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„Стевица Јовановић“ Панчево..........................14/15
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Стевица Јовановић“ Панчево
.............................................................................14/15
Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Основне школе
„Свети Сава“ Панчево.......................................14/16
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе„Свети Сава“ Панчево………14/16
Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Гимназије „Урош
Предић“ Панчево……………………………..14/16
Решење о именовању чланова Школског одбора
Гимназије „Урош Предић“ Панчево…………14/16
Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Основне школе
„Васа Живковић“ Панчево................................14/17

Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Медицинске школе
„Стевица Јовановић“ Панчево..........................14/13

Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Васа Живковић“ Панчево....14/17

Решење о именовању чланова Школског одбора
Медицинске школе „Стевица Јовановић“ Панчево
.............................................................................14/13

Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Основне школе
„Аксентије Максимовић“ Долово....................14/17

Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Основне школе
„Мирослав Антић-Мика“ Панчево .................14/13

Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе„Аксентије Максимовић“ Долово
.............................................................................14/17

Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Мирослав Антић-Мика“ Панчево
.............................................................................14/14

Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Основне школе
„Доситеј Обрадовић“ Омољица.......................14/18

Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Електротехничке
школе „Никола Тесла“ Панчево.......................14/14

Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе„Доситеј Обрадовић“ Омољица
.............................................................................14/18

Решење о именовању чланова Школског одбора
Електротехничке школе „Никола Тесла“ Панчево
.............................................................................14/14

Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Основне школе „4.
октобар“ Глогоњ.................................................14/18

Решење о утврђивању престанка мандата
члановима
Школског
одбора
Економско
трговинске школе „Паја Маргановић“ Панчево
.............................................................................14/14

Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „4. октобар“ Глогоњ………...14/18
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члановима Школског одбора Основне школе
„Гоце Делчев“ Јабука.........................................14/19
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Гоце Делчев“ Јабука……….14/19
Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Основне школе
„Моша Пијаде“Иваново....................................14/19
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе„Моша Пијаде“Иваново..........14/19
Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Основне школе „Вук
Стефановић Караџић“ Старчево......................14/20
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе„Вук Стефановић Караџић“
Старчево..............................................................14/20
Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Основне школе
„Жарко Зрењанин“ Качарево............................14/20
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Жарко Зрењанин“ Качарево..........
.............................................................................14/20
Решење о утврђивању престанка мандата
члановима Школског одбора Основне школе
„Жарко Зрењанин“ Банатско Ново Село.........14/21
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново
Село.....................................................................14/21
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Вод-ком“ Јабука.............................14/21
Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Водком“ Јабука.........................................................14/21
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Долови“ Долово.............................14/22
Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа„Долови“
Долово.................................................................14/22
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Омољица“ Омољица......................14/22
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Решење о именовању вршиоца дужности
директора
Јавног
комуналног
предузећа
„Омољица“ Омољица........................................14/22
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево....................14/23
Решење о именовању вршиоца дужности
директора
Јавног
комуналног
предузећа
„Старчевац“ Старчево.......................................14/23
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево.......................14/23
Решење о именовању вршиоца дужности
директора
Јавног
комуналног
предузећа
„Качарево“ Качарево.........................................14/23
Решење о давању сагласности на одлуку
Надзорног одбора ЈКП за уређење и одржавање
спортских терена и објеката „Младост“ Панчево
број 1139/3 од 10.09.2014. године о измени
ценовника услуга број 1335/2 од 05.11.2013.
године..................................................................19/22
Решење о разрешењу и избору чланова Савета за
родну равноправност Скупштине града Панчева
.............................................................................19/22
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Народног музеја
Панчево...............................................................19/23
Решење о именовању директора Народног музеја
Панчево...............................................................19/23
Решење о измени решења о образовању Комисије
за спровођење поступка отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта града Панчева……..19/23
Решење о измени решења о оснивању Комисије за
спровођење
поступка
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
.............................................................................19/23
Решење о измени решења о образовању Комисије
за комасацију катастарске општине Глогоњ...19/24
Решење о разрешењу и именовању члана
школског одбора Основне школе „Жарко
Зрењанин“ Банатско Ново Село.......................19/24
Решење о разрешењу и именовању члана
Школског
одбора
Основне
школе
„Вук
Стефановић Караџић“ Старчево......................19/24
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Решење о давању сагласности на Статут ЈКП
„БНС“ Банатско Ново Село..............................19/24
Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП за превоз путника
„Аутотранспорт – Панчево“ Панчево о измени
цена за услуге аутобуске станице Панчево број
1/2014-17-177 од 26.09.2014.године..................24/8
Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„БНС“ Банатско Ново Село број 196-3/14 од
01.10.2014. године о измени одлуке о промени
ценовника са корекцијом цена комуналних услуга
број 74/14 од 12.05.2014. године........................24/9
Решење о образовању радне групе за преговоре у
поступку закључења Посебног колективног
уговора за јавна предузећа града Панчева и
Колективног уговора код послодавца за јавна
предузећа града Панчева.....................................24/9
Решење о постављењу градског правобраниоца
.............................................................................24/10
Решење о престанку функције Градског јавног
правобраниоца...................................................24/10
Решење о утврђивању престанка мандата и
именовању члана Надзорног одбора ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево.................24/10
Решење о разрешењу и именовању члана
Комисије за планове..........................................24/10
Решење о утврђивању престанка мандата
председника, заменика председника, чланова и
заменика чланова Комисије за расподелу градских
станова................................................................24/11
Решење о утврђивању престанка мандата
председника, заменика председника и чланова
Комисије за спровођење поступка давања у закуп
станова за расељавање......................................24/11
Решење о именовању Комисије за давање у закуп
градских станова................................................24/11
Решење о измени Решења о оснивању комисије за
спровођење
поступка
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
.............................................................................24/12
Решење о измени решења о оснивању Комисије за
изграду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта.........24/12
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Решење о давању сагласности на Статут Јавног
радиодифузног
предузећа
„Радиотелевизија
Панчево“ Панчево.............................................24/12
Решење о давању сагласности на Статут Јавно
комуналног предузећа „Омољица“ Омољица..........
.............................................................................24/12
Решење о давању сагласности на Статут Јавно
комуналног предузећа „Вод-ком“ Јабука........24/13
Решење о измени решења о избору члана
Градског већа града Панчева............................29/20
Решење о разрешењу и избору заменика
председника Савета за младе Скупштине града
Панчева...............................................................29/20
Решење о разрешењу и избору члана Савета за
родну равноправност Скупштине града Панчева
.............................................................................29/20
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Јавно комуналног
предузећа „Старчевац“ Старчево.....................29/21
Решење о именовању вршиоца дужности
директора
Јавно
комуналног
предузећа
„Старчевац“ Старчево.......................................29/21
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Јавно комуналног
предузећа „Омољица“ Омољица......................29/21
Решење о именовању вршиоца дужности
директора
Јавно
комуналног
предузећа
„Омољица“ Омољица........................................29/21
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Јавно комуналног
предузећа „Качарево“ Качарево.......................29/22
Решење о именовању вршиоца дужности
директора
Јавно
комуналног
предузећа
„Качарево“ Качарево.........................................29/22
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Јавно комуналног
предузећа „Долови“ Долово.............................29/22
Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавно комуналног предузећа „Долови“
Долово.................................................................29/22
Решење о утврђивању престанка мандата
вршиоца дужности директора Дома културе „Кочо
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Рацин“ Јабука.....................................................29/22
Решење о именовању директора Дома културе
„Кочо Рацин“ Јабука..........................................29/23
Решење о разрешењу и именовању чланoва
Школског одбора Техничке школе „23.мај“
Панчево...............................................................29/23
Решење о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“
Панчево...............................................................29/23
Решење о утврђивању цене услуга „Службеног
листа града Панчева“ за 2015. годину...............30/1
Решење о давању сагласности на одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево о измени
одлуке о начину одређивања цена израде
просторних планова, урбанистичких планова и
урбанистичких пројеката број 01-4717-10/2014 од
17.12.2014. године................................................30/1
Решење о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево о висини закупнине
киоска који су у власништву ЈП „Дирекција“
Панчево,
број
01-4717-3/2014
од
17.12.2014.године.................................................30/1
Решење о давању сагласности на одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за
уређење и одржавање спортских терена и објеката
„Младост“ Панчево број 1416/2 од 20.11.2014.
године о допуни ценовника услуга број 1335/2 од
05.11.2013. године и број 1139/3 од 10.09.2014.
године....................................................................30/2
Решење о давању сагласности на Статут Јавно
комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево. .30/3
ЗАКЉУЧЦИ
Закључак којим се усваја Годишњи извештај о
активностима Заштитника грађана града Панчева
за 2013.годину......................................................6/54
Закључак у вези са предлогом уговора о
спровођењу
поступка
провере
локалних
самоуправа са повољним пословним окружењем
(BFC SEE)...............................................................9/4
Закључак о покретању иницијативе за измену
важећих планских докумената...........................15/4
Закључак о приступању изради Програма града
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Панчева за унапређење дечијег стваралаштва,
стваралаштва за децу и неговање културних
навика код деце за 2015-2020. годину.............29/19
Закључак о приступању изради Акционог плана
града Панчева за развој јавног информисања за
период 2015-2017. година.................................29/19

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЛУКЕ
Одлука о додели плакете града Панчева ...22/2
РЕШЕЊА
Решење о измени Решења о образовању Комисије
за спорт...3/40
Решење о образовању Комисије за вредновање
пројеката и програма у области социјалне
политике...3/59
Решење о давању сагласности на Правилник о
изменама правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији послова јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево број 01-822/2014 од 04.03.2014.
године...7/40
Решење о образовању Радне групе за праћење
реализације пројекта „Изградња потамишког
колектора“...7/40
Решење о образовању Комисије за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса, у
области подршке удружењима грађана града
Панчева за 2014. годину...7/40
Решење о образовању Комисије за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса, у
области бриге о младима града Панчева, за 2014.
годину...7/41
Решење о давању сагласности на Правилник о
систематизацији радних места Културног центра
Панчева...9/14
Решење о измени Решења о именовању чланова
савета за запошљавање града Панчева...9/14
Решење о образовању Радне групе за праћење
реализације Споразума између јапанске агенције
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