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201.

Скупштина града Пaнчева, нa основу члана 
46. Закона о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС» бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10-УС 
и 24/11), Плана генералне регулације комплекса 
ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС 
Рафинерија нафте Панчево у насељеном месту 
Панчево («Службени лист општине Пaнчево» 
бр.12/08 и «Сл. лист града Пaнчева» бр.18/09), 
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(«Сл.гласник РС» бр, 129/07) и чланова 39. и 99. 
став 1. Статута града Панчева («Сл.лист града 
Панчева бр. 8/08 и 4/09), уз прибављено Мишљење 
Комисије за планове бр.V-сл./2011 од 7. априла 
2011.године, на седници одржаној дана 15. априла 
2011. године, донела је

О Д Л У К У
о  изменама и допунама Плана генералне 

регулације комплекса ХИП «Петрохемија», 
ХИП «Азотара» и НИС рафинерија нафте 

Панчево у насељеном месту Панчево

Члан 1.
Приступа се Изменама и допунама 

Плана генералне регулације комплекса ХИП 
«Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС Рафинерија 
нафте Панчево у насељеном месту Панчево (у 
даљем тексту: Измене и допуне Плана).

Члан 2.
Циљ приступању Изменама и допунама Плана 

је стварање планског основа за изградњу објеката 
модернизације Рафинерије нафте Панчево.

Члан 3.
Измена и допуна Плана обухвата парцеле 3529, 

3538, 3545, 3564, 3566, 3581 и 3583 к.о. Војловица, 
у оквиру НИС Рафинерија нафте Панчево.

Члан 4.
Разлог приступању Изменама и допунама 

Плана је стварање планског основа за издавања 
грађевинских дозвола по фазама изградње, 
предвиђених Решењем о локацијској дозволи 
Покрајинског секретаријата за архитектуру, 
урбанизам и градитељство бр. 112-353-00203/2009-
02 од 29.03.2010.године.

Инвеститору, НИС Петрол ОД Рафинерија на-
фте Панчево, је од стране Покрајинског секретари-

јата за архитектуру, урбанизам и градитељство 
у Новом Саду одобрена изградња објеката 
модернизације Рафинерије нафте Панчево у три 
фазе. Током израде главних пројеката за изградњу 
објеката модернизације, дошло је до промена у 
положају неких објеката унутар граница Рафинери-
је нафте Панчево због оптимизације процеса 
производње, а самим тим и одступања од усвојеног 
плана намене површина. Због тих промена, процес 
издавања грађевинских дозвола по предвиђеним 
фазама изградње није могућ због несагласности 
са планским основом, па је неопходно извршити 
делимичну измену предметног плана.

 
Члан 5.

Предмет Измена и допуна Плана: 
ПОСТРОЈЕЊА

1. планом предвиђено постројење НGU, Оff-
gas PSA (1Ц-02) на парцели 3545 к.о. Војловица, 
изградиће се на парцели 3566 к.о. Војловица

БАКЉА
2. поред планом предвиђене и изграђене бакље 

1 и 2 нз парцели 3538 к.о. Војловица, изградиће се 
и две нове бaкље и то:

- нова угљоводоничнa бакља S-3700 налазиће 
се на парцели 3581 к.о. Војловица

- нова кисела бакља S-3750, налазиће се на 
парцели 3583 к.о, Војловица 

РЕЗЕРВОАРИ
3. планом предвиђени «подземни» резервоари 

за ТНГ(2Ц-11) на парцели 3529 к.о. Војловица, 
постају «подземни/надземни», јер су из разлога 
безбедности при раду пројектом предвиђени 
надземни резервоари ТНГ нз парцели 3529 к.о. 
Војловица

ТРАФОСТАНИЦА
4. за планом предвиђену трафостаницу 

35/6 кV(ЗЦ-14) за напајање нових постројења на 
парцели 3561 к.о. Војловица, врши се промена 
напонског нивоа на 220/6/6 к\/, довољне снаге за 
поуздано напајање целе рафинерије (и нових и 
постојећих постројења), на истом месту и истој 
парцели 3564 к.о. Војловица, као и прикључног 
дела далековода.

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЗОТА
5. планом предвиђен положај постројења 

за производњу азота (1Ц-06а) са парцеле 3566 
к.о. Војловица, мења се тако да је нови положај 
постројењa за производњу азота на парцели 3545 
к.о. Војловица.

Члан 6.
Израда Измена и допуна Плана, поверава 

се Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и 
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уређење Панчева» Панчево, које ће обезбедити 
средства за израду Измена и допуна Плана по 
основу уговора са инвеститором.

Члан 7.
Рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана 

је 60 дана од дана доношења ове одлуке.
По објављивању ове одлуке приступиће се 

изради Концепта Измена и допуна Плана у складу 
са чланом 48. Закона.

Пре излагања на јавни увид Нацрт Измена и 
допуна Плана подлеже стручној контроли у складу 
са чланом 49. Закона.

Члан 8.
Излагање Нацрта Измена и допуна Плана 

на јавни увид врши се после извршене стручне 
контроле.

Јавни увид се оглашава у дневном и локалном 
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.

О извршеном јавном увиду Измена и допуна 
Плана Комисија за планове сачињава извештај у 
складу са чланом 50. Закона.

У случају да након јавног увида Нацрта Измена 
и допуна Планa Комисија за планове утврди да 
усвојене примедбе суштински мењају плански 
документ, доноси одлуку којом се носиоцу израде 
налаже да изради нови нацрт или концепт плана, 
у року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
доношења одлуке.

Члан 9.
Предлог Измена и допуна Плана са Извештајем 

Комисије за планове, који је саставни део 
образложења Измена и допуна Плана, доставља се 
Скупштини града Панчева на доношење.

Члан 10.
Секретаријат за заштиту животне средине, 

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева донеће 
одлуку о изради или неприступању изради 
стратешке процене утицаја плана на животну 
средину. Одлука се доноси на основу мишљења 
надлежне организационе јединице за послове 
заштите животне средине и заинтересованих орга-
на и организација, у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину(«Сл.гласник 
РС» бр. 135/04 и 88/10),

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-31/2011 
Панчево,  15. април 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран Киш, с.р.
 

202.

На основу члана 29. Закона о комуналној 
полицији(‘’Сл. гласник РС”, број 31/2009), члана 
39. став 1. тачка 21. и члана 99. став 1. Статута Града 
Панчева (“Сл.лист Г рада Панчева” број 8/2008 
и 4/2009), Скупштина града Панчева, на седници 
одржаној дана 8.јула 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању комисије за решавање притужби 

на рад комуналних полицајаца

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за решавање притужби 

на рад комуналних полицајаца (у даљем тексту: 
Комисија).

II
Комисија ће радити у саставу од 5(пет) чланова, 

и то: 
Председник Комисије:
Драган Поповић, одборник Скупштине града 

Панчева,
Чланови Комисије:
Љубиша Кесић, одборник Скупштине града 

Панчева,
Далиборка Брети Бојковић, одборник Скуп-

штине Града Панчева,
Срђан Милетић, начелник Комуналне поли-

ције Градске управе града Панчева,
Јездимир Рачић, предствник Полицијске 

управе града Панчева.

III
Задатак Комисије је да:
• у потпуности спроведе поступак разматра-

ња притужбе у складу са Законом о комуналној 
полицији (у даљем тексту: Закон) и Правилником 
о начину и поступку вршења контроле комуналне 
полиције (у даљем тексту: Правилник),

• од подносиоца притужбе и других 
лица прикупи потребна обавештења и доказе о 
чињеницама и околностима на које се притужба 
односи,

• свестрано размотри и преиспита околности 
из притужбе, поступајући у складу са одредбама 
закона и правилника ,

• од органа градске управе и других органа 
(полиције) тражи потребну помоћ и сарадњу,

• води записник о седници Комисије,
 • након утврђених релевантних чињеница 

и околности, гласањем одлучује о основаности 
притужбе,

• поступак решавања притужбе закључи 
достављањем писаног одговора подносиоцу 
притужбе у року од 30 дана од дана истека рока 
за вођење поступка код начелника комуналне 
полиције,

IV
Стручне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Комисије обављаће 
Секретаријат за скупштинске послове, послове 
градоначелника и Градског већа у сарадњи са 
Комуналном полицијом.



   03. август 2011. године             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број  22  --   Страна   3   

V
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-04-06-38/2011 
Панчево,  08. јули 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран Киш, с.р.

203.

На основу члана 28. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС” бр. 36/09 и 88/10), тачке III Решења 
о оснивању Савета за запошљавање града и 
чланова 54. и 99. став.2. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), 
Градоначелница града Панчева дана  22.07.      2011. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о допуни Решења о именовању чланова Савета 

за запошљавање града Панчева

I
У Решењу о именовању чланова Савета за 

запошљавање града Панчева („Службени лист 
града Панчева” број 11/09 и 14/11), у тачки I додаје 
се подтачка 9. и гласи: 

„9. Тања Лукић, члан Градског већа за подручје 
рада и запошљавања”

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-06-020-1/2011-541 
Панчево, 22. јул 2011.године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА
ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник

204.

Градоначелница града Панчева, дана 27. 
јула 2011. године, разматрала је Предлог решења 
о образовању Комисије за процену штете од 
елементарних непогода насталих у току 2011 . године 
у пољопривреди на територији града Панчева, па 
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07) 
и чланова 54, и 99. став 2. Статута Града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за процену штете од 

елементарних непогода насталих у току 2011.
године у пољопривреди на територији града 

Панчева

I
Образује се Комисија за процену штете од 

елементарних непогода насталих у 2011. години 
у пољопривреди на територији града Панчева ( у 
даљем тексту Комисија ), у следећем саставу:

1. ЈЕЛЕНКА НОВАКОВИЋ, председник ко-
мисије, члан Градског већа града Панчева

2. МИЛЕТА СТАНКОВИЋ, члан, дипл.
инж, пољопривреде, представник ПДС Институт 
«Тамиш»,Панчево,

3. ВЕЉКО ПАВЛОВИЋ, члан, дипл.инж, 
пољопривреде, представник ПДС Институт 
«Тамиш», Панчево,

4. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВИЋ, члан, 
доктор пољопривредних наука, представник ПДС 
Институт «Тамиш» Панчево,

5. ЗОРИЦА БОГДАНОВ, члан, дипл.инж.
пољопривреде, представник Секретаријата за 
привреду и економски развој Градске управе града 
Панчева,

6. ОГЊЕН АВРАМОВИЋ, члан,координатор 
пољочуварске службе града Панчева

7. МИЛИЦА СТАНОЈЕВИЋ, члан, пољо-
привредни инспектор Министарства пољо-
привреде,трговине,шумарства и водопривреде,

8. ВЛАДИМИР САНТРАЧ, члан, дипл.инж.
пољопривреде, представник Секретаријата за при-
вреду и економски развој Градске управе града 
Панчева.

II
Задатак Комисије је да изврши процену штете 

од елементарних непогода насталих у току 2011. 
године у пољопривреди на територији града 
Панчева.

Комисија ће извршити процену штете, а 
писмени извештај ће поднети Градоначелници 
града Панчева и Министарству пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде.

III
Стручне и административно техничке послове 

за потребе Комисије обављаће Секретаријат за 
скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за привреду и 
економски развој 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 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
БРОЈ:  II-06-020-1/2011-548 
Панчево, 22. jул 2011. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл правник
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205.

Градоначелница града Панчева, дана 22.07. 
2011. године, разматрала је Предлог за доношење 
решења о измени Решења Градоначелнице града 
Панчева, о образовању Комисије за вредновање 
програма и пројеката у области пружања подршке 
и оснаживања удружења грађана („Сл.лист града 
Панчева” број 23/09, 3/10 и 5/10), те је 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 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I
У решењу Градоначелнице града Панчева о 

образовању Комисије за вредновање програма и 
пројеката у области пружања подршке и оснажива-
ња удружења грађана („Сл.лист града Панчева” 
број 23/09,3/10 и 5/10), у тачки I мења се став 3. 
који сада гласи: « За секретара Комисије одређује 
се Марија Команов, сарадница за  бригу о младима 
н НВО у Секретаријату за јавне службе и социјална 
питања Градске управе града Панчева».

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-06-020-1/2011- 547
ПАНЧЕВО, 22. јул 2011. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА 

Весна Мартнновић, дипл. правница
 

206.

Градоначелница града Панчева, дана 
22.07. 2011. године, разматрала је Правилник о 
систематизацији радних места и запослених Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена” Панчево, 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

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о 

систематизацији радних места и запослених
Јавног комуналног предузећа „Хигијена” 

Панчево

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

систематизацији радних места и запослених Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена” Панчево број 
2711 од 18.07.2011. 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:  II-06-020-1/2011-546 
Панчево,  22. јул 2011. година

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник
 

207.

Градоначелница града Панчева, дана 25.07. 
2011. године, разматрала је Предлог Решења о 
измени решења о образовању Комисије за процену 
штете од елементарних непогода насталих у току 
2011. године у пољопривреди на територији града 
Панчева број: II-06-020-1/2011-548 од 22. јула 2011.
године, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 
129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута Града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 
8/08 и 4/09) , донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о измени решења о образовању Комисије за 
процену штете од елементарних непогода 

насталих у току 2011. године у пољопривреди 
на територији града Панчева број: II-06-020-

1/2011 -548 од 22. јула 2011.године

I
У Решењу о образовању Комисије за процену 

штете од елементарних непогода насталих у току 
2011. године у пољопривреди на територији града 
Панчева број: II-06-020-1/2011-548 од 22. јула 2011.
године , у тачки I додаје се подтачка 9. која гласи:

“9. МИЛАН ГРУБАНОВ, члан, дипл.инж.
пољопривреде - воћар-виноградар “

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: II-06-020-1/2011-563
Панчево,   25. јул 2011. година

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

                 Весна Мартиновић, дипл.правник 
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208.

Градоначелница града Панчева, дана 26. 
јула 2011. године, разматрала је Предлог решења 
о образовању Комисије за избор корисника 
грађевинског материјала, па је 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

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за избор корисника 

граћевинског материјала

I
Образује се Комисија за избор корисника 

грађевинског материјала (у даљем гексту: 
Комисија), у следећем саставу:

1. др Новица Ђорђевић, члан Градског већа 
града Панчева, председник,

- Срђан Јосимов, члан Градског већа града 
Панчева, заменик председника,

2. Божидар Барош, заменик градоначелника 
града Панчева, члан,

- Владимир Деља, члан Градског већа града 
Панчева, заменик члана

3. Зоран Граовац, управник Центра за 
избеглнце Градске управе града Панчева, члан,

- ИренаТомашевић, административни радник 
за избеглице Секретаријата за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Паачева, 
заменик члана,

4. Зденка Јокић, запослена у Јавном предузећу 
«Градска стамбена агенција» Панчево, члан,

- Душан Пердух, запослен у Јавном 
предузећу «Градска стамбена агенција» Панчево, 
заменик члана,

5. Оливера Ћириковачки, запослена у Јавном 
комуналном предузећу ”Водовод и канализација” 
Панчево, члан,

- Вера Шарац, запослена у Секретаријату за 
јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, заменик члана.

 Комисија доноси правилник којим се 
регулишу услови и критеријуми 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.

Комисија ће послове из става I. ове тачке 
обављати и у циљу расподеле средства у износу од 
2.630.000,00 динара, која су планирана Одлуком о 
буџету града Панчева за 2011 . годину (“Службени 
лист града Панчева “број 25/10, 4/11, 7/11 и 20/11 ), 
Раздео 3, Глава 3.9, Функција 090, Позиција 264, 
Економска класификација 472 - Подршка локалном 
акционом плану, у циљу исплате новчане помоћи 
породицама избеглица са територије града Панчева, 
на име стварања и побољшања услова живота кроз 
набавку грађевинског материјала.

III
Председиик Комисије сазива седнице и 

руководи радом Комисије. Комисија одлучује 
консензусом.

IV
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом зајавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева 
и Јавним предузећем «Градска стамбена агенција» 
Панчево.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу градаПанчева«,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1 /2011-568
Панчево,26. јул 2011.годнне

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

                 Весна Мартиновић, дипл.правник

209.

Градоначелница града Панчева, дана 26. 
јула 2011. године, разматрала је Предлог решења 
о образовању Комисије за избор корисника 
грађевинског материјала, па је 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

РЕ Ш ЕЊ Е
о образовању Комисије за избор корисника 

грађевинског материјала

I
Образује се Комисија за избор корисника 

грађевинског материјала (у даљем тексту: 
Комисија), у следећем саставу:

1. др Новица Ђорђевић, члан Градског већа 
града Панчева, председник,

- Срђан Јосимов, члан Градског већа града 
Панчева, заменик председника,

2. Божидар Барош, заменик градоначелника 
града Панчева, члан,

- Владимир Деља, члан Градског већа града 
Панчева, заменик члана

3. Зоран Граовац, управник Центра за 
избеглице Градске управе града Панчева, члан,

- Ирена Томашевић, админнстративни 
радник за избеглице Секретаријата за јавне службе 
и социјална питања Градске управе града Панчева, 
заменик члана,

4. Зденка Јокић, запослена у Јавном предузећу 
«Градска стамбена агенција» Панчево, члан,

- Душан Пердух, запослен у Јавном 
предузећу «Градска стамбена агенција» Панчево, 
заменик члана,

5. Оливера Ћириковачки, запослена у Јавном 
комуналном предузећу”Водовод и канализација” 
Панчево, члан,

- Вера Шарац, запослена у Секретаријату за 
јавне службе и социјална питања Градске управе 
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града Панчева, заменик члана.

II
Комисија доноси правилник којим се регулишу 

услови и критеријуми за избор корисника 
грађевинског материјала , објављује оглас, разматра 
поднете захтеве, доноси одлуке о додељивању 
помоћи у грађевинском материјалу интерно 
расељеним лицима са територије града Панчева 
и извршава друге обавезе у складу са наведеним 
правилником.

Послове из става 1. ове тачке Комисија ће 
обављати у складу са Решењем Комесаријата 
за избеглице Републике Србије број: 553-319 од 
28.06.2011.године, којим је одобрена исплата 
новчане помоћи породицама интерно расељених 
лица са територије града Панчева, у износу од 
2.200.000,00 динара, на име стварања и побољшања 
услова живота кроз набавку грађевинског 
материјала.

Поред тога, Комисија ће послове из става 1. 
ове тачке обављати и у циљу расподеле средства 
у износу од 220.000,00 динара, која су планирана 
Одлуком о буџету града Панчева за 2011. годину 
( “Службени лист града Панчева “број 25/10, 4/11, 
7/11 и 20/11 ), Раздео 3, Глава 3.9, Функција 090, 
Позиција 264, Економска класификација 472 - 
Подршка локалном акционом плану.

III
Председник Комiсије сазива седнице и 

руководи радом Комисије. Комисија одлучује 
консензусом.

IV
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева 
и Јавним предузећем «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:П-06-020-1/2011 -571
Панчево, 26.07. 2011.године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник
 
 

210.

Градоначелница града Панчева, дана 26. 
јула 2011. године, разматрала је Предлог решења 
о образовању Комисије за избор корисника 

новчане помоћи за економско оснаживање и 
осамостаљивање породица избеглица и интерно 
расељених лица, па је 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

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за избор корисника 
новчане помоћи за економско оснаживање 
и осамостаљивање породица избеглица и 

интерно расељених лица

I
Образује се Комисија за избор корисника 

новчане помоћи за економско оснаживање и 
осамостаљивање породица избеглица и интерно 
расељених лица (у даљем тексту: Комисија), у 
следећем саставу:

1. др Новица Ђорђевић, члан Градског већа 
града Панчева, председник,

- Срђан Јосимов, члан Градског већа града 
Панчева, заменик председника,

2. Божидар Барош, заменик градоначелника 
града Панчева, члан,

- Владимир Деља, члан Градског већа града 
Панчева, заменик члана

3. 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,

4. Зденка Јокић, запослена у Јавном предузећу 
«Градска стамбена агенција« Панчево, члан,

- Душан Пердух, запослен у Јавном 
предузећу «Градска стамбена агенција» Панчево, 
заменик члана,

5. Оливера Ћириковачки, запослена у Јавном 
комуналном предузећу “Водовод и канализација” 
Панчево, члан,

- Вера Шарац, запослена у Секретаријату за 
јавне службе и социјална питања Градске управе 
града Панчева, заменик члана,

6. Злата Живанов Крапеж, запослена у Аген-
цији за јавне набавке Градске управе града Панчева, 
члан и

- Батинић Бранислав, запослен у Агенцији 
за јавне набавке Градске управе града Панчева, 
заменик члана.

 
II

Комисија доноси Правилник о условима 
и критеријумима за доделу помоћи, објављује 
оглас, разматра поднете захтеве, доноси одлуке 
о додељивању новчане помоћи избеглицама и 
интерно расељеним лицима са територије града 
Панчева и извршава друге обавезе у складу са 
наведеним правилником.

Послове из става 1. ове тачке Комисија ће 
обављати у складу са Решењем Комесаријата за 
избеглице РС број 553-339 од 28.06,2011. године 
којим је одобрена исплата новчане помоћи 
породицама избеглица и интерно расељених 
лица са територије града Панчева, у износу од 
1.500.000,00 динара, на име стварања услова за 
економско оснаживање и осамостаљивање.
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Поред тога, Комисија ће послове из става 1, 
ове тачке обављати и у циљу расподеле средства 
у износу од 150.000,00 динара, која су планирана 
Одлуком о буџету града Панчева за 2011. годину 
( “Службени лист града Панчева  број 25/10, 
4/11,7/11 н 20/11 ), Раздео 3, Глава 3.9, Функција 
090, Позиција 264, Економска класификација 472 - 
Подршка локалном акционом плану.

III
Председник Комисије сазива седнице и 

руководи радом Комисије. Комисија одлучује 
коисензусом.

IV
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обавља Секретаријат за 
скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и 
социјална питања Градске управе града Панчева 
и Јавним предузећем «Градска стамбена агенција» 
Панчево.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу градаПанчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2011  -569
Панчево,26.јул 2011.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник

 

211.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 29,07.2011. године, разматрало је Предлог 
решења о измени решења о образовању Стручног 
тима за решавање проблема напуштених животиња 
на територији града Панчева, па је на основу 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС” бр. 129/2007) и чланова 59. и 
99. став 3. Статута града Панчева (“Сл. лист града 
Панчева бр. 8/2008 и 4/2009) донело следеће

РЕШЕЊЕ
о измени решења о образовању Стручног тима 

за решавање проблема напуштених
животиња на територији града Панчева

I
У тачки I Решења о образовању Стручног тима 

за решавање проблема напуштених животиња 
на територији града Панчева („Сл. лист града 
Панчева” бр. 3/11), алинеја 4 мења се и гласи:

Весна Параушић, директор ЈКП “Хигијена” 
Панчево, члан;

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-05-06-2/2011-39
Панчево, 29. јул 2011. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Весна Мартиновић, дипл.правник

212. 

ПРЕДМЕТ: Исправка техничких грешака

1. У Одлуци о оснивању Завода за заштиту 
споменика културе

(пречишћен текст) објављеној у “Службеном 
листу града Панчева” број 16/11 од 10.06.2011. 
године, под бројем 142 :

- у члану 17. грешком су уписане речи 
“Скупштина ће разрешити директора“ уместо речи 
“Директор ће бити разрешен “ .

2. У Одлуци о промени оснивача Историјског 
архива у Панчеву објављеној у “Службеном листу 
града Панчева”број 5/11 од 11.03.2011. године, под 
бројем 46 :

- у члану 15. став 2. грешком су уписане речи 
“Скупштина ће разрешити директора “ уместо речи 
“Директор ће бити разрешен “.

3. У Одлуци о промени оснивача Градске 
библиотеке Панчева објављеној у “Службеном 
листу града Панчева”број 5/11 од 11.03.2011. 
године, под бројем 47 :

- у члану 15. став 2. грешком су уписане речи 
“Скупштина ће разрешити директора “ уместо речи 
“Директор ће бити разрешен “.

Стога молимо објављивање исправке наведене 
техничке грешаке. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
БРОЈ:     III-Сл./2011 
ДАТУМ: 3. август 2011.године

СЕКРЕТАР
Мартин Бајза
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