СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 17

ГОДИНА II

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
119,00

ПАНЧЕВО, 27. ЈУЛ 2009. ГОДИНЕ

217.
На основу члана 143. Закона о основама
система образовања и васпитања («Службени
гласник РС» број 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05
и 101/05) и чланова 59. и 99. став 3. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 8/08 и 4/09), Градско веће града Панчева,
на седници одржаној 20. јула 2009. године, донело
је
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника
о критеријумима за упис деце у установе
које обављају делатност предшколског
образовања и васпитања у општини
Панчево
Члан 1.
У Правилнику о критеријумима за упис
деце у установе које обављају делатност
предшколског образовања и васпитања у
општини Панчево («Службени лист општине
Панчево» број 18/05), у називу Правилника
речи: «општини Панчево» замењују се речима:
«граду Панчеву».
Члан 2.
У члану 1. речи: «општине Панчево»
замењују се речима: «града Панчева».
Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
«Надзор над спровођењем овог правилника
спроводи секретаријат Градске управе града
Панчева надлежан за послове јавних служби и
социјална питања.».
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у
града Панчева».

«Службеном листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-60				
Панчево, 20. јула 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

218.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 06. јула 2009. године, поступајући по
Закључку Комисије за планирање и координацију
активности на припремама за пандемијски грип
и праћење стања у граду Панчеву, донетом на
1. седници Комисије, одржаној дана 26.06.2009.
године, 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 је
РЕШЕЊЕ
о изменама и допунама 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,
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број II-05-06-2/2009-51 од 22. јуна 2009. године,
у тачки I подтачка 10. мења се и гласи :
«10. Саша Грковић, самостални стручни
сарадник у Секретаријату за привреду и
економски развој, као Координатор сарадње са
привредом и трговином, члан;».
У тачки I подтачка 12. мења се и гласи :
«12. Милан Бокшан, директор ЈКП «Хигијена» Панчево, члан;».
У тачки I после подтачке 18. додају се
подтачке 19, 20, 21. и 22. које гласе:
«19. Биљана Комненић, директор «Електродистрибуције Панчево», члан;
20. Александар Радуловић, директор ЈКП
«Водовод и канализација» Панчево, члан;
21. Мр сци мед. др Слађана Томић, начелница
Завода за јавно здравље Панчево, члан;
22. Срђан Јосимов, члан Градског већа града
Панчева, члан.».
II
У тачки V додаје се став 2. који гласи:
«Послове секретара Комисије обављаће
Марија Ћурчин, приправник Градске управе
града Панчева.».
III
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-05-06-2/2009-57
Панчево, 06. јул 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
219.
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

27. јул 2009. године

града Панчева број I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о заштити јавних саобраћајних површина –
пешачке бициклистичке стазе у улици Светог
Саве у Панчеву
Одређује се постављање заштитних стубића
на пешачко-бициклистичкој стази на непарној
страни улице Светог Саве у Панчеву код кућног
броја 91.
Налаже се ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево, да постави заштитне
стубиће према Пројекту техничког регулисања
саобраћаја који ће израдити овлашћено правно
или физичко лице и на који ће сагласност дати
овај секретаријат.
Рок за извршење овог решења је 07.08.2009.
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-17-344-330/2009
Панчево, 13. јул 2009. године				
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж.саобраћаја, с.р.

220.
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 I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси

27. јул 2009. године
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РЕШЕЊЕ
о заштити јавне саобраћајне површине
– дворишта које се налази иза пролаза
(ајнфора) у улици Петра Драпшина у
Панчеву
то:

Одређује се постављање заштитне опреме и

- ручно управљаног механичког стуба на
улазу у пролаз (ајнфор) у улици Петра Драпшина
2-б и на улазу у пролаз (ајнфор) који се налази
између улица Вука Караџића 2-б и Петра
Драпшина 2-д,
- заштитних стубића на прилазу дворишту
из улице Петра Драпшина на простору после
кућног броја 2-д.
Налаже се ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево, да постави заштитне
стубиће према Пројекту техничког регулисања
саобраћаја који ће израдити овлашћено правно
или физичко лице и на који ће сагласност дати
овај секретаријат.
Рок за извршење овог решења је 15 .08. 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-17-344-292/2009
ПАНЧЕВО 16. јул 2009
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж.саобраћаја, с.р.
					
221.
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
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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
РЕШЕЊЕ
о заштити јавних саобраћајних површина и
пролаза (ајнфора) у улици Вука Караџића и
у Панчеву
то:

Одређује се постављање заштитне опреме и

- ручно управљаних механичких стубова
на прилазу дворишту из улице Вука Караџића на
простору између кућног броја 2 и броја 4.
- заштитних стубића на прилазу дворишту
из улице Вука Караџића на простору код кућног
броја 6.
- ручно управљаног механичког стуба
на улазу у пролаз (ајнфор) у улици Димитрија
Туцовића између кућног броја 5 и броја 7.
Налаже се Јавном предузећу “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” у Панчеву,
да постави заштитну опрему према пројекту
техничког регулисања саобраћаја који ће израдити
овлашћено лице и на који ће сагласност дати овај
секретаријат.
Рок за извршење овог решења је 27.08.2009.
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-17-344-407/2009-5
ПАНЧЕВО 27. јул 2009.
						
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро,дипл. инж. саобраћаја, с.р.
222.
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.

Страна

4 -- Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

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 I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о заштити јавне саобраћајне површинепасажа између улица Мажуранићеве и Лазе
Костића у Панчеву
Одређује се постављање заштитних стубића
на јавној саобраћајној површини-пасажа између
улице Мажуранићеве бр. 20 и улице Лазе Костића
бр. 17 у Панчеву.
Налаже се Јавном предузећу “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” у Панчеву,
да постави заштитне стубиће према пројекту
техничког регулисања саобраћаја који ће израдити
овлашћено лице и на који ће сагласност дати овај
секретаријат.
Рок за извршење овог решења је 21.08.2009.
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-17-344-407/2009-3
ПАНЧЕВО 27. јул 2009.
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж.саобраћаја, с.р.
223.
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

27. јул

2009. године

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 I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о измени режима саобраћаја у улици Др.
Светислава Касапиновића у Панчеву
Одређује се једносмерни режим саобраћаја
на делу улице Др. Светислава Касапиновића, од
улице Војводе Петра Бојовића до улице Жарка
Зрењанина у смеру ка улици Жарка Зрењанина.
Налаже се ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево да:
- изврши техничку регулацију режима
саобраћаја из става 1. диспозитива овог решења
у ужем смислу, постављањем саобраћајне
сигнализације на основу Пројекта техничког
регулисања саобраћаја израђеног од овлашћеног
лица и на који ће сагласност дати овај
секретаријат.
- да постављену и обележену саобраћајну
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 15 .08. 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-17-344-407/2009-1
ПАНЧЕВО 22.јул 2009.
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж.саобраћаја, с.р.
224.
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

27. јул 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

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 I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о техничкој регулацији саобраћаја у улици
Панчевачкој у Банатском Брестовцу
Одређује се « Зона школе » у улици Панчевачкој
у Банатском Брестовцу на делу од ПИК-а на уласку
у Банатски Брестовац до тачке удаљене 50 метара
од крајњег дела аутобуског стајалишта, које се
налази после раскрснице са улицом Ђуре Јакшића
са леве стране.
Одређује се у зони из става 1. овог решења:
- ограничење брзине кретања возила на 30
км/час у времену од 7,00 сати до 21,00 сат,
- постављање
успоривача
брзине
и
вертикалне саобраћајне сигнализације.
Одређује се пешачки прелаз у зони из става 1.
овог решења у улици Панчевачкој у делу непосредно
после укрштања са улицом Ђуре Јакшића, гледано
у смеру ка центру Банатског Брестовца.
Налаже се Јавном предузећу “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” у Панчеву да:
- изврши техничку регулацију у ужем смислу
режима саобраћаја из става 2. и става 3. овог
решења постављањем вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације и успоривача брзине на
основу пројекта урађеног од стране овлашћеног
лица,уз претходну сагласност овог секретаријата
на Пројекат саобраћајне сигнализације.
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 31.08. 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-17-344-289/2009
ПАНЧЕВО 24. јул 2009
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж.саобраћаја, с.р.
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225.
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 I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о техничкој регулацији саобраћаја у
насељеним месту Панчево – одређивање
простора за паркирање возила
Одређују се простори за паркирање возила у
насељеном месту Панчево и то
- у улици Светозара Милетића од кеја на
реци Тамиш до Улице Мученичке и од улице
Мученичке до улице Светог Саве,
- у улици Милоша Обреновића од улице
Милоша Требињца до улице Стеријине,
- на платоу ламела код « Зелене пијаце »
иза зграде Архива града Панчева.
Утврђени режим мирујућег саобраћаја
из става 1. овог решења, спровести на основу
саобраћајног пројекта и на просторима за
паркирање из става 1. овог решења поставити
саобраћајну сигнализацију према пројекту, у
складу са важећим актима града и на основу
сагласности овог секретаријата.
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-17-344-407/2009-2
ПАНЧЕВО 24. јул 2009
				
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж.саобраћаја, с.р.
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227.

226.
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 I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. 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 I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о техничкој регулацији саобраћаја у улици
Светозара Милетића у Панчеву

РЕШЕЊЕ
о техничкој регулацији саобраћаја у улици
Браће Јовановића у Панчеву

Одређује се постављање успоривача брзине
и вертикалне саобраћајне сигнализације на
саобраћајници у улици Светозара Милетића
у Панчеву на делу између улица Димитрија
Туцовића и Мученичке.

Одређује се постављање успоривача брзине
и вертикалне саобраћајне сигнализације на
саобраћајници у улици Браће Јовановића у
Панчеву на делу између улица Димитрија
Туцовића и Мученичке.
Налаже се Јавном предузећу “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” у Панчеву да:
- изврши техничку регулацију у ужем смислу
постављањем успоривача брзине и вертикалне
саобраћајне сигнализације према пројекту
израђеном од стране овлашћеног лица, а на који
ће сагласност дати овај секретаријат,
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 21.08. 2009.
године.
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Панчева”.

Налаже се Јавном предузећу “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” у Панчеву да:
- изврши техничку регулацију у ужем смислу
постављањем успоривача брзине и вертикалне
саобраћајне сигнализације према пројекту
израђеном од стране овлашћеног лица, а на који
ће сагласност дати овај секретаријат,
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 21.08. 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-17-344-402/2009
ПАНЧЕВО 24. јул 2009
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж.саобраћаја, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-354/2009
ПАНЧЕВО 24. јул 2009
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж.саобраћаја, с.р.

27. јул 2009. године
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229.

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 I-01031-50/2009 од 23.марта 2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о техничкој регулацији саобраћаја на
раскрсници улица Вељка Влаховића и Михајла
Петровића Аласа у Панчеву
Одређује
се
постављање
вертикалне
саобраћајне сигнализације-саобраћајног огледала
на раскрсници улица Вељка Влаховића и Михајла
Петровића Аласа у Панчеву.
Налаже се ЈП “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
на основу саобраћајно-техничких услова ЈП
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
Панчево, улица Змај Јовина бр. 6 и броја 11-94/2009
од 14.05.2009. године, а 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.
Рок за извршење овог решења је 24.08. 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-17-344-291/2009
ПАНЧЕВО 24. јул 2009
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж.саобраћаја, с.р.

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 I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о постављању еластичне одбојне ограде у
улици Моше Пијаде у Панчеву
Одређује се постављање еластичне одбојне
ограде у улици Моше Пијаде, на делу од улице
Марка Кулића до скретања ка зградама у улици
Моше Пијаде бр. 1 у Панчеву.
Налаже се Јавном предузећу “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” у Панчеву, да
изврши постављање еластичне одбојне ограде
према пројекту техничког регулисања саобраћаја
који ће израдити овлашћено лице и на који ће
сагласност дати овај секретаријат.
Рок за извршење овог решења је 24.08. 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-17-344-407/2009-4
ПАНЧЕВО 27. јул 2009
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж.саобраћаја, с.р.
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САДРЖАЈ
Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
217.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о критеријумима за упис
деце у установе које обављају деланости
предшколског образовања и васпитања у
општини Панчево............................................ 1
218.
Решење о изменама и допунама
Решења о образовању Комисије за планирање
и координацију активности на припремама за
пандемијски грип и праћење стања у граду
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