
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  28  ГОДИНА IV          ПАНЧЕВО,   31. октобар  2011. ГОДИНЕ Аконтација претплате    9.694,11

Цена овог примерка            95,00

446.

Градоначелница града Панчева, дана  31.окто-
бра 2011. године, разматрала је Предлог одлуке о 
додели Плакете града Панчева компанији „Авив 
Арлон” Авив ритејл Парк Панчево, па је 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 чланова 
32. и 33. Одлуке о признањима града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” број 4/11), 
донела

О Д Л У К У 
о додели Плакете града Панчева

Члан 1.
ПЛАКЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА додељује се 

компанији „АВИВ АРЛОН” АВИВ РИТЕЈЛ ПАРК 
ПАНЧЕВО.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-1/2011-1000
Панчево, 31. октобар 2011.године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

447.

Градоначелница града Панчева, дана 31. 
октобра 2011. године, разматрала је Предлог 
одлуке о додели Плакете града Панчева предузећу 
„Данијела комерц” д.о.о. из Панчева, па је 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 чланова 32. и 33. Одлуке о признањима града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
4/11), донела

О Д Л У К У 
о додели Плакете града Панчева

Члан 1.
ПЛАКЕТА  ГРАДА  ПАНЧЕВА додељује  се  

предузећу  „Данијела комерц” Д.о.о. из Панчева.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   11-06-020-1/2011-1001
Панчево,  31. октобар 2011.године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
.

448.

Градоначелница града Панчева, дана 31.10. 
2011. године, разматрала је Предлог одлуке о додели 
Плакете града Панчева Кости Требјешанину, па 
је 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 листтрада Панчева” број 8/08 и 4/09) 
и чланова 32. и 33. Одлуке о признањима града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
4/11), донела
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О Д Л У К У 
о додели Плакете града Панчева

Члан 1.
ПЛАКЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА додељује се   

КОСТИ ТРЕБЈЕШАНИНУ, повртару из насеље-
ног места Глогоњ, град Панчево.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у «Службеном листу 

града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:   II-06-020-1/2011-1002
Панчево,  31. октобар 2011.године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р

 449.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 25. октобра 2011. године, разматрало је 
Предлог решења о образовању Стручног тима за 
припрему предлога санације, реконструкције и 
доградње објеката и опреме на новој санитарној 
градској депонији на путу за Долово, па је на основу 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС” бр. 129/07) и чланова 59. и 99. 
став 3. Статута града Панчева (“Сл. лист града 
Панчева бр. 8/08 и 4/09), донело следеће

    Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Стручног тима за припрему 

предлога санације, реконструкције и доградње 
објеката и опреме на новој санитарној 
градској депонији на путу за Долово

I       
Образује се Стручни тим за припрему предлога 

санације, реконструкције и доградње објеката и 
опреме на нбвој санитарној градској депонији на 
путу за Долово (у даљем тексту: Стручни тим), у 
следећем саетаву:

- Јоргованка Голубовић, дипломирани 
електроинжењер, Секретаријат за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове, координатор; 

- Александра Младеновић, дипломирани 
грађевински инжењер, ЈП „Дирекција за изградњу 
и уређење Панчева” Панчево, члан;

- Бобан Тасковић, дипломирани грађевински 
инжењер, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево, члан;

- Милан Илић, дипломирани машински 
инжењер, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево, члан;

- Јованка Дакић, дипломирани инжењер 
технологије, ЈКП „Хигијена” Панчево, члан;

- Наташа Јосић, дипломирани инжењер 
архитектуре, ЈКП „Хигијена” Панчево, члан.

II
Задатак Стручног тима је: 
- да сагледа стање објеката и опреме на новој 

санитарној градској депонији на путу за Долово,
- да сачини извештај о стању објеката и 

опреме на новој санитарној градској депонији на 
путу за Долово и достави га Градском већу града 
Панчева,

- да припреми предлог неопходних 
радова, потребних за санацију, реконструкцију и 
доградњу објеката и опреме на новој санитарној 
градској депонији на путу за Долово, са проценом 
трошкова.    

III
Извештај и предлог из тачке II овог решења, 

Стручни тим је обавезан да достави Градском већу 
града Панчева, року од 15 дана од дана достављања 
овог решења Координатору и члановима Стручног 
тима.

IV
Чланови Стручног тима не остварују право 

на новчану надокнаду за учешће у раду Стручног 
тима.

V
Стручне и административно-техничке послове 

за потребе Стручног тима обављаће Секретаријат 
за скупштинске послове, послове градоначелника 
и Градског већа Градске управе града Панчева 
у сарадњи са Секретаријатом за инспекцијске 
послове и Секретаријатом за заштиту животне 
средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-
комуналне послове, Градске управе града 
Панчева.

VI
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-05-06-2/2011-62 
Панчево, 25. октобар 2011.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

 



31. октобар 2011. године             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                         Број  28  --   Страна   3   

450.

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник Републике Србије” број 135/04 и 88/10), 
члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о градској 
управи града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 19/10-пречишћен текст, 02/11 - 
исправка и 04/11), 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.
године, Секретаријат за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева, дана 15. 
септембра 2011. године,  донео је

ОДЛУКУ
о приступању изради стратешке процене 

утицаја Измене и допуне Плана генералне 
регулације комплекса ХИП “Петрохемија”, 
ХИП “Азотара” и НИС “Рафинерија нафте 
Панчево” у насељеном месту Панчево на 

животну средину

Члан 1.
Приступа се стратешкој процени утицаја 

Измена и допуна Плана генералне регулације 
комплекса ХИП”Петрохемија”, ХИП “Азотара” и 
НИС “Рафинерија нафте Панчево” у насељеном 
месту Панчево (у даљем тексту:измене и допуне 
плана) на животну средину.

Члан 2.
Изменама и допунама Плана генералне 

регуације комплекса ХИП”Петрохемија”, ХИП 
“Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево” у 
насељеном месту Панчево ствара се плански основ 
за изградњу објеката мофернизације Рафинерије 
нафте Панчево.

Члан 3.
У оквиру стратешке процене утицаја измена и 

допуна плана на животну средину разматраће се:
- међусобни утицај и значај Измена и допуна 

Плана генералне регулације ХИП “Петрохемија”, 
ХИП “Азотара” и НИС Рафинерија нафте Панчево 
у насељеном месту Панчево и Просторног плана 
подручја посебне намене система продуктовода 
кроз Србију(„Службени гласник РС бр. 19/11) 
и Плана детаљне регулације за аутопутску и 
железничку обилазницу око Београда (аутрпутска 
деоница Бубањ-Поток-Винча-Панчево, 
железничка деоница Бели Поток-Винча-Панчево) 
са друмско-железничким мостом преко Дунава на 
подручју града Панчево (план је у фази израде) са 
аспекта садржаја планираних у овим плановима,

- значај плана за заштиту животне средине 
и одржив развој,

- карактеристике утицаја планираних 
садржаја на микро и макро локацију и друга 
питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих 

значајнијих утицаја плана на животну средину, а 
узимајући у обзир планиране намене.

Члан 4.
Извештај о стратешкој процени утицаја 

урбанистичког плана на животну средину садржи 
нарочито следеће:

- полазне основе;
- опште и посебне циљеве стратешке 

процене и избор индикатора;
- процену могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја;
- програм праћења стања животне средине 

у току спрођења плана;
- приказ коришћене методологије и тешкоће 

у изради Стратешке процене;
- приказ начина одлучивања,опис разлога 

одлучујућих за избор датог плана са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина 
на који су питања животне средине укључена у 
план;

- закључке до којих се дошло током израде 
извештаја о стратешкој процени представљене на 
начин разумљив јавности;

- друге податке од значаја за стратешку 
процену.

У случају непостојања релевантних података, 
извршиће се циљна мерења у складу са законом.

Стратешком проценом утицаја на животну 
средину неће се разматрати прекогранична 
природа утицаја.

Члан 5.
Израда извештаја о стратешкој процени 

поверава се ЈП “Дирекција за изградњу и уређење 
Панчева” Панчево. Носилац израде извештаја о 
стратешкој процени дефинисаће методологију за 
израду извештаја о стратешкој процени.

Извештај о стратешкој процени израдиће 
стручни тим састављен од лица са лиценцама 
одговарајуће струке потребне за свеобухватну 
анализу елемената стратешке процене.

Рок за израду извештаја о стратешкој процени 
је 90 дана од дана доношења ове Одлуке.

Средства за израду Извештаја о стратешкој 
процени Измена и допуна Плана генералне 
регулације комплекса ХИП”Петрохемија”, ХИП 
“Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево” 
у насељеном месту Панчево на животну средину, 
обезбедиће НИС “Рафинерија нафте Панчево”.

Члан 6.
Ради обезбеђивања учешћа заинтересованих 

органа и организација и јавности у поступку 
израде и разматрања Извештаја о стратешкој 
процени, Градска управа -Секретаријат за заштиту 
животне средине, урбанизам, грађевинске и 
стамбено-комуналне послове доставиће Извештај 
о стратешкој процени измена и допуна Плана 
заинтересованим органима и организацијама ради 
добијања мишљења.

Истовремено са излагањем измена и допуна 
урбанистичког плана на јавни увид излаже се и 
Извештај о стратешкој процени измена и допуна 
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Плана на животну средину и на тај начин јавност 
учествује у јавној расправи о Извештају.

Члан 7.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради 

Измена и допуна Плана генералне регулације 
комплекса ХИП”Петрохемија”, ХИП “Азотара” и 
НИС “Рафинерија нафте Панчево” у насељеном 
месту Панчево и објављује се у «Службеном листу 
града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО 
КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ
БРОЈ:     V- Сл./2011
ДАТУМ: 18.октобар 2011. године

СЕКРЕТАР
Јасмина Панарин-Петровић, с.р.

451.

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник Републике Србије” број 135/04 и 88/10), 
члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о градској 
управи града Панчева („Службени лист града 
Панчева” број 19/10-пречишћен текст, 02/11 - 
исправка и 04/11), 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.
године, Секретаријат за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и Стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева, дана 12. 
октобра 2011. године, донео је

О Д Л У К У
о неприступању изради стратешке процене 
утицаја измена плана детаљне регулације 

„GREEN FIELD 1” еко-индустријска зона - 
јужно од „Pетрохемије” у Панчеву на животну 

средину
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Измена Плана детаљне регулације 
„GREEN FIELD 1” еко-индустријска зона - јужно 
од „Петрохемије” у Панчеву на животну средину, 
(у даљем тексту: Стратешка процена).

Члан 2.
Разлог за приступање изменама Плана детаљне 

регулације „GREEN FIELD 1” еко-индустријска 
зона - јужно од „Петрохемије” у Панчеву (у даљем 

тексту: Измена Плана) је стварање планског 
основа за изградњу прикључног далековода 220 
кV два једнострука вода за прикључење будуће 
ТС 220/6/6 kV НИС - Рафинерије нафте Панчево.

Члан 3.
Граница обухвата Измена Плана представља 

појас до 60м рачунато од ивице регулационе 
линије, северно у односу на трасу планиране 
саобраћајнице 4 у зони „GREEN FIELD 1” 
дефинисане тачкама ГФ 60, ГФ 50, ГФ 58, ГФ 
57, ГФ 55, ГФ 54 и ГФ 48 (према графичком 
прилогу).

Предмет Измена Плана је уношење трасе 
прикључног далековода 220 kV два једнострука 
вода за прикључење будуће ТС 220/6/6 kV НИС - 
Рафинерија нафте Панчево исецањем постојећег 
220 kV далековода број 253/2 ТС „ХИП 2” у 
близини Рафинерије нафте Панчево по принципу 
улаз- излаз у зони „GREEN FIELD 1” у Панчеву.

Члан 4.
Разлози за неприступање изради Стратешке 

процене дефинисани су на основу територијалног 
обухвата и могућих утицаја Измена Плана на 
животну средину, на следећи начин:

• планови детаљне регулације не спадају 
у планове за које је обавезна израда стратешке 
процене утицаја на животну средину у складу 
са Законом о планирању и изградњи („Службени 
Гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС 
и 24/11)

• разлог због којег није потребна израда 
стратешке процене утицаја Измене Плана на 
животну средину је тај да су у Генералном 
плану Панчева, у поглављу Основна намена 
простора «GREEN FIELD 1» индустријске зоне 
дефинисане као простори где ће бити могућа 
изградња привредних / индустријских објеката 
који својим утицајем задовољавају критеријуме 
заштите животне средине.За Генерални план 
Панчева је урађена Стратешка процена утицаја 
на животну средину, а Секретаријат за заштиту 
животне средине је дао сагласност на Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени лист општине Панчево” број 14/08) 

• предметне Измене Плана планирају 
изградњу надземног далековода од 220 kV за које 
ће се у складу са Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС” број 114/08) израђивати процена утицаја.

Члан 5.
Ова одлука је саставни део Одлуке о Измени 

Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1” 
еко-индустријска зона - јужно од „Петрохемије” 
у Панчеву („Службени лист града Панчева” број 
7/11).
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО 
КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ
БРОЈ:     V- Сл./2011
ДАТУМ: 18.октобар 2011. године

СЕКРЕТАР
Јасмина Панарин-Петровић, с.р.

452.

ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке

У Одлуци о социјалној заштити грађана града 
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 
24/11)

- у члану 56. став 3. грешком је уписан број 
“3.” уместо броја “2.”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
БРОЈ:     III- Сл./2011
ДАТУМ: 25.октобар 2011 године

СЕКРЕТАР 
Мартин Бајза, с.р.

453.

ПРЕДМЕТ: Исправке техничких грешака

У Статуту Дома културе “3. октобар “Банатско 
Ново Село (“Службени лист града Панчева” број 
25/11)

- у члану 3. став 1. грешком је уписана реч 
”Решењем” која се брише, као и број “11” уместо 
броја “14”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
БРОЈ:     III- Сл./2011
ДАТУМ: 25.октобар 2011.године

СЕКРЕТАР 
Мартин Бајза, с.р.

454.

Агенција за саобраћај градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС” број 41/2009 и 53/10), 
члана 20. Одлуке о Градској управи града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
-пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11), чланова 
113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ” број 
33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” број 30/10), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одређује се постављање успоривача брзине 
(лежећег полицајца) и обележавање пешачког 
Прелаза у улици Маршала Тита у Качареву на 
улазку у насељено место наспрам фабрике УТВА 
„Милан Премасунац”. Пешачки прелаз опремити 
са приступним стазама уколико приступне стазе 
недостају.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:        

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става 1. диспозитива овог решења постављањем 
успоривача брзине, вертикалне сигнализације 
и обележавањем хоризонталне сигнализације у 
складу са Законом о безбедности саобраћаја;

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Рок за извршење овог решења је 20.12.2011. 
године.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2011-27
ПАНЧЕВО 20. октобар 2011. године 

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

455. 

На основу чланова 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС” број 41/09 и 53/10), члана 7. и 20. Одлуке о 
уређењу мирујућег саобраћаја на територији града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
9/10), члана 20. Одлуке о Градској управи града 
Панчева („Службени лист града Панчева” број 
19/10 пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11), 
чланова 113., 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист 
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” 
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број 30/10), Агенција за саобраћај Градске управе 
града Панчева доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Привремено се изузима из система наплате 
паркинг простор који се налази на платоу код Зеле-
не пијаце, иза Историјског архива.

II. Одређује се забрана саобраћаја за сва 
моторна возила на наведеном простору, осим за 
во-зила којима се врши снабдевање.

III. Налаже се ЈКП „Хигијена” Панчево да 
уклони вертикалну сигнализацију за означавање 
паркинга.

IV. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 
става 2. диспозитива овог решења постављањем 
вертикалне сигнализације у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја;

- да постављену вертикалну сигнализацију 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
гарда Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2011-28
Панчево, 21. oоктобар 2011. године

 
ДИРЕКТОР

Ранко Марчетић, с.р.

 
456.

Агенција за саобраћај Градске управе града 
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС” број 41/09 и 53/10), 
члана 20. Одлуке о Градској управи града Панчева 
(„Службени лист града Панчева” бр. 19/10 
-пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11), чланова 
113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ” број 
33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” број 30/10), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о техничкој регулацији саобраћаја

Одређује се обележавање пешачког прелаза 
у улици Милоша Требињца у зони раскрснице 
са улицом Владимира Жестића. Пешачки прелаз 
опремити приступним стазама уколико приступне 
стазе недостају.

Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за 
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да

- изврши техничку регулацију саобраћаја из 

става 1. диспозитива овог решења;
- да постављену сигнализацију унесе у 

Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 27.12.2011. 

године.
Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2011-29
ПАНЧЕВО 27.октобар 2011. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

457.

ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке

У Службеном листу града Панчева број 
23/11 од 30.08.2011. године, у саставу Одлуке о 
посебној накнади  за заштиту и унапређивање 
животне средине (пречишћен текст) пропуштено 
је објавњивање обрасца ПП ЕКО-ПРИХОД, па се 
овим путем грешка исправља.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАР ЗА СКУП-
ШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, 
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Број: II/сл
Датум: 31. октобар 2011. године

СЕКРЕТАР
Сања Поповић, с.р.
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458.
  На основу члана 24. Закона о раду (“Службени 

гласник РС” бр. 24/05 и 61/06) и члана 37. Статута 
Дома омладине Панчево од 03.12.1997., 25.09.2003. 
и 30.04.2004. године, директор Дома омладине 
Панчево, дана 16. марта. године, донео је

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХМЕСТА

Члан 1.
У Правилнику о систематизацији радних 

места (“Службени лист града Панчева” број 10/08 
и 18/10) у члану 4. тачка 2. мења се и гласи:

“2. КООРДИНАТОР ПРОГРАМСКИХ 
АКТИВНОСТИ ВШ, ССС 1”.

тачка 14. мења се и гласи:
“14. ТЕХНИЧАР КОМПЈУТЕРСКЕ ОПРЕМЕ; 

ВШ, ССС 1”.

Члан 2.
У члану 5. тачка 2. мења се и гласи:
“ 2. КООРДИНАТОР ПРОГРАМСКИХ 

АКТИВНОСТИ
УСЛОВИ:
- *   ВШ, ССС
- три године радног искуства
- извршилац 1

ПОСЛОВИ:
- прати рад уредника програма и њихову 

реализацију, 
- помаже директору у реализацији спољних 

програма Дома омладине, 
- иступа у јавност само у вези са програмским 

активностима, 
- подноси директору писмени извештај о 

уоченим неправилностима у току реализације, 
- присуствује реализацији свих програма, 
- у случају спречености или одсустности 

директора, а у складу са налозима издатим од 
стране директора, обавља послове прописане 
чланом 7. Правилника,

- подноси директору извештај о извршеним 
пословима и предузетим мерама: у време 
спречености или одсутности директора,

- извршава одлуке директора, односно стара се 
о њиховом уредном и благовременом извршавању,

 - предлаже директору доношење одлука  и  
предузимање  мера  из његове надлежности,

- обавља и друе послове по налогу, односно 
овлашћењу директора.”

Тачка 14. мења се и гласи:

“14. ТЕХНИЧАР КОМЈУТЕРСКЕ ОПРЕМЕ
УСЛОВИ: 
- ВШ, ССС
- једна година радног искуства на истим или 

сличним пословима 
- извршилац 1

ПОСЛОВИ:
- опслужује и одржава сву рачунарску технику 

са пратећом опремом, 
- одржава интернет презентацију и најављује 

програме Дома омладине на интернету - друштве-
ним мрежама,

- припрема материјал за постављање на 
интернет презентацији, 

- ради компјутерски дизајн,
- врши техничку припрему за штампу (рекла-

мни материјал, књиге, флајери, постери, плакати, 
билборди итд),

- архивира материјал припремљен на компјуте-
ру (рекламе,припреме за штампу итд),

- израђује рекламни материјал - монтажа за 
радијску и тв рекламу, 

- кореспондира путем електронске поште 
(слање и прихват електронске поште), 

- помаже при реализацији програма где се 
изискује компјутерска техника, 

- обавља и друге послове по налогу 
директора.”

Члан 3.
Овај правилник, по добијању сагласности 

од стране Градоначелнице града Панчева, ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу града Панчева”.

 
ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО
Број 308
Датум 16. март 2011. године

ДИРЕКТОР
Немања Благојевић, с.р.

 

 
459.

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног 
предузећа «Хигијена» Панчево (« Сл. Лист општине 
Панчево», бр. 13/11 од 30.05.2011.), Управни одбор 
Предузећа на редовној седници одржаној дана 
17.10.2011. године решавајући тачку 24. усвојеног 
дневног реда - Разматрање предлога одлуке бр.4194 
од 12.10.2011. године, о попусту од 5% правним 
лицима и. предузетницима који редовно плаћају 
месечне обавезе за услугу сакупљања и одвожења 
отпада и услугу одлагања и уклањања отпада, 
једногласно је донео следећу



О Д Л У К У

Прихвата се у целости предлог ПРС-а и 
одобрава давање попуста власницима односно 
закупцима пословног простора - правним лицима 
и предузетницима који у року доспећа (валути) 
измирују своје обавезе за услугу сакупљања и 
одвожења отпада и услугу одлагања и уклањања 
отпада.

Попуст ће бити одобрен у висини од 5% у 
наредном месецу за месец који је измирен у року.

Ова Одлука је саствани део Одлуке о 
остваривању права на умањење или привремено 
ослобађање плаћања услуге изношења и депонова-
ња кућног отпада број 2230 од 24.05.2011. године 
(Сл.лист Града Панчева број 18 од 30.06.2011. 
године) и примењиваће се почев од 31.10.2011 
године.

Обавезују се стручне службе да спроведу ову 
одлуку.

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
«ХИГИЈЕНА» - ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 2230/59-24 
Панчево, 17.октобар 2011. године

Директор ЈКП “Хигијена” Панчево
Весна Параушић, дипл. правник, с.р.

Председник Управног одбора
Никола Петковић, с.р.

460.

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног 
предузећа «Хигијена» Панчево- пречишћен 
текст (« Сл. Лист града Панчева», бр. 13/2011 од 
30.05.2011. године), Управни одбор ЈКП «Хигијена» 
Панчево на ванредној седници одржаној дана 
18.10.2011. године, је у циљу растерећења привреде 
и боље наплате потраживања које ЈКП»Хигијена» 
Панчево потражује од привредних субјеката чије 
је седиште на територији града Панчева по основу 
извршених комуналних услуга, једногласно донео 
следећу

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ ПОПУСТ 20% свим 
привредним субјектима (привредним друштвима 
и предузетницима), чије је седиште на територији 
града Панчева, а који нису у поступку реструктури-
рања, под условом да најкасније до 31.12.2011.
године исплате целокупан дуг настао по доспелим, а 
неисплаћеним рачунима испостављеним закључно 
са 30.09.2011. године.

Ова одлука се доставља надлежном органу 

оснивача на разматрање и сагласност.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности оснивача.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
«ХИГИЈЕНА» - ПАНЧЕВО 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ: 2230/60 
Панчево, 18.октобар 2011.

Директор ЈКП “Хигијена” Панчево
Весна Параушић, дипл. правник, с.р.

Председник Управног одбора
Никола Петковић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј     

Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                          Стр.                 Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                        Стр.                 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА ПАНЧЕВА

446. Одлука о додели Плакете града Панчева 
бр. II-06-020-1/2011-1000 

447. Одлука  о додели Плакете града Панчева 
бр. II-06-020-1/2011-1001 

448. Одлука  о додели Плакете града Панчева 
бр. II-06-020-1/2011-1002 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

449. Решење о образовању Стручног тима за 
припрему предлога санације, реконструкције 
и доградње објеката и опреме на новој 
санитарној градској депонији на путу за 
Долово 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  

450. Одлука о приступању изради стратешке 
процене утицаја Измене и допуне Плана 
генералне регулације комплекса ХИП 
“Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС 
“Рафинерија нафте Панчево” у насељеном 
месту Панчево на животну средину 

451. Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја измена плана 
детаљне регулације „GREEN FIELD 1” еко-
индустријска зона - јужно од „Pетрохемије” 
у Панчеву на животну средину 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

452. Исправка техничке грешке у Одлуци о 

социјалној заштити грађана града Панчева

453. Исправке техничких грешака у Статуту 
Дома културе “3. октобар“ Банатско Ново 
Село

АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ

454.  Решење број ХII-17-344-1/2011-27 

455. Решење број ХII-17-344-1/2011-28 

456. Решење  о техничкој регулацији 
саобраћаја

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ 
ВЕЋА

457. Исправка техничке грешке у Одлуци о 
посебној накнади  за заштиту и унапређивање 
животне средине (пречишћен текст)

ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

458. Правилник о изменама правилника о 
систематизацији радних места 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
«ХИГИЈЕНА» - ПАНЧЕВО

459. Одлука бр. 2230/59-24 

460. Одлука бр. 2230/60 
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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 308-748  --  Рачуноводство 308-722,
           Уредник  САЊА ПОПОВИЋ   телефони: 351-530 и 308-843/343                                    
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево


