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регулације «Градски стадион» у Панчеву...................................................... 27/16
391. Одлука о изради Плана детаљне
регулације
насеља
«Тесла»
Панчево..............
27/17
392. Одлука о изради Плана детаљне
регулације за подручје «Стара Утва»
у Панч еву........................................... 27/19
393. Одлука о изради Плана детаљне
регулације за улицу Радивоја Кораћа
у Панчеву........................................... 27/20
394. Одлука о изради Плана детаљне
регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље
«Бела Анта» у Долову........................ 27/21
395. Одлука о изради Плана детаљне
регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље
«Чибук 2» у Долову........................... 27/23
396. Одлука о матичним подручјима на
територји града Панчева.................. 27/24
399. Одлука о утврђивању цена услуга
у установама које обављају делатност предшколског васпитања и об-
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разовања............................................. 27/26
401. Одлука о одређивању надлежних
органа града Панчева за давање
сагласности на цене.......................... 27/27
402. Одлука о изменама Одлуке о
посебној накнади за заштиту и
унапређење животне средине .......... 27/27
403. Одлука о изменама Одлуке о висини
трошкова у поступку процене утицаја
на животну средину........................ 27/28
404. Одлука о успостављању сарадње
(братимљењу) града Панчева, Република Србија са градом Бургас,
Република Бугарска........................... 27/28
30. Аутентично тумачење члана 19.
Одлуке о улицама, локалним и
некатегорисаним путев има............. 4/7
79. План детаљне регулације за насеље
“Миса 2 “ у Панчеву.......................... 5/1
230. Измена и допуна Палана генералне
регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС
«Рафинерија нафте Панчево» у насељеном месту Панчево.................... 18/1
247. Просторни план општине - града
Панчева..........................................

19/7

191. Закључак о приступању изради
Стратегије развоја социјалне заштите града Панчева................................ 16/29
192. Закључак о приступању изради
Стратегије развоја спорта и физичке
културе града Панчева....................... 16/29
193. Закључак о прихватању Решења о
измени решења о образовању Тима
за дефинисање Плана за поступање
у ванредним ситуацијама које могу
довести до загађења животне средине 16/30
194. Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима и поступку
одобравања закупцу да сопственим
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средствима адаптира и реконструише
пословни, магацински простор и гараже..................................................... 16/30
289. Закључак о усвајању стратегије
повећања цена воде и цена отпадне
воде закључено са 2016. годином,
утврђивању приоритетних инвестиција неопходних за учествовање у
II фази програма Немачке развојне
банке KFW и о прихватању
предлога уговора о обављању
комуналних делатности у области
припреме и дистрибуције воде за
пиће и одвођењу и пречишћавању
употребљених вода на подручју
града Панчева................
22/16
290. Закључак о ревизији потраживања
ЈКП «Грејање» Панчево од корисника
из категорије домаћинстава, који су
искључени из система даљинског грејања.................................................... 22/18
405. Закључак о начину поступања
надлежног органа за послове
просторног и урбанистичког планирања до доношења планских докум
ената................................................... 27/29
406. Закључак о измени Закључка о
усвајању стратегије повећања цена
воде и ценаотпадне воде закљу
чно са 2016. годином, утврђивању
приоритетних инвестиција неопходних за учествовање у II фази
програма Немачке развојне банке
KFW и о прихватању предлога
Уговора о обављању комуналних
делатности у области припреме
и дистрибуције воде за пиће
и одвођењу и пречишћавању
употребљених вода на подручју
града Панчева.........
27/29
31. Решење о враћању утрина и пашњака
насељеном месту - селу Старчево на
коришћење......................................... 4/7
32. Решење о образовању стручне
Комисије за израду годишњег про-
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грама заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта........ 4/7

Дома културе „Вук Караџић” Омољица................................................... 4/14

33. Решење о разрешењу и именовању
члана Комисије за планове................ 4/9

47. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Дома културе
„Братство јединство” Качарево........ 4/14

34. Решење о разрешењу и избору
председника Комисије за мандатна
питања Скупштине града Панчева... 4/9
35. Решење о разрешењу избору
члана Комисије за кадровска,
административна питања и радне
односе Скупштине града Панчева.... 4/10

48. Решење о именовању директора
Дома културе „Братство јединство”
Качарево............................................. 4/14
49. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Дома културе
„29. новембар” Старчево................... 4/14

36. Решење о разрешењу и избору члана
Коми сије за прописе Скупштине
града Панчева..................................... 4/10

50. Решење о именовању директора
Дома културе „29. новембар” Старчево..................................................... 4/15

37. Решење о разрешењу директора
Дома Омладине Панчево................. 4/11

51. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Дома културе
„Жарко Зрењанин” Иваново............. 4/15

38. Решење о именовању директора
Дома Омладине Панчево.................. 4/11
39. Решење о разрешењу директора
Туристичке организације општине
Панчево.............................................. 4/11
40. Решење о именовању директора
Туристичке организације града Пан
чева..................................................... 4/12
41. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Дома културе
„23. мај” Долово................................. 4/12
42. Решење о именовању директора
Дома културе „23. мај” Долово........ ... 4/12
43. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Дома културе
„Младост” Глогоњ ............................ 4/13
44. Решење о именовању директора
Дома културе „Младост” Глогоњ..... 4/13
45. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Дома културе
„Вук Караџић” Омољица.................. 4/13
46. Решење о именовању директора

52. Решење о именовању директора
Дома културе „Жарко Зрењанин”
Иваново ........................................... 4/ 15
53. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Дома културе „3.
октобар” Банатско Ново Село.......... 4/16
54. Решење о именовању директора
Дома културе „3. октобар” Банатско
Ново Село.......................................... 4/16
55. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Дома културе „4.
октобар” Банатски Брестовац........... 4/16
56. Решење о именовању директора
Дома културе „4. октобар” Банатски
Брестовац............................................ 4/17
57. Решење о разрешењу и именовању
чла-нова Управног одбора Дома
културе „Младост” Глогоњ............... 4/17
58. Решење о разрешењу и именовању
чланова Надзорног одбора Дома
културе „Младост” Глогоњ............... 4/17
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59. Решење о разрешењу и именовању
чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција” Панчево.................................... 4/18
60. Решење о разрешењу и именовању
члана Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево.............. 4/18
61. Решење о разрешењу и именовању
заменика председника Управног
одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржава-вање
спортских терена и објеката
„Младост” Панчево.......................... 4/ 19
62. Решење о разрешењу и именовању
председника и члана Надзорног
одбора Апотеке „Панчево” Панчево 4/19
63. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе „Вук Стефановић Караџић”
Старчево............................................. 4/20
22/22
64. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе „Доситеј Обрадовић” Омољица 4/ 20
8/31
65. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе „Олга Петров” Банатски Бре
стовац.................................................. 4/21
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70. Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне
школе „Жарко Зрењанин” Качарево. 4/23
98. Решење о разрешењу и именовању
члана Надзорног одбора Апотеке
“Панчево” Панчево........................... 7/7
99. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе “Свети Сава” Панчево........... 7/8
25/25
100. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе “Жарко Зрењанин” Банатско
Ново Село.......................................... 7/8
112. Решење о избору председника,
заменика председника и чланова
Савета за међунационалне односе
Скупштине града Панчева............... 8/31
159. Решење о разрешењу и именовању
члана Савета за међунационалне
односе Скупштине града Панчева... 13/6
160. Решење о именовању председника,
заменика председника, чланова
и заменика чланова Комисије за
расподелу градских станова............ 13/6
161. Решење о разрешењу и именовању
члана Управног одбора „Културни
центар Панчева” Панчево................ 13/7

66. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне шко
ле „Жарко Зрењанин” Ново Село.... 4/21

162. Решење о разрешењу и именовању
члана Управног одбора Дома културе
„Кочо Рацин” Јабука...................... 13/7

67. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе „Гоце Делчев” Јабука............. 4/ 22

163. Решење О разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе „Борисав Петров - Браца” Панчево..................................................... 13/7

68. Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне
школе„Олга Петров” Банатски Брес
товац.................................................... 4/22
69. Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне
школе „4. октобар” Глогоњ.............. 4/23

195. Решење о разрешењу и именовању
председника и заменика председника Комисије за планове..................... 16/31
196. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Народног музеја
Панчево.............................................. 16/31
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197. Решење о именовању директора
Народног музеја Панчево................. 16/32
198. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа
“Градска стамбена агенција” Панчево16/32
200. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Јавног комуналног предузећа “Хигијена” Панчево. 16/33
202. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката
“Младост” Панчево ......................... 16/34
204. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Јавног комуналног предузећа “Зеленило” Панчево 16/35
206. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа “Грејање” Панчево............16/35
208. Решење о утврђивању престанка
мандата директора Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Панчево.............................16/36
210. Решење о разрешењу директора
Јавног предузећа “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” Панчево..................................................... 16/37
211. Решење о постављењу вршиоца
дужности директора Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево........... 16/38
212. Решење о престанку мандата председника, заменика председника и
чланова Жирија за доделу признања
и награда поводом празника града Пан
чева..................................................... 16/38
213. Решење о именовању председника,
заменика председника и чланова
Жирија за доделу признања и награда поводом празника града Панчева..................................................... 16/39
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214. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Музичке
школе “Јован Бандур” Панчево....... 16/39
291. Решење о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта................. 22/18
292. Решење о утврђивању престанка
дужности
вршиоца
дужности
директора
Јавног
комуналног
предузећа за превоз путника
«Аутотранспорт Панчево» Панчево 22/19
293. Решење о постављењу дужности
директора
Јавног
комуналног
предузећа за превоз путника
«Аутотранспорт -Панчево» Панчево 22/20
294. Решење о разрешењу и именовању
члана Управног одбора туристичке
организације општине Панчево...... 22/20
295. Решење о разрешењу и именовању
председника Управног одбора Народног музеја Панчево.......................... 22/20
296. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Електротехничке школе «Никола Тесла» Панчево..................................................... 22/21
297. Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе «Јован Јовановић Змај» Панчево..................................................... 22/21
306. Решење о образовању Радне групе
за израду Нацрта нове одлуке о
условима и начину обезбећивања
континуитета у снабдевању топлотном енергијом купаца на подручју
града Панчева.................................... 23/5
307. Решење о разрешењу и избору
председника и члана Комисије за
представке и жалбе Скупштине
града Панчева.................................... 23/6
308. Решење о разрешењу и избору чла-
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на Комисије за прописе Скупштине
града Панчева..................................... 23/6
309. Решење о разрешењу и избору заменика председника Савета за младе
Скупштине града Панчева................ 23/7
310. Решење о разрешењу и избору
члана Савета за буџет и финансије
Скупштине града Панчева................ 23/7
311. Решење о разрешењу и избо-ру
члана Савета за друштвене делатности Скупштине града Панчева.. 23/8
312. Решење о разрешењу и избору члана
Савета за родну равноправност
Скупштине града Панчева............... 23/8
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07.04.2009. године............................ 18/12
..
255. Решење о стављању ван снаге
Решења о образовању Комисије за
спорт и физичку културу.................. 20/5
258. Решење о образовању Радне групе
заспровођење пројектаодржавања
мерне станице за мониторинг
квалитета ваздухау Старчеву, на
основу Споразума о пословнотехничкој сарадњи између града
Панчева и Провиниције Равена....
20/7
259. Решење о образовању Радне групе
за израду Нацрта одлуке о уређењу
и коришћењу обала и водене
површине реке Тамиш...................... 20/7
260. Решење о образовању тима за израду
Нацрта стратегије разво-ја спортаи
физичке културе града Панчева....... 20/ 8
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415. Решење о образовању Комисије за
полагање испита о познавању територије града Панчева и прописа из
области ауто такси превоза путника 27/33
416. Решење о образовању Комисије за
енергетску ефикасност града Панчева 27/34
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
ПАНЧЕВА
239. Решење о закључењу бирачког спис
ка......................................................... 18/13
240. Решење о закључењу бирачког спи
ска........................................................ 18/13
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
76. Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насељеног места
Јабука на животну средину............... 4/2 7
Одлука о неприступању изради
88. стратешке процене утицаја на
животну средину Измене и допуне
Плана генералне регулације ХИП
„Петрохемија”, ХИП „Азотара” и
НИС „Рафинерија нафте Панчево”
у насељеном месту Панчево............. 6/6
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„Петрохемија”, ХИП „Азотара” и
НИС „Рафинерија нафте Панчево”
у насељеном месту Панчево............ 15/3
241. Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја Плана
детаљне
регулације
«GREEN
FIELD« 1 Еко-индустијска зона
Јужно од Петрохемије у Панчеву на
животу средину.................................. 18/13
242. Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја Плана
детаљне
регулације
за
Екоиндустријски комплекс «GREEN
FIELD» 2 у Панчеву (зона између
насеља Топола и „Луке Дунав”) на
животну средину............................... 18/15
122 Решење о измени режима саобраћаја ..................................................... 10/1
123. Решење о измени режима саобраћаја
кроз пролаз за пешаке у улици Др
Касапиновића бр. 24 У Панчеву...... 10/2
134. Решење о допуни техничке регулације саобраћаја на раскрсници
улица
Првомајске
и
Жарка
Зрењанина ......................................... 11/5
169. Решење о изменама и допунама
решења о одређивању пешачке,
централне и заштитне зоне у
насељеном месту Панчево............... 13/10

89. Одлука о приступању изради
стратешке процене утицаја Плана
генералне регула-ције насељеног
места Старчево наживотну средину 6/6

216. Решење
о
заштити
јавних
саобраћајних површина у улици
Светог Саве између зграде Дома
омладине и зграде Макси дисконта 16/44

177. Одлука о неприступању изради
стра-тешке процене утицаја Плана
детаљне регулације „Хиподром” у
Панчеву на животну средину........... 14/3

219. Решење о заштити јавних саобраћајних површина - пешачке бициклистичке стазе у улици Светог
Саве у Панчеву.................................. 17/2

180. Одлука о изменама и допунама
Одлуке о неприступању изради
стратешке процене утицаја на
животну средину измене и допуне
Плана генералне регулације ХИП

220. Решење о заштити јавне саобраћајне површине - дворишта које се
налази иза пролаза (ајнфора) у
улици Петра Драпшина у Панчеву... 17/2
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о
заштити
јавних
221. Решење
саобраћајних површина и пролаза
- дворишта (ајнфора) у улици Вука
Карацића у Панчеву........................... 17/3

Панчева - насељено место Долово... 18/17
261. Решење о техничкој регулацији
саобраћаја у улицама Топчидерској
и Сремској у Панчеву........................ 20/10

222. Решење о заштити јавне саобраћајне
површине - пасажа између улица
Мажуранићеве и Лазе Костића у Па
нчеву.................................................. 17/ 3

262. Решење о измени решења о техничкој регулацији саобраћаја у
улицама Топчидерској и Сремској у
Панчеву............................................... 20/10

223. Решење измени режима саобраћаја у
улици Др. Светислава Касапиновића
у Панчеву........................................... 17/4

263. Решење о заштити јавних саобраћајних и зелених површина уз саобраћајне површине у Панчеву........

техничкој
регулацији
224. Решење
саобраћаја у улици Панчевачкој у
Банатском Брестовцу......................... 17/4
225. Решење о техничкој регулацији
саобраћаја у насељеним месту
Панчево-одређивање простора за
паркирање возила.............................. 17/ 5
техничкој
регулацији
226. Решење
саобраћаја у улици Светозара
Милетића у Панчеву.. ....................... 17/6
227. Решење техничкој регулацији саобраћаја у улици Браће Јовановића у
Панчеву 6.......................................... 17/6
техничкој
регулацији
228. Решење
саобраћаја на раскрсници улица
Вељка Влаховића и Михјала Петровића Аласа у Панчеву........................ 17/ 7
229. Решење о постављању елестачне
одбојне ограде у улици Моше Пијаде
у Панчеву........................................... 17/7
243. Решење о техничкој регулацији
саобраћаја у насељеном месту
Панчево - одређивање простора за
паркирање возила.............................. 18/16

20/11
327. Решење о сагласности на пројекте
хоризонталне и вериткалне сигнализације наопштим паркиралиштима у централној и заштитној
зони Панчева, одређивању простора
за паркирање возила лица са посебним потребама и постављању сигнализације у складу са Пројектом.. 23/18
328. Решење о техничкој регулацији саобраћаја у насељеном месту Панчевоодређивање простора за паркирање
возила лица са посебним потребама 23/19
337. Решење о сагласности на пројекте
хоризонталне и вертикалне сигнализације на општим паркиралиштима у централној и заштитној
зони Панчева, одређивању простора
за паркирање возила лица са посебним потребама и постављању
сигнализације у складу са пројектом 24/6
338. Решење о сагласности на пројекат
хоризонталне и вертикалне сигнализације на општим паркиралиштима у централној и заштитној зони
Панчева ............................................. 24/7

244. Решење о техничкој регулацији
са- обраћаја у улици 29. новембра у
Иванову.............................................. 18/16

339. Решење о техничкој регулацији
саобраћаја у насељеном месту
Панчево - одређивање простора за
паркирање возила лица са посебним
потребама...... .................................... 24/8

245. Решење о техничком регулисању
саобраћаја на територији града

340. Решење о постављању заштитне
ограде за пешаке у улици Ослобођ-
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ења у Панчеву..................................... 24/ 8
417. Решење о сагласности на Пројекат
хоризонталне и вертикалне сигнализације на општим паркиралиштима у централној и заштитној зони
Панчева.............................................. 27/35
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121. Извештај о стању животне средине
на територији града Панчева за
2008. годину........................................ 9/27
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Обавештење о повлачењу текста
План детаљне регулације за насеље
“Миса 2” у Панчеву објављеног у
“Службеном листу града Панчева”
бр. 15/2008 ........................................ 5/55

ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
424. Статут Дома здравља Панчево..... 28/1
ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА” ПАНЧЕВО

16. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
местау заводу за заштиту споменика
културе у Панчеву.............................. 3/6
АРХИВ

9.

Правилник о организацији и
систематизацији послова Јавног
предузећа „Градска стамбена
агенција” Панчево......................... 2/5

17. Одлука о изменама и допунама
Статута
Јавног
предузећа
„Општин-ска стамбена агенција”
3/5
Панчево.......
JП „АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО”
91. Одлука о ценама превоза у
градском са обраћају..................... 6/8
92. Одлука о ценама превоза у
приградском саобраћају................ 6/9
ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У
ПАНЧЕВУ

ИСТОРИЈИСКИ
ПАНЧЕВУ
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радних места.................................. 6/8
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27/38
ЈКП „ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО
77. Одлука о утврђивању цена за
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сакупљања и одвожења смећа.......
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одлагања и уклањ уклања ња
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о
промени
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ЈКП «ГЛОГОЊ» ГЛОГОЊ
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ПРЕДУЗЕЋЕ «КАЧАРЕВО»
КАЧАРЕВО
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луга...................................................... 23/21
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
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Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево

