СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 11. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 20 Мај 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 др.закон, 101/16-др.закон И 47/18), и чланова 39. и 98.
став 1 Статута града Панчева ("Сл.лист града Панчева"
број 25/15 - пречишћен текст, 12/16 и 8/19), Скупштина
града Панчева на седници одржаној
24.4.2019.године
донела је

ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ПРОЦЕНАТ
ЈАВНОГ КАПИТАЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА
ПАНЧЕВА У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ
ТЕХНОХЕМИЈА АД БЕОГРАД КОЈЕ СЕ
ПРИВАТИЗУЈЕ У ПОСТУПКУ
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ТЕХНОХЕМИЈА АД
БЕОГРАД
I
Скупштина града Панчева одређује да проценат
јавног капитала у власништву Града Панчева у
привредном друштву ТЕХНОХЕМИЈА АД Београд, које
се
приватизује
у
поступку
приватизације
ТЕХНОХЕМИЈА АД Београд, износи 0,02352% од
укупне емисије акција, ISIN број: RSTHEME70352, CFI
код ESVUFR , односно да Град Панчево поседује 241
акцију и сагласна је да се у поступку субјекта
приватизације ТЕХНОХЕМИЈА АД Београд, матични
број 07032919, прода 100% капитала града Панчева под
условима и на начин дефинисан одлуком Министарства
привреде о одређивању модела и метода приватизације и
почетне цене за продају капитала субјекта приватизације.
II
Одлуку доставити Министарству привреде
Републике Србије путем Секретаријата за финансије и
Секретаријату за финансије Градске управе града
Панчева.
III
Ову одлуку објавити у "Службеном листу града
Панчева".

Аконтација претплате 11.597,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-3/2019-3
Панчево 24.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
чланова 20. 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС” бр. 129/07, 83/14- др.закон ,101/16- др.закон и
47/18), чланова 25. и 34. тачка 9. Одлуке о грађевинском
земљишту града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр.
24/17 и 29/18-др.одлуке) и чланова 39. и 98.став 1. Статута
града Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр.25/15пречишћен текст, 12/16 и 8/19) ,Скупштина града Панчева
на седници одржаној 24.04.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9416/25 К.О.
ПАНЧЕВО, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ,
БЕЗ НАКНАДЕ И ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
СА ДРУШТВОМ ZF SERBIA D.O.O. PANČEVO
I
Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр.9416/25 КО
Панчево, у површини од 9ha 19а 98м2, уписана у лист
непокретности бр. 15120 КО Панчево, која се налази у
обухвату Плана детаљне регулације за подручје Северне
индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву
(„Сл.лист града Панчева“ бр. 30/17 и 1/18-исправка
техничке грешке), друштву ZF SERBIA D.O.O.
PANČEVO, Панчево, ул.7. нова бр.7.
Предметна кат.парцела отуђује се непосредном
погодбом, без накнаде, у свему у складу са Елаборатом о
оправданости отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта - катастарске парцеле број 9416/25 К.О.
Панчево, непосредном погодбом, без накнаде, друштву
ZF SERBIA D.O.O. PANČEVO, Панчево, ул.7. нова бр.7,
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за које је Влада РС дала претходну сагласност
Закључком
05
бр.464-3905/2019-1
од
18.04.2019.године.
Након правноснажности овог решења и
прибављене сагласности Градског правобранилаштва
града Панчева на предлог уговора, Градоначелник
града Панчева, у име града Панчева закључиће
Уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта-катастарске парцеле број 9416/25 К.О.
Панчево са друштвом ZF SERBIA D.O.O. PANČEVO,
Панчево, ул.7. нова бр.7.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-3
Панчево, 24.04.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Градоначелник
града
Панчева,
дана
16.05.2019. године, разматрао је Предлог решења о
именовању Комисије за оцену пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања,
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 19.
Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Службени гласник РС“ број 16/16 и
8/17) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15 пречишћен текст, 12/16 и 8/19), донео следеће

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ
ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ
САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА
I
Именује се Комисија за оцену пројекaта
производње медијских садржаја из области јавног
информисања (у даљем тексту: Комисијa) у следећем
саставу:
• Дарина Грчић, на предлог Асоцијације
електронских медија Војводине, члан;
• Милош Лазић, на предлог Удружењa
електронских медија «Com Net», члан;
• Aна Кекерић, као медијски стручњак, члан.
Комисија на првој седници, већином гласова
од укупног броја чланова, бира председника Комисије.

20. Мај 2019. године

За секретара Комисије одређује се Невенка
Кљајић, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на оцену
пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања
Оцењивање пројеката врши сваки члан
Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од
критеријума.
Чланови Комисије су у обавези да приликом
оцењивања
пројеката
размотре
мишљење
Националног савета националне мањине, уколико је
достављено, по захтеву стручне службе.
Приликом вредновања пројеката Комисија се
доследно придржава критеријума, рокова и осталих
услова прописаних конкурсом.
Комисија је обавезна да за сваки пројекат који
је разматрала сачини образложење у коме се наводе
разлози за прихватање или неприхватање пројекта.
Одлуку о расподели средстава са
образложењем доноси Градоначелник града Панчева
на предлог Комисије.
III
Чланови и секретар Комисије из тачке I овог
решења именују се за спровођење процедуре везане за
Конкурс за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања у
2019. години.
IV
Члановима Комисије припада накнада у нето
износу од 20.000,00 динара по обављеном послу, осим
уколико су наведена лица изабрана, именована,
постављена или запослена лица у органима града
Панчева и која у овој Комисији обављају послове који
су идентични описима послова за које примају плату,
односно накнаду за рад.
V
Исплата накнада вршиће се из средстава
планираних Одлуком о буџету града Панчева зa 2019.
годину.
VI
Записнике са седница Комисија доставља
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
доставља Градоначелнику града Панчева посредством
Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева најкасније до
31.12.2019. године.
VII
Седнице Комисије сазива председник
Комисије, с тим да прву седницу сазива секретар
Комисије.
Председник Комисије координира рад
Комисије и води седнице.
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За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја
чланова/ица.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова/ица.
VIII
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављају Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа и Секретаријат за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева у
сарадњи са осталим организационим јединицама
Градске управе града Панчева.
IХ
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева» и
на званичној интернет страници града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-556
Панчево, 16.05.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
18.04.2019. године, разматрао је Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево од
10.04.2019.године, те је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18) и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16 и 8/19),
донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево од
10.04.2019.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево од
10.04.2019.године с обзиром да је исти урађен у
складу са Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе

20. Мај 2019. године

града Панчева за 2017.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Зеленило“ Панчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18 и 31/19) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
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-06-020-2/2019-414
Панчево, 18.04.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“ број 135/04 и 88/10), члана
15. и члана 36. Одлуке о Градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчево“ број 13/17),
а у складу са Закључком о одређивању надлежности
за доношење Одлуке о изради стратешке процене,
Скупштине града Панчево број I-01-06-52/2005 од
20.07.2005.гoдине, Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе града Панчева, дана 20.05.2019
године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 014 У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ ПАНЧЕВО НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном
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месту Панчево на животну средину (у даљем тексту:
Стратешка процена).
Члан 2.

Разлог за израду плана је дефинисање јавног
и осталог грађевинског земљишта као и стварања
планског основа за издавање дозвола и изградњу у
оквиру блока 014 у складу са Законом о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09–
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и Планом
генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг
обилазнице) у насељеном месту Панчево (''Сл. лист
града Панчева'' бр. 19/12, 27/12-исправка, 01/13исправка, 24/13-исправка, 20/14, 19/18, 25/18-исправка
и 6/19-исправка) (у даљем тексту: ПГР Целина 1).
Члан 3.

Израда плана обухвата простор градског
блока 014 са контактним саобраћајницама-улицама,
оквирне површине око 6,9 ха и дефинисана је ПГР-ом
Целина 1.
Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
- План се налази у обухвату Генералног
урбанистичког плана Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 23/12), чији је саставни део Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину, који
чини основни документ у коме су вредновани и
процењени могући значајнији утицаји на животну
средину до којих може доћи имплементацијом плана
- Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
извршена је евалуација карактеристика и значаја
утицаја планских решења на животну средину, као и
процена утицаја планских решења на животну
средину и елементе одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Извештајем
о
стартешкој
процени
Генералног урбанистичког плана Панчева на животну
средину према Смерницама за израду стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима није
предвиђена израда старешке процене утицаја Планом
генералне регулације Целина 1 - шири центар (круг
обилазнице) у насељеном месту Панчево ("Службени
лист града Панчева" број 19/12, 27/12-исправка, 01/13исправка, 24/13-исправка, 20/14,19/18, 25/18-исправка
и 6/19-исправка)., којим планом је обухваћено
подручје за које се приступа изради Плана детаљне
регулације блока 014 у насељеном месту Панчево, те
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нема потребе за израдом стратешке процене утицаја
на животну средину за овај План.
Члан 5.

Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Плана на животну средину, сходно члану 6.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину:
- значај Измена и допуна плана за заштиту
животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине и
могућност утицаја Плана на ваздух, воде, земљиште,
микро, биљни и животињски свет, станишта и
биодиверзитет;
- утицај Плана на становништво и здравље
житеља Панчева
- карактеристике утицаја Плана на животну
средину, нарочито у смислу
вероватноће,
интензитета, сложености, трајања, учесталости,
понављања, просторне димензије, појаве ризика по
људско здравље и средину, деловања на области од
природне, културне и друге важности и деловања на
угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима
констатовано је да су планска решења у свим
областима интегрисана са заштитом животне
средине и реализацијом предложених решења неће
доћи до значајнијих негативних утицаја на животну
средину. Напротив, реализација планских решења,
односно инплементација плана имаће позитивне
ефекте на стање животне средине. Анализа утицаја
појединих планских решења на животну средину
разматаће се у оквиру процене утицаја објеката,
односно пројеката на животну средину у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину (''Сл.
гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09).
Нису разматрани критеријуми за одређивање
могућих карактеристичних значајнијих утицаја Плана
прекогранична природа утицаја и кумулативна и
синергијска природа утицаја, јер се сматра да их неће
бити.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном
месту Панчево.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-15-350-145/2019
Панчево, 20.05.2019.године
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић, дипл.правник

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“ број 135/04 и 88/10), члана
15. и члана 36. Одлуке о Градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 13/17),
а у складу са Закључком о одређивању надлежности
за доношење Одлуке о изради стратешке процене,
Скупштине града Панчево број I-01-06-52/2005 од
20.07.2005.гoдине, Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе града Панчева, дана 20.05.2019.године,
донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈАПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 2 СТРЕЛИШТЕ СА
ХИПОДРОМОМ И ВОЈЛОВИЦА СА
ТОПОЛОМ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ПАНЧЕВО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја изменa и допунa Плана генералне регулације
Целина 2 - Стрелиште са Хиподромом и Војловица са
Тополом у насељеном месту Панчево (у даљем
тексту Стратешке процене) на животну средину.
Члан 2.

Циљ израде Измена и допуна плана је
стварања планског основа за издавање дозвола и
изградњу православног Храма у оквиру блока 210 у
складу са Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09–исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19).
Члан 3.

Граница Плана дефинисаће се приликом
израде Нацрта изменa и допунa Плана генералне
регулације Целина 2 - Стрелиште са Хиподромом и
Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево.
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Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
- План се налази у обухвату Генералног
урбанистичког плана Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 23/12), чији је саставни део Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину, који
чини основни документ у коме су вредновани и
процењени могући значајнији утицаји на животну
средину до којих може доћи имплементацијом плана
- Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
извршена је евалуација карактеристика и значаја
утицаја планских решења на животну средину, као и
процена утицаја планских решења на животну
средину и елементе одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
оцењен је могући утицај на окружење планираних
решења према намени површина и величини обухвата
одређених зона и дат предлог мера за смањење
негативних утицаја на животну средину.
Извештајем
о
стартешкој
процени
Генералног урбанистичког плана Панчева на животну
средину према Смерницама за израду стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима није
предвиђена израда старешке процене утицаја Плана
генералне регулације Целина 2 - Стрелиште са
Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном
месту Панчево („Сл. лист града Панчева“ бр. 20/12,
34/12 – исправка, 01/13-исправка, 3/13 – исправка и
16/16), те нема потребе за израдом стратешке процене
утицаја на животну средину за Измене и допуне
Плана.
Члан 5.

Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Плана на животну средину, сходно члану 6.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину:
- значај Плана за заштиту животне средине
и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине Плана
и могућност утицаја Плана на ваздух,
воде,
земљиште, микро, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет;
- утицај Плана на становништво и здравље
житеља Панчева;
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- карактеристике утицаја Плана на животну
средину, нарочито у смислу
вероватноће,
интензитета, сложености, трајања, учесталости,
понављања, просторне димензије, појаве ризика по
људско здравље и средину, деловања на области од
природне, културне и друге важности и деловања на
угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима
констатовано је да реализацијом предложених решења
неће доћи до значајнијих негативних утицаја на
животну средину. Анализа утицаја појединих
планских решења на животну средину разматаће се у
оквиру процене утицаја објеката, односно пројеката на
животну средину у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС''
број 135/04 и 36/09).
Нису разматрани критеријуми за одређивање
могућих карактеристичних значајнијих утицаја Плана
прекогранична природа утицаја и кумулативна и
синергијска природа утицаја, јер се сматра да их неће
бити.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о
изменaма и допунaма Плана генералне регулације
Целина 2 - Стрелиште са Хиподромом и Војловица са
Тополом у насељеном месту Панчево.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-15-350-144/2019
Панчево, 20.05.2019.године
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић, дипл.правник
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Градоначелник
Решење о именовању Комисије за оцену
пројеката производње медијских садржаја
из области јавног информисања…………...2

Решење о давању сагласности на
Правилник
о
организацији
и
систематизацији
послова
Јавног
комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево
од 10.04.2019.године......................................3
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
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Одлука о неприступању изради Стратешке
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животну средину............................................3
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