату за финансије Градске 
управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЛВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2010-57
Панчево, 11. фебруар 2010. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

14.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 09. фебруара 2010. године, разматрало је 
Предлог решења о измени Решења о образовању 
Радне групе за спровођење припремних радњи на 
реализацији Уговора о додели новчаних средстава 
ради финансирања трошкова израде Регионалног 
плана за управљање отпадом за град Панчево 
и општину Опово, бр. VII-23-501-72/2009 од 
07.04.2009. године, па је на основу чланова 46. 
и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07) и чланова 59. и 99. став 
3. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању Радне 

групе за спровођење припремних радњи 
на реализацији Уговора о додели новчаних 

средстава ради финансирања трошкова 
израде Регионалног плана за управљање 

отпадом за град Панчево и општину Опово, 
бр. VII-23-501-72/2009 од 07.04.2009. године

I
У Решењу о образовању Радне групе за 

спровођење припремних радњи на реализацији 
Уговора о додели новчаних средстава ради 
финансирања трошкова израде Регионалног плана 
за управљање отпадом за град Панчево и општину 
Опово, бр. VII-23-501-72/2009 од 07.04.2009. 
године («Спужбени лист града Панчева» број 
18/09), у тачки III став 1. мења се и гласи:

«Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Радне групе обављаће 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа Градске управе 
града Панчева у сарадњи са Секретаријатом за 
заштиту животне средине и Секретаријатом за 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева.»
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити: члановима Радне групе 

за спровођење припремних радњи на реализацији 
Уговора о додели новчаних средстава ради 
финансирања трошкова израде Регионалног плана 
за управљање отпадом за град Панчево и општину 
Опово, бр. VII-23-501-72/2009 од 07.04.2009. 
године, свим основним организационим 
јединицама Градске управе града Панчева и 
јавним и јавним комуналним предузећима чији је 
оснивач град Панчево.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-8
Панчево, 09. фебруар 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

15.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 09. фебруара 2010. године, разматрало је 
Предлог решења о измени Решења о образовању 
Радне групе за спровођење пројекта одржавања 
мерне станице за мониторинг квалитета ваздуха 
у Старчеву, на основу Споразума о пословно-
техничкој сарадњи између града Панчева и 
Провинције Равена, па је на основу чланова 46. 
и 66. Закона о локалној самоуправи («Спужбени 
гласник РС» број 129/07) и чланова 59. и 99. став 
3. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању Радне групе 
за спровођење пројекта одржавања мерне 

станице за мониторинг квалитета ваздуха у 
Старчеву, на основу Споразума о пословно-
техничкој сарадњи између града Панчева

и Провинције Равена

I
У Решењу о образовању Радне групе за 

спровођење пројекта одржавања мерне станице 
за мониторинг квалитета ваздуха у Старчеву, на 
основу Споразума о пословно-техничкој сарадњи 
између града Панчева и Провинције Равена 
(«Службени лист града Панчева» број 20/09), 
тачка III мења се и гласи:

«Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Радне групе обављаће 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа Градске управе 
града Панчева у сарадњи са Секретаријатом за 
заштиту животне средине и Секретаријатом за 
финансије Градске управе града Панчева».

II
Ово решење ступа на’снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити: координатору и члановима 

Радне групе за спровођење пројекта одржавања 
мерне станице за мониторинг квалитета ваздуха 
у Старчеву, на основу Споразума о пословно-
техничкој сарадњи између града Панчева и 
Провинције Равена, Секретаријату за скупштинске 
послове, послове Градоначелника и Градског 
већа, Секретаријату за заштиту животне средине, 
Секретаријату за финансије и Агенцији за јавне 
набавке Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-8
Панчево, 09. фебруар 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

16.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 09. фебруара 2010. године, разматрало је 
Предлог решења о измени Решења о образовању 
Радне групе за решавање питања нешкодљивог 
уклањања анималног отпада, па је на основу 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(«Спужбени гласник РС» број 129/07) и чланова 
59. и 99. став 3. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), донело 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Радне групе за 

решавање питања нешкодљивог уклањања 
анималног отпада

I
У Решењу о образовању Радне групе за 

решавање питања нешкодљивог уклањања 
анималног отпада («Службени лист града 
Панчева» број 18/09), у тачки III став 1. мења се 
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и гласи:
«Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Радне групе обавља 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
Градоначелника и Градског већа Градске управе 
града Панчева у сарадњи са Секретаријатом за 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове и Секретаријатом за заштиту животне 
средине Градске управе града Панчева.»

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити: члановима Радне групе 

за решавање питања нешкодљивог уклањања 
анималног отпада, свим основним организацио-
ним јединицама Градске управе града Панчева и 
јавним и јавним комуналним предузећима чији је 
оснивач град Панчево.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2010-8
Панчево, 09. фебруар 2010. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

17.

На основу члaна 24. Закона о раду („Службени 
гласник РС” бр.24/05 и 61/05) и члана 46. Статута 
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција” 
Панчево („Службени лист општине Панчево” 
бр.05/2006 и „Службени лист града Панчева” бр. 
14/2008), Директор Јавног предузећа „Градска 
стамбена агенција” Панчево дана 18.11.2009. 
године донела је:

ПРАВИЛНИК
o изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова 
Јавног предузећа „Градска стамбена 

агенција” Панчево

Члан 1.
У Правилнику о организацији и 

систематизацији послова Јавног предузећа 
„Градска стамбена агенција” Панчево од 05.01. 
и 07.08.2009.године у члану 2, код тачке 2. речи 
„водећи саветник” замењује се речима „помоћник 
директора”.

У тачки 5. речи „самостални референт техни-
чке припреме” замењује се речима „референт за 

надзор и одржавање хидроцила”.
У тачки 10. речи „референт за надзор и 

одржавање термо - машинских инсталација, 
лифтова, хидроцила и других машинских уређаја 
и инвестиције” замењују се речима „референт 
за надзор и одржавање термо-машинских 
инсталација, лифтова и других машинских 
уређаја, инвестиције и безбедност и здравље на 
раду”.

Члан 2.
У члану 3. тачка 2. код НАЗИВА РАДНОГ 

МЕСТА речи „водећи саветник” замењују се 
речима „помоћник директора”.

Тачка 5. мења се и гласи: 
„5.НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Референт за надзор
и одржавање хидроцила 
ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ:Машински тех-
ничар 
СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ:    IV

РАДНО ИСКУСТВО:            1 година

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:          1

Послови и радни задаци:
*По захтевима грађана (скупштина станара) 

врши увиђај на лицу места, утврђује узрок квара 
и даје предлог и налог за санацију.

*Прима грађане и даје потребне информације 
из области рада.

*Контролише одржавање хидростаница, 
контролише радове по издатим Р.Н. за редовно 
одржавање и по усвојеним понудама од стране 
скупштина станара.

*Контролише нормативе и калкулације из 
делокруга рада.

*Даје предлог за бољу организацију 
сервисирања.

*По завршетку посла врши оверу фактура.
*Припрема периодични извештај из делокруга 

по потреби.
*Сарађује са инспекцијским службама”.
У тачки 10. код НАЗИВА РАДНОГ МЕСТА: 

речи „Референт за надзор и одржавање термо-
машинских инсталација, лифтова, хидроцила 
и других машинских уређаја и инвестиције” 
замењују се речима „Референт за надзор и 
одржавање термо-машинских инсталација, 
лифтова и других машинских уређаја, инвестиције 
и безбедност и здравље на раду”.

У тачки 10. код послова и радних задатака 
алинеја 14. мења се и гласи: „*Обавља све послове 
у вези безбедности и здравља на раду;”.

Члан 3.
Овај правилник по добијању сагласности 
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од стране Градоначелника града Панчева, ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА”
Број: 3080
Панчево: 18. новембар 2009. године

ДИРЕКТОР
Вања Ракиџић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА ПАНЧЕВА

7. Решење о измени Решења о образовању 
Комисије за вредновање пројеката у области 
културе и уметности.....................................        
8. Решење о измени Решења о образовању 
Комисије за одабир кандидата у оквиру 
реализације Програма сарадње града Панчева и 
Британског савета у области стручног усавршав
ања...................................          
9. Решење о измени Решења о образовању 
Комисије за вредновање програма и пројеката 
у области пружања подршке и оснаживања 
удружења грађана....................             
10. Решење о измени Решења о образовању 
Комисије за вредновање пројеката у области ин
формисања.................................................             
11. Решење о изменама Решења о образовању 
Комисије за вредновање пројеката у области 
социјалне политике........................................
12. Решење о изменама Решења о образовању 
Комисије за спорт и физичку културу...........
13. Решење о давању сагласности на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова Јавног 
предузећа «Градска стамбена агенција» Панче-
во........................................................................

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

14. Решење о измени Решења о образовању 
Радне групе за спровођење припремних радњи 
на реализацији Уговора о додели новчаних 
средстава ради финансирања трошкова израде 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
И ГРАДСКОГ ВЕЋА

ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

По сравњењу са изворним текстом, утврђено 
је да се у Одлуци о изменама и допунама Одлуке 
о локалним комуналним таксама, објављеној у 
„Службеном листу града Панчева” бр. 26/09 од 
29.12.2009.године, поткрала техничка грешка, те 
се врши исправка наведене Одлуке и то:

У Тарифном броју 9. наведене Одлуке, у тачки 
1. уместо „156 дин.” треба да стоји „1.156 дин.”

                    

С А Д Р Ж А Ј     

Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 

Регионалног плана за урпављање отпадом за 
град Панчево и општину Опово, бр. N/11-23-
501 -72/2009 од 07.04.2009. године.....................
................
15. Решење о измени Решења о образовању 
Радне групе за спровођење пројекта одржавања 
мерне станице за мониторинг квалитета ваздуха 
у Старчеву, на основу Споразума о пословно-
техничкој сарадњи између града Панчева и 
Провинције Равена............................
16. Решење о измени Решења о образовању 
Радне групе за решавање питања нешкодљивог 
уклањања анималног отпада................................

ЈП «ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА» 
ПАНЧЕВО
17. Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова Јавног предузећа «Градска стамбена 
агенција» Панчево.................................................

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ 
ВЕЋА
Исправка Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о локалним комуналним таксама («Сл.
лист града Панчева» бр. 26/09).............................
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник ДАНИЈЕЛА ЕРДЕЉАН - МИЛОШЕВИЋ телефони: 351-530 и 308-843/343      
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево
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