
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број 9     ГОДИНА I             ПАНЧЕВО,   29. ОКТОБАР  2008. ГОДИНЕ Аконтација претплате 13.880,00

   Цена овог примерка        75,00

  157.

На основу чланова 46. и 55. Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник РС» 
број 47/03 и 34/06) и члана 1. Одлуке о овлашћењу 
Градског већа града Панчева за доношење одлука 
о изради урбанистичких планова и њихових 
измена и допуна за град Панчево и насељена 
места на територији града Панчева („Службени 
лист града Панчева” број 6/08), уз прибављено 
мишљење Комисије за планове општине Панчево 
од 15.08.2008.године, Градско веће града Панчева, 
дана  14.октобра 2008. године, донело је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕНТРА 

ПАНЧЕВА - пета фаза -(БЛОКОВИ 
050,062,064, 067, 070, 071, 072 и 073)

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана 

детаљне регулације дела центра Панчева - пета 
фаза - (блокови 050, 062,064, 067, 070, 071, 072 
и 073) (у даљем тексту: Измене и допуне Плана).

Члан 2.
Измене и допуне Плана односе се на 

дефинисање поделе грађевинског земљишта 
унутар блока 067 око хотела „Тамиш” и 
дефинисање задње грађевинске линије зоне 
градње спољњег прстена у поглављу 4.2.4. 
ПРАВИЛА РЕГУЛАЦШЕ.

Члан 3.
Носилац израде Измена и допуна Плана 

је Јавно предузеће «Дирекција за изгрдњу и 
уређење Панчева» Панчево (у даљем тексту: ЈП 
«Дирекција»).

Члан 4.
Обавезује се ЈП “Дирекција за изградњу и 

уређење Панчева” Панчево да са подносиоцем 
Иницијативе за Измену и допуну Плана, 
Д.О.О.«Инвест профи фонд» Панчево и ДОО 
„РАRTENON INŽINJERING” Панчево, закључи 
уговоре ради обезбеђивања средстава за 
финансирање израде Измена и допуна Плана.

Члан 5.
Рок за израду Измене и допуне Плана је 30 

дана од дана уплате аванса по основу уговора из 
претходног члана ове Одлуке.

Члан 6.
Пре подношења предлога Измена и допуна 

Плана Скуппштини града Панчева на доношење, 
исти подлеже стручној контроли, коју врши 
Комисија за планове и излаже се на јавни увид.

Члан 7.
Измена и допуна Плана се излаже на јавни 

увид у трајању од 15 дана.
Измена и допуна Плана се излаже на јавни 

увид у просторијама које буду означене у огласу 
који ће бити објављен у локалном недељном листу 
и истакнут на видном месту у згради Скупштине 
града Панчева.

Члан 8.
Предлог измена и допуна Плана уз Извештај 

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

Члан 9.
Саставни део Одлуке је Програм Измена и 

допуна Плана детаљне регулације дела центра 
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Панчева - пета фаза - (блокови 050, 062,064, 067, 
070, 071, 072 И 073) и Одлука о неприступању 
изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Измена и допуна Плана детаљне регулације 
дела центра Панчева - пета фаза - (блокови 050, 
062,064, 067, 070, 071, 072 и 073), донета од стране 
Секретаријата за комуналне, стамбене, грађевинске 
послове и урбанизам Градске управе града Панчева, 
која ће заједно са овом Одлуком бити објављена у 
„Службеном листу града Панчева”.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаљивања у “Службеном листу града Панчева”.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: I-03-06-71/2008
Панчево,  14. октобар 2008.  год.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Весна Мартиновић,дипл.працник, с.р  

  158.

Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној дана 29. октобра 2008. године, на основу 
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС» број 129/07), чланова 59. 
и 99. став 3. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева» број 8/08), члана 7. Пословника 
Градског већа града Панчева ((«Службени лист 
града Панчева» број 4/08) и Закључка Скупштине 
града Панчева број 1-01-06-59/2008 од 03. октобра 
2008. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА 
СТРАТЕГИЈЕ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА 

ПАНЧЕВА

I
Образује се Тим за израду Нацрта стратегије 

културног развоја града Панчева (у даљем тексту: 
Тим), као повремено радно тело Градског већа града 
Панчева, у саставу:

1. Немања Ротар, дипломирани филолог, члан 
Градског већа града Панчева за подручје културе и 
информисања, за координатора;

2. Владимир Вукајловић, дипломирани соци-
олог, ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево, за члана;

3. Александар Станојловић, дипломирани 
инжењер архитектуре, Музеј града Београда, за 
члана;

4. Др Илдико Ердеи, доцент на Одељењу за 
етнологију и антропологију, Филозофски факултет, 
Универзитет у Београду, за члана;

5. Тамара Тасић, дипломирани инжењер 
архитектуре, Пројектни биро «Корак М» д.о.о. 
Београд, за члана;

6. Марија Илић, сликар, докторант на 
Факултету уметности Универзита у Београду 
-Интердисциплинарне студије, катедра за дигиталну 
уметност, за члана;

7. Ана Виленица, историчар уметности, 
докторант на Факултету уметности Универзитета у 
Београду, на групи за теорију уметности и медија, за 
члана;

8. Снежана Баралић Бошњак, дипломирани 
политиколог, стручна сарадница и планерка за 
културу и информисање у Секретаријату за јавне 
спужбе и социјална питања Градске управе града 
Панчева, за члана.

II
Задатак Тима је израда Нацрта стратегије 

културног развоја града Панчева (у даљем 
тексту: Нацрт стратегије), односно утврђивање 
методологије и корака у процесу креирања текста 
Нацрта стратегије, утврђивање приоритета у области 
културе, израда посебних акционих планова за 
унапређивање појединих области у култури и других 
специфичних потреба у култури утврђених на 
основу истраживања и идентификованих у анализи 
почетног стања, израда методологије за праћење и 
евалуацију остваривања Стратегије.

III
Обавезују се чланови Тима да поштују принципе 

демократичности и да укључују што већи број 
одговорних креатора културне јавне сцене, јавно 
мњење, заинтересоване појединце, публику, као и 
све заинтересоване грађане града Панчева у изради 
текста Нацрта стратегије.

IV
Средства за израду Нацрта стратегије обезбедиће 

се у буџету града Панчева. Чланови Тима за свој рад 
остварују одговарајућу накнаду, осим координатора 
Немање Ротара и члана Снежане Баралић Бошњак.

Износ накнаде из става 2. ове тачке утврђује 
Градско веће града Панчева.

V
Тим може у процесу израде текста Нацрта 

стратегије ангажовати и друге стручњаке ради 



29. октобар   2008. године           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                   Број  9 --   Страна   3   

унапређења појединих сегмената у области културе.
Спољни стручни сарадници ангажовани за 

поједине области имају право на одговарајућу 
накнаду.

Износ накнаде из става 2. ове тачке утврђује 
Градско веће града Панчева.

VI
СастанкеТима сазива координатор Тима.
Тим доноси план рада на првом састанку.
Тим одлучује већином гласова од укупног броја 

чланова.
Тим може да формира радне групе за поједине 

сегменте текста Нацрта стратегије. Радном групом 
из става 4. ове тачке координира члан Тима.

VII
Административно-техничке послове за потребе 

Тима ће обављати секретаријати надлежни за 
јавне службе и социјална питања, општу управу, 
скупштинске послове и послове градоначелника 
града, комуналне, стамбене, грађевинске послове 
и урбанизам, а по потреби и други секретаријати 
Градске управе града Панчева.

На питања која нису регулисана овим актом 
сходно се примењују одредбе Пословника Градског 
већа града Панчева.

Обавезују се секретаријати Градске управе 
града Панчева, јавна и јавна комунална предузећа и 
установе да, на захтев Тима, дају потребне стручне 
информације, анализе и предлоге у поступку 
израде Нацрта стратегије, у складу са својим 
надлежностима.

VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Ово решење, путем Секретаријата за јавне 

службе и социјална питања Градске управе града 
Панчева доставити лицима из тачке I решења, као и 
секретаријатима Градске управе и јавним и јавним 
комуналним предузећима и установама из тачке VII 
решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 1-03-06-74/2008
Панчево, 29. октобар 2008. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 2. Правилника о мерилима 
за утврђивање цена услуга у дечјим установама 
(«Службени гласник РС» број 1/93 и 6/96), чланова 
46. и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС» број 129/07) и Закључка о утврђивању 
надлежности Градског већа града Панчева за 
доношење аката из надлежности извршних органа 
града Панчева од 04. агвуста 2008. године, Градско 
веће града Панчева, на седници одржаној 10. октобра 
2008. године, донелоје

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «ДЕЧЈА 

РАДОСТ» ПАНЧЕВО

Члан 1.
Утврђује се економска цена услуга Предшколске 

установе «Дечја радост» Панчево за:

Ред.
бр. НАЗИВ УСЛУГЕ Месечни 

износ
Дневни 
износ

1. Јаслице (1-3 год.) 18.790,10 894,77
2. Обданиште (3-5,5 год.) 14.490,01 690,00
3. Обданиште (5,5 - 6,5 год.)

припремни предшколски 
програм у трајању од 11 
сати дневно

9.542,28 454,39

4. Забавиште ( 5,5-6,5 год.)
припремни предшколски 
програм у трајању од 4 
сата дневно предшколски 
програм у трајању од 4 
сата дневно

5.313,91 253,04

5. Продужени боравак 2.612,50 124,40

Члан 2.
Номинални износ учешћа корисника услуга у 

економској цени услуга је:
Ред.
бр. НАЗИВ УСЛУГЕ Месечни 

износ
Дневни 
износ

1. Јаслице (1-3 год.) 4.915,00 234,05
2. Обданиште (3-5,5 год.) 3.850,00 183,33
3. Обданиште (5,5 -6,5 год.)

припремни предшколски 
програм у трајању од 11 
сати дневно

2.610,00 124,30
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4. Забавиште ( 5,5-6,5 год.)
припремни предшколски 
програм у трајању од 4 
сата дневно

900,00 42,86

5. Продужени боравак 1045,00 49,76

Одређене категорије корисника имају право на 
регресирање трошкова боравка деце у односу на 
месечни износ, у складу са Одлуком о финансијској 
подршци породици са децом на територији општине 
Панчево.

Члан 3.
Цене услуга из члана 2. овог решења примењују 

се и на васпитне групе деце у области предшколског 
васпитања и образовања у саставу основних школа.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у «Службеном листу града Панчева», а 
примењиваће се почев од 01.октобра 2008.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 1-03-06-70/2008 
Панчево,   10. октобар 2008.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

  160.

На основу члана 12. Закона о делатностима од 
општег интереса у области културе ( «Службени 
гласник РС» број 49/92 ) и чланова 54. и 99. став 
2. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08), Градоначелница града Панчева, 
дана 20. октобра 2008. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У «КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВА» 
ПАНЧЕВО

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 

систематизацији радних места у «Културном центру 
Панчева» Панчево, који је донела директорка 
«Културног центра Панчева» Панчево дана 30. 

септембра 2008. године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
Решење доставити:
- «Културном центру Панчева» Панчево,
- Секретаријату за јавне службе и социјална 

питања и
- Секретаријату за општу управу, ску-пштинске 

послове и послове председника општине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-38
Панчево, 20. октобар2008. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
 161

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
Републике Србије” бр. 135/2004), у складу са 
Закључком Скупштине општине  Панчево бр.I-01 
-06-52/2005 од 20.07.2005.Г. (Службени лист општи-
не Панчево” бр. 16/2005) и на основу мишљења 
Секретаријата за заштиту животне средине бр.VIII-
20-501/сл од 22.09.2008.године Општинска управа 
града Панчева, Секретаријат за комуналне, стамбене, 
грађевинске послове и урбанизам, дана 23.септембра 
2008.године донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕНТРА 

ПАНЧЕВА-ПЕТА ФАЗА -(БЛОКОВИ 
050,062,064,067,070,071,072 И 073)

Члан 1.
За Измену и допуну Плана детаљне регулације 

дела центра Панчева-пета фаза-(блокови 
050,062,064,067,070,071,072 и 073) ( у даљем тексту 
Измена и допуна Плана) није потребна израда 
стратешке процене утицаја плана на животну 
средину.
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Члан 2.
Циљ израде Измена и допуна Плана је 

дефинисање поделе грађевинског земљишта унутар 
блока 067 око хотела „Тамиш” и дефинисање задње 
грађевинске линије зоне градње спољњег прстена у 
поглављу 4.2.4. ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ.

Члан 3.
Реализација предложених Измена и допуна 

Плана не може имати утицај на животну средину, 
те се може закључити да неће доћи до деградације 
животне средине.

Члан 4.
Ова Одлука саставни је део Одлуке о изради 

Измена и допуна Плана и објављује се у Службеном 
листу града Панчева.

В.Д.СЕКРЕТАРА
Ениса Аговић Хоти, с.р. 
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