СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 20 ГОДИНА II

ПАНЧЕВО, 18. СЕПТЕМБАР 2009.

248.
Градоначелница града Панчева, дана
16. септембра 2009. године, поступајући по
Уговору о сарадњи на реализацији пројекта
«Подршка локалним акционим плановима» који
су закључили Комесаријат за избеглице РС и
град Панчево, под бројем 9-9/34 од 28.08.2009.
године, односно бројем Ш-09-351-713/2009
од 03.09.2009. године, са циљем да се, између
осталог, образује Комисија за избор корисника
грађевинског материјала, 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 је следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за избор корисника
грађевинског материјала
I
Образује се Комисија за избор корисника
грађевинског материјала (у даљем тексту:
Комисија), која се састоји од пет чланова и пет
заменика чланова, и то:
1. Миланко Андрејић, члан Градског већа
града Панчева, председник;
- Ђорђе Папулић, члан Градског већа града
Панчева, заменик председника;
2. Зоран Граовац, управник Центра за
избеглице Градске управе града Панчева, члан;
- Ирена Томашевић, административни
радник за избеглице Секретаријата за јавне
службе и социјална питања Градске управе града
Панчева, заменик члана;
3. Зденка Јокић, запослена у Јавном
предузећу «Градска стамбена агенција» Панчево,
члан;
- Душан Пердух, запослен у Јавном
предузећу «Градска стамбена агенција» Панчево,
заменик члана;
4. Марко Вучинић, представник УНХЦР-а,
члан;
- Јадранка Марић, представник УНХЦР-а,
заменик члана;
5. Драгана Брајовић, представник Комесаријата за избеглице РС, члан;

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
209,00

- Ана Милорадовић, представник Комесаријата за избеглице РС, заменик члана.
II
Комисија доноси Правилник о условима и
критеријумима за избор корисника грађевинског
материјала, објављује оглас, разматра поднете
захтеве, доноси одлуке о додељивању помоћи
у грађевинском материјалу избеглицама са
територије града Панчева и извршава друге
обавезе у складу са наведеним правилником.
III
Председник Комисије сазива седнице и
руководи радом Комисије. Комисија одлучује
консензусом.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове Комисије обављаће Јавно предузеће
«Градска стамбена агенција» Панчево.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 11-06-020-1/2009-520
Панчево, 16. септембра 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

249.
На основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07), чланова 54. и 99. став 2. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 8/08 и 4/09) и члана 5. Одлуке о условима

Страна
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

и начину финансирања потреба у области спорта
и физичке културе («Службени лист општине
Панчево» број 12/03, 2/05 и 16/05 и «Службени
лист града Панчева» број 12/09), Градоначелница
града Панчева, дана 16. септембра 2009. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спорт и физичку
културу
I
Образује се Комисија за спорт и физичку
културу (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1. Никола Дамњановић, члан Градског већа
града Панчева за подручје омладине и спорта,
председник;
2. Др Новица Јовановић, члан Стручног
савета Градоначелнице града Панчева за област
високошколског образовања и спорта, члан;
3. Золтан Душ, директор Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских
терена и објеката «Младост» Панчево, члан;
4. Предраг
Стојадинов,
председник
Скупштине Спортског савеза општине Панчево,
члан;
5. Владимир Ковачевић, генерални секретар
Спортског савеза општине Панчево, члан.
II
Задаци Комисије односе се на вредновање
пројеката, односно програма у области спорта и
физичке културе, предлагање начина финасирања
спортских стручњака (тренера) и младих
спортских талената, као и обављање других
послова у области спорта и физичке културе, у
складу са одлукама и другим актима органа града
Панчева.
Послови вредновања пројеката, односно
програма у области спорта и физичке културе
обухватају: усвајање критеријума за вредновање
пројеката, односно програма, припрему пројектне
документације и предлога текста јавног конкурса
за подношење предлога пројеката, односно
програма, прегледање и оцењивање предлога
пројеката, односно програма, подношење
градоначелници образложених предлога о
финансијској подршци изабраних пројеката,
односно програма и усвајање извештаја о
реализацији и евалуацији одобрених пројеката,
односно програма.
Приликом вредновања предлога пројеката,
односно програма Комисија је дужна да се

18. септембар 2009. године

придржава критеријума, рокова и осталих услова
прописаних јавним конкурсом, као и Одлуком
о условима и начину финансирања потреба у
области спорта и физичке културе.
III
Лица из тачке I овог решења именују се
на време од четири године, односно до истека
мандата
одборницима
Скупштине
града
Панчева.
IV
Седнице Комисија сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја
чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат
за јавне службе и социјална питања Градске управе
града Панчева -Одсек за културу, информисање,
спорт, бригу о младима и цивилни сектор.
VI
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-06-020-1/2009-522
Панчево, 17. септембра 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
250.
Градоначелница града Панчева, дана 17.
септембра 2009. године, разматрала је Предлог
за доношење решења о именовању представника
града Панчева у Окружном стручном тиму за
спровођење активности за случај пандемије
грипа, па је на основу чланова 44. и 66. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник РС»

ОПИС

РЕШЕЊЕ
I
Именује се др Новица Ђорђевић за
представника града Панчева у Окружном
стручном тиму за спровођење активности за
случај пандемије грипа.
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-06-020-1/2009-525
Панчево, 18. септембра 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

На основу члана 11. Одлуке о објављивању
аката у «Службеном листу општине Панчево»
(«Службени лист општине Панчево» број 16/05
и «Службени лист града Панчева» број 13/09),
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),
Градоначелница града Панчева, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Пачева (Закључак број П-05-06-2/2009-72 од
16. септембра 2009. године), дана 18. септембра
2009. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
о утврђивању цене услуга «Службеног листа
града Панчева» за 2009. годину
I
Утврђује се цена услуга «Службеног листа
града Панчева» за 2009. годину и то:

1
2
3
1. Појединачни приме- табак
рак листа по једном
табаку (4 стране) без
ПДВ-а

Износ

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

Број 20 -- Страна 3

Јед. мере

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Ред. број
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4
39,74

2. Аконтација годишње
претплате (без ПДВ-а)

13.233,42

3. Накнада за објављи1
вање аката, других страна
текстова
и огласа текста
јавних предузећа и
установа,
као
и
других корисника

1.790,98

4. Накнада за објављи38,10
1
вање малих огласа куцан
и
других
мањих ред
текстова
Напомена
За текстове који обухватају 1/2 или 1/4 стране
цена се изводи по 1 страници
II
Саставни део овог решења је ценовник
«Службеног листа града Панчева».
III
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-528
Панчево, 18. септембра 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

Страна
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РЕШЕЊЕ

ЦЕНОВНИК
«Службеног листа града Панчева»
Ред.
број

0ПИС

1
1.

2
Појединачни
примерак листа
по једном табаку
(4 стране) без
ПДВ-а

2.

Аконтација годишње прет-плате
(без ПДВ-а)

3.

Накнада за објављивање аката,
других текстова
и огласа јавних
предузећа
и
установа, као и
других корисника

Јед. мере

3
табак

Износ

4
39,74

13.233,42

1
страна
текста

18. септембар 2009. године

1.790,98

38,10
1
Накнада за објакуцан
вљивање малих
ред
огласа и других
мањих текстова
Напомена
За текстове ко-ји обухватају 1/2 или 1/4 стране
цена се изводи по 1 страници
4.

252.
Градоначелница града Панчева, дана 12.
августа 2009. године, разматрала је Правилник о
изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Јавног предузећа
«Градска стамбена агенција» Панчево број 2131
од 07.08.2009. 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

о давању сагласности на Правилник
о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова
Јавног предузећа «Градска стамбена
агенција» Панчево
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Јавног предузећа
«Градска стамбена агенција» Панчево број 2131
од 07.08.2009. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: П-06-020-1/2009-463
Панчево, 12. августа 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

253.
На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09)
и члана 1. Одлуке о одређивању Градоначелника
града Панчева за давање сагласности на цене
(«Службени лист града Панчева» број 12/08),
Градоначелница града Панчева, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Панчева (Закључак број П-05-06-2/2009-72 од
16. септембра 2009. године), дана 18. септембра
2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању ценовника услуга у
насељеном месту Јабука

18. септембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Водком» Јабука о утврђивању ценовника услуга у
насељеном месту Јабука, број 22/09 од 03. марта
2009. године.

одбора Јавног комуналног предузећа «Глогоњ»
Глогоњ о утврђивању цена воде и цена погребних
услуга у насељеном месту Глогоњ, број 55/09 од
06. јула 2009. године.

II

Јавно комунално предузеће «Глогоњ»
Глогоњ објавиће одлуку из тачке I овог решења у
«Службеном листу града Панчева».

Јавно комунално предузеће «Вод-ком»
Јабука 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: И-06-020-1/2009-529
Панчево, 18. септембра 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

II

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
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009-530
Панчево, 18. септембра 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

254.
255.
На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09)
и члана 1. Одлуке о одређивању Градоначелника
града Панчева за давање сагласности на цене
(«Службени лист града Панчева» број 12/08),
Градоначелница града Панчева, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Панчева (Закључак број П-05-06-2/2009-72 од
16. септембра 2009. године), дана 18. септембра
2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању цена воде и цена погребних
услуга у насељеном месту Глогоњ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 11. септембра 2009. године, разматрало
је Предлог решења о стављању ван снаге Решења
о образовању Комисије за спорт и физичку
културу, 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
РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења о образовању
Комисије за спорт и физичку културу
I
Ставља се ван снаге Решење Градског већа
града Панчева број I-03-06-64/2008 од 01. октобра
2008. године, којим је образована Комисија за
спорт и физичку културу, као стално радно тело
Градског већа града Панчева.
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-71
Панчево, 11. септембра 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

18. септембар 2009. године

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панче
ва».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-71
Панчево, 11. септембар 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

257.
256.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 11. септембра 2009. године,
разматрало је Предлог решења о изменама
Решења о образовању Комисије за планирање
и координацију активности на припремама за
пандемијски грип и праћење стања у граду
Панчеву, 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
РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о образовању
Комисије за планирање
и координацију активности на
припремама за пандемијски грип
и праћење стања у граду Панчеву
I
У Решењу о образовању Комисије за
планирање и координацију активности на
припремама за пандемијски грип и праћење стања
у граду Панчеву Градског већа града Панчева,
број II-05-06-2/2009-51 од 22. јуна 2009. године
и број II-05-06-2/2009-57 од 06. јула 2009. године,
у називу Решења и у тачки I речи: «планирање
и координацију активности на припремама за
пандемијски грип и праћење стања у граду
Панчеву» замењују се речима: «планирање,
координацију активности и праћење стања у
граду Панчеву током пандемије новог грипа».
У истој тачки подтачка 15. мења се и гласи:
«15. Др Новица Ђорђевић, члан Градског већа
града Панчева, као координатор рада Комисије,»

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 16. септембра 2009. године, разматрало
је Предлог решења о измени Решења о
образовању Ромског координационог тима града
Панчева, 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
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
Ромског координационог тима
града Панчева
I
У Решењу Градског већа града Панчева о
образовању Ромског координационог тима града
Панчева број II-05-06-2/2009-65 од 06. августа
2009. године («Службени лист града Панчева»
број 18/09), у тачки VI став 1. речи: «по уговору о
делу на» замењују се речима: «за период од».
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-72
Панчево, 16. септембра 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

18. септембар 2009. године
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258.		
			
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 16. септембра 2009. године, разматрало
је Предлог 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 («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
РЕШЕЊЕ
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
Образује се Раднa групa 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 (у даљем
тексту: Радна група), у следећем саставу:
1. Олга Шиповац, секретар Секретаријата
за заштиту животне средине, координатор;
2. Весна Петковић Боровница, Секретаријат
за заштиту животне средине, члан;
3. Данијела Јаснић, Секретаријат за
финансије и имовинско-правне послове, члан;
4. Данијел Мрвош, Одељење за информатику, члан;
5. Милан Глумац, Секретаријат за заштиту
животне средине, члан.
У раду Радне групе узимаће учешће, по
потреби и позиву координатора Радне групе,
представници других органа, организација и
институција релевантних за поједина питања из
њене надлежности.
II
Задатак Радне групе је:
- израда оперативног плана 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 (у даљем
тексту: Споразум);
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- усклађивање свих активности, организовање извршења задатака и поверавање послова
трећим фирмама које имају потребне техничкостручне квалификације;
- надзор и контрола извршења Споразума;
- подношење финансијског извештаја о
извршењу Споразума;
- покретање поступка јавне набавке преко
Агенције за јавне набавке;
- праћење реализације Споразума.
III
Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обављаће Секретаријат
за заштиту животне средине Градске управе града
Панчева, а финансијске послове потребне за
спровођење Споразума обављаће Секретаријат за
финансије и имовинско-правне послове Градске
управе града Панчева.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-72
Панчево, 16. септембра 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
259.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 20. августа 2009. године, разматрало
је Предлог решења о образовању Радне групе за
израду Нацрта одлуке о уређењу и коришћењу
обала и водене површине реке Тамиш, а у вези
Предлога професора др.Новице Јовановића,
члана Стручног савета Градоначелнице града
Панчева за област високошколског образовања
и спорта, па је на основу члана 46. и 66. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр.
129/07) и члан 59. и 99. став 3. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број
8/08 и 4/09), донело следеће
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РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за израду Нацрта
одлуке о уређењу и коришћењу обала и
водене површине реке Тамиш
I
Образује се Радна група за израду Нацрта
одлуке о уређењу и коришћењу обала и водене
површине реке Тамиш (у даљем тексту: Радна
група).
II
Радну групу чине:
Координатор
Професор др.Новица Јовановић, члан
Стручног савета Градоначелнице града Панчева
за област високошколског образовања и спорта
Чланови:
1. Срђан Јосимов, члан Градског већа за
подручје комуналних делтности,
2. Владимир Деља, члан Градског већа за
подручје заштите животне средине,
3. Миланко Андрејић, члан Градског већа за
подручје привреде и приватног предузетништва,
4. Ђорђе Папулић, члан Градског већа за
подручје инвестиција и економског развоја,
5. Петар Петровић, дипл.инж.грађевине,
представник ЈП «Дирекција за изградњу и
уређење Панчева» Панчево,
6. Mиломир Цветић, дипл. инж. грађевине,
представник ЈКП «Водовод и канализација»
Панчево,
7. Зоран Гвозденовић, шеф Лучке капетаније
Панчево,
8. Милан Глумац, дипл. правник, представник
Секретаријата за заштиту животне средине,
9. Владимир Сантрач, дипл. инж.
пољопривреде, представник Секретаријата за
привреду и економски развој
10. Бојана Балчин, комунални инспектор,
представник Секретаријата за инспекцијске
послове
11. Светлана Дракулић - Стефановић,
дипл. инж. архитектуре, представник Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај.
III
Задатак Радне групе је да, у року од 45 /
четрдесет пет/ дана, изради Нацрт одлуке о
уређењу и коришћењу обала и водене површине
реке Тамиш којом ће бити формулисан интерес
града Панчева у оквиру подручја које је предмет
наведене одлуке, утврђивањем програмских

18. септембар 2009. године

циљева, планираних садржаја и концепције
уређења и коришћења наведеног подручја.
IV
Стручне
и
административнo-техничке
послове за потребе Радне групе обавља
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-68
Панчево, 20. августа 2009.године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

260.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 20. августа 2009. године, разматрало
је Предлог решења о образовању Тима за израду
Нацрта стратегије развоја спорта и физичке
културе града Панчева, па је на основу чланова 46.
и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС“ број 129/2007), чланова 59. и 99.
став 3. Статута града Панчева (“Службени лист
града Панчева” број 8/2008 и 4/2009), члана 7.
став 2. Пословника Градског већа града Панчева
(“Службени лист града Панчева“број 4/08) и
Закључка Скупштине града Панчева број II-0406-12/2009 од 30.06.2009. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању тима за израду нацрта
стратегије развоја спорта и физичке културе
града Панчева
I
Образује се Тим за израду Нацрта стратегије
развоја спорта и физичке културе града Панчева
(у даљем тексту: Тим), као повремено радно тело
Градског већа града Панчева, у саставу:
1. Никола Дамњановић, члан Градског већа
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града Панчева за подручје омладине и спорта, за
координатора,
2. др Новица Јовановић, члан Савета за
област високошколског образовања и спорта,
члан,
3. Золтан Душ, директор ЈКП “Младост“
Панчево, члан
4. Предраг Стојадиновић, председник
Скупштине Спортског савеза Панчево, члан,
5. Борисав Станковић, генерални секретар
Савеза за школски спорт града Панчева, ДТВ
“Партизан”, члан,
6. Милан Дотлић, председник Окружног
кошаркашког савеза, члан,
7. Владимир Ковачевић, генерални секретар
Спортског савеза Панчева, члан,
8. Миле Угрен, стручни сардник за послове
у области колективних спортова и рекреације
грађана у Одсеку за културу, информисање,
спорт, бригу о младима и цивилни сектор, при
Секретаријату за јавне службе и социјална
питања, члан,
9. Биљана Миоч, стручна сардница за
послове у области спорта и физичке културе у
Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о
младима и цивилни сектор, при Секретаријату за
јавне службе и социјална питања, члан,
10. Гордана Крстић, стручни сардник за
послове у области индивидуалних спортова и
спортова са посебним потребама у Одсеку за
културу, информисање, спорт, бригу о младима
и цивилни сектор, при Секретаријату за јавне
службе и социјална питања, члан,
11. Бранко Крсмановић, стручни сардник за
послове у области школског спорта и управљање
пројектима у Одсеку за културу, информисање,
спорт, бригу о младима и цивилни сектор, при
Секретаријату за јавне службе и социјална
питања, члан.
II
Задатак Тима је израда Нацрта стратегије
развоја спорта и физичке културе града
Панчева (у даљем тексту: Нацрт стратегије),
односно утврђивање методологије и корака у
процесу креирања текста Нацрта стратегије,
утврђивање приоритета у области спорта и
физичке културе, израда посебних акционих
планова за унапређивање појединих сегмената
у овој области , и других специфичних потреба у
спорту и физичкој култури, утврђених на основу
истраживања и идентификованих у анализи
почетног стања, израда методологије за праћење
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и евалуацију остваривања Стратегије.
III
Обавезују се чланови Тима да поштују
принципе демократичности и да
укључују
што већи број одговорних субјеката у спорту,
спортске организације, удружења, представнике
спортских гранских савеза, спортске стручњаке,
установе образовања, јавна предузећа, јавно
мнење, заинтересоване појединце/ке, као и све
заинтересоване грађане и грађанке града Панчева
у изради текста Нацрта стратегије.
IV
Чланови Тима за свој рад не остварују
накнаду .
Тим може у процесу израде текста Нацрта
стратегије ангажовати и друге стручњаке ради
унапређења појединих сегмената у области
спорта и физичке културе.
V
Састанке Тима сазива координатор Тима.
Тим доноси план рада на првом састанку.
Тим одлучује већином гласова од укупног
броја чланова.
Тим може да формира радне групе за
поједине сегменте текста Нацрта стратегије.
Радном групом из става 4. ове тачке
координира члан Тима.
VI
Стручне и административно-техничке послове за потребе Тима ће обављати Секретаријат за
јавне службе и социјална питања, а по потреби
и друге основне организационе јединице Градске
управе града Панчева.
На питања која нису регулисана овим актом
сходно се примењују одредбе Пословника
Градског већа града Панчева.
Обавезују се све основне организационе
јединице Градске управе града Панчева, јавна
и јавна комунална предузећа и установе да, на
захтев Тима, дају потребне стручне информације,
анализе и предлоге у поступку израде Нацрта
стратегије, у складу са својим надлежностима.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
Ово решење, путем Секретаријата за јавне
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службе и социјална питања доставити лицима из
тачке I решења, свим основним организационим
јединицама Градске управе града Панчева и
јавним и јавним комуналним предузећима и
установама из тачке VI решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-68
Панчево, 20. августа 2009.године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

261.

18. септембар 2009. године

Рок за извршење овог решења је 18.09. 2009.
године. Ово решење објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ,СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-407/2009-8
ПАНЧЕВО 26. августа 2009.
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
МИЛАН БИРО, дипл.инж. саобраћаја, с.р.

262.

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено - комуналне послове и саобраћај -Одељење за саобраћај Градске управе града Панчева,
на основу члана 148. акона о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. гласник СР Србије”
бр. 53/82 - пречишћен текст, 15/84, 5/86 и 21/90
„Службени гласник Републике Србије” бр.28/91,
3/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/05), чл. 14. став
1. и став 3. Одлуке о градској управи града
Панчева („Сл. лист града Панчева”, бр. 11/08 и
8/09 ), члана 192. ЗУП-а (“Сл.лист СРЈ” бр. 3/97
и 31/01) и Решења Градске управе града Панчева
број 1-01-031-50/2009 од 23.марта 009. године,
доноси

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено - комуналне послове и саобраћај
-Одељење за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу члана 148. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник СР Србије” бр. 53/82 - пречишћен текст,
15/84, 5/86 и 21/90 „Службени гласник Републике
Србије” бр.28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/05), чл. 14. став 1. и став 3. Одлуке о градској
управи града Панчева („Сл. лист града Панчева”,
бр. 11/08 и 8/09 ), члана 192. ЗУП-а (“Сл.лист
СРЈ” бр. 33/97 и 31/01) и Решења Градске управе
града Панчева број 1-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о техничкој регулацији саобраћаја у улицама
Топчидерској и Сремској у Панчеву

РЕШЕЊЕ
о измени решења о техничкој регулацији
саобраћаја у улицама Топчидерској и
Сремској у Панчеву

Одређује се забрана заустављања и паркирања
у улицама Топчидерској и Сремској, на делу од
улице Војвођанске до улице Козарачке.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да
- изврши техничку регулацију саобраћаја
из става 1. диспозитива овог решења у ужем
смислу према пројекту техничког регулисања
саобраћаја, који ће израдити овлашћено правно
или физичко лице и на који ће сагласност дати
овај Секретаријат,
- да постављену и обележену саобраћајну
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.

У решењу о техничкој регулацији саобраћаја
у улицама Топчидерској и Сремској у Панчеву,
број N/-17-344-407/2009-8 од 26. августа 2009.
године, став 1. мења се и гласи:
„Одређује се забрана заустављања и
паркирања у улицама Топчидерској и Сремској у
Панчеву, на делу од Улице Војвођанске до Улице
Козарачке, за сва моторна возила, осим за возила
јавног градског превоза путника на обележеним
аутобуским стајалиштима.”
Ставови 2., 3. и 4. решења број N/-17-344407/2009-8 од 26. августа 2009. године остају
непромењени.
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Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ,СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-407/2009-8
ПАНЧЕВО 26. августа 2009.
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
МИЛАН БИРО, дипл.инж. саобраћаја, с.р.

263.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено - комуналне послове и саобраћај
-Одељење за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу члана 148. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник СР Србије” бр. 53/82 - пречишћен текст,
15/84, 5/86 и 21/90 „Службени гласник Републике
Србије” бр.28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/05), чл. 14. став 1. и став 3. Одлуке о градској
управи града Панчева („Сл. лист града Панчева”,
бр. 11/08 и 8/09 ), члана 192. ЗУП-а (“Сл.лист
СРЈ” бр. 33/97 и 31/01) и Решења Градске управе
града Панчева број 1-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о заштити јавних саобраћајних и зелених
површина уз саобраћајне површине у
Панчеву
Одређује се заштита јавних саобраћајних
и зелених површина у Панчеву постављањем
заштитних стубића и то:
1. бициклистичке стазе у Ул. Светог Саве
на делу од Ул. Војводе Радомира Путника до Ул.
Моше Пијаде и саобраћајних површина у зони
аутобуске станице;
2. саобраћајних површина у Ул. Војводе
Радомира Путника од кућних бројева 18 до 24
и на парној страни од Ул. Цара Душана до Ул.
Милоша Требињца;
3. пешачке стазе, банкина и зелених
површина уз саобраћајне површине у Ул.
Ослобођења на делу од Ул. Милоша Требињца
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до кружног тока.
Налаже се Јавном предузећу “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, да
постави заштитне стубиће према пројектној
документацији коју ће израдити овлашћено лице
и на коју ће сагласност дати овај секретаријат.
Рок за извршење овог решења је 31.12.2009.
године.
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ,СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-407/2009-9
ПАНЧЕВО 26. августа 2009
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
МИЛАН БИРО, дипл.инж. саобраћаја, с.р.

264.
На основу члана 37. Статута ЈКП’ВОДКОМ” Јабука сл.лист Општине Панчево бр.4/95
и 11/98, Управни одбор ЈКО’ВОД-КОМ” Јабука
је на седници одржаној 03 марта 2009 год. донео
следећу:
ОДЛУКУ
о промени цена комуналних услуга у
насељеном месту Јабука
1
Прихвата се и предлаже се нов ценовник
комуналних услуга који би важио од момента
давања сагласности градоначелника Града
Панчева Напомена: Саставни део ове одлуке је
ценовник.
ЈКП”ВОД-КОМ” ЈАБУКА
Број: 22/09
Јабука, 03. март 2009
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Живица Стефановски, с.р.
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264.
На основу члана 37. Статута ЈКП „ ВОД-КОМ” - ЈАБУКА, Службени лист општине Панчево бр.4/95 и
бр. 11/98, Управни одбор ЈКП “ВОД-КОМ” - Јабука је на седници одржаној дана 03.03.2009 год. донео:
ЦЕНОВНИК УСЛУГА
ЦЕНА СА ПДВ-м
101,00
49,00
174,00
260,00
89,00
49,00

ЦЕНА са ПДВ-м

НОВА ЦЕНА
85,60
41,53
147,46
220^4
75,43
41,53

ИСКОП РАКЕ И САХРАЊИВАЊЕ
ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА ЈЕДНО НА 10 год.
ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА- ДВА НА 10 год.
ПРЕКО ДВА ГР. МЕСТА СВАКО НАРЕДНО
ПЛАЋА СЕ
НАКНАДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 1-ог ГР.МЕСТА
ЗА 1 год.
НАКНАДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 1-ог ГР. МЕСТА
ЗА10 год.
НАКНАДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 2 ГР. МЕСТА ЗА
1 год.

3.233,00
1.582,00
3.180,00
1.590,00

3.490,74
1.708,33
3.434,25
1.716,66

3.770,00
1.845,00
3.709.00
1.854,00

256,00

275,92

298,00

1537,00

1.659,25

1.792,00

474,00

511,11

552,00

НАКНАДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДВА ГР.МЕСТА
ЗА 10 год.
9. НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА
10. БЕТОНИРАЊЕ ОКВИРА + СТАЗЕ 1 гр. место
11. БЕТОНИРАЊЕ ОКВИРА + СТАЗЕ 2 гр. места

3.074,00

3319,44

3.585,00

511,00
7.386,00
11.660,00

551,85
7.976,85
12.592,59

596,00
8.615,00
13.600,00

13.356,00

14.424,07

15.578,00 1

62,40
127,20

66.67
137,22

72,00
148,20

Ред број

НОВАЦЕНА

СТАРА ЦЕНА
79,50
39,00
136,74
204,58
69,96
39,00

СТАРА ЦЕНА

ЦЕНЕ НА ПИЈАЦИ
1. РОБА НА ТЕЗГИ
2. РОБА НА ПЛАТОУ
3. АУТОМОБИЛ У ПИЈАЦИ
4. РОБА НА КАМИОНУ
5. РОБА НА ТРАКТОРСКОЈ ПРИКОЛИЦИ
6. РОБА НА МОТОКУЛТИВАТОРУ, АУТОПРИКОЛИЦИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЦЕНЕ НА ГРОБЉУ

8.

12. БЕТОНИРАЊЕ ОКВИРА + СТАЗЕ+ГРЕДА ЗА 2
ГР. МЕСТА
ЦЕНА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
1.
2.
*

ДОМАЋИНСТВА
ПРАВНА ЛИЦА
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ЦЕНА ВОДЕ
1.
2.
3.
4.
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СТАРА ЦЕНА НОВА ЦЕНА ЦЕНА са ПДВ-м

ДОМАЋИНСТВА
ПРАВНА ЛИЦА
УГОСТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ КАФИЋИ
ПРОИЗВОДНА ПРЕДУЗЕЋА ИУСТАНОВЕ

26130
533,10
1.239,60
13.265,90

282,42
575,74
1.338,70
14.327,13

305,00
621,80
1.445,80
15.47330

НАПОМЕНА:
3
Сва домаћинства плаћају месечно 282,42 дин. за воду а у ту цену је урачуната потрошња до 14 м воде,
преко ове потрошње цена 1м3 воде плаћа 27,40 дишм3.
Остали потрошачи (правна лица, угост. радње) који имају водомере плаћају месечно за воду 282,42дин. а
у ту цену је урачуната потрошња до 5м3, преко ове потрошње цена 1м3 воде износи 73,90 дин/мз.
ЈАВНО КОМУНАЛО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОД-КОМ« - ЈАБУКА
Број: 22/09
Јабука, 03. март 2009 год.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Живица Стефановски, с.р.
265.
На седници Управног одбора ЈКП “Глогоњ”
од 06.07.2009 донета је следећа:
ОДЛУКА
1.Цена воде за домаћинства
- до10 м/3
		
- преко 10 м/3		
2.Правна лица :
- до 10 м/3
		
- преко 10 м/3 		
З.Цене погребних услуга:
- закуп гробног места
за 10 година		
- ископ затрпавање и
уређење хумке 		
- коришћење колица		

14,60 дин
21,60 дин
44,20 дин/мЗ
58,90 дин/мЗ
2.450,00
1.475,00
365,00

Нове кориговане цене услуга од ред.броја
1 до 3 примењивати по добијању сагласности од
стране градоначелника града Панчево („ Сл. лист
општине Панчево” број: 21/04) и да ће се Одлука
број 55/09 од 06.07.2009 године примењивати
почев од наредног дана од дана доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Панчево”.
Цене су приказане без ПДВ-а.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
»ГЛОГОЊ« ГЛОГОЊ
Управни одбор
Бр:55/09
Глогоњ, 06. јула 2009
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Оливер Петковић, с.р.
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 344-422/248 -- Рачуноводство 344-422/222,
Уредник ДАНИЈЕЛА ЕРДЕЉАН - МИЛОШЕВИЋ телефони: 351-530 и 344-422/343
Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево

