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На основу члана 32. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” број 62/2003, 64/2003, 58/2004, 
62/2004, 79/2005 и 101/2005), члана 4. Одлуке 
о критеријумима за утврђивање мреже дечјих 
вртића и основних школа («Службеии гласник 
РС» број 13/2004) и члана 39. тачка 6. Статута 
града Панчева (“Службени лист града Панчева” 
број 8/2008), Скупштина града Панчева, на 
седници одржаној дана 18. децембра 2008. годи-
не, донела је
 

ОДЛУКУ
о мрежи основних школа са седиштем на 

територији града Панчева

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број и просторни 

распоред основних школа на територији града 
Панчева (у даљем тексту: мрежа основних 
школа).

Члан 2.
Мрежу основних школа чине:
1. Основна школа “Васа Живковић” 

Панчево
2. Основна школа “Јован Јовановић Змај” 

Панчево
3. Основна школа “Стевица Јовановић” 

Панчево
4. Основна школа “Ђура Јакшић” Панчево
5. Основна школа “Исидора Секулић” 

Панчево
6. Основна школа “Свети Сава” Панчево
7. Основна школа “Бранко Радичевић” 

Панчево
8. Основна школа “Борисав Петров Браца” 

Панчево
9. Основна школа “Братство Јединство “ 

Панчево
10. Основна школа “ Мирослав Антић Мика” 

Панчево 
11. Основна школа”Олга Петров” Банатски 

Брестовац

12. Основна школа”Доситеј Обрадовић” 
Омољица

13. Основиа школа” Моше Пијаде” Иваново
14. Основна школа “Вук Стефановић 

Караџић” Старчево
15. Основна школа” Жарко Зрењанин” 

Банатско Ново Село ,    
16. Основна школа “Аксентије Максимовић” 

Долово
17. Основна школа “Гоце Делчев” Јабука
18. Основна школа “ Жарко Зрењанин” 

Качарево
19. Основна школа “4. октобар” Глогоњ
20. Школа за основно и средње 

образовање”Мара Мандић” Панчево, са 
издвојеним одељењима у насељеним местима 
Долово, Омољица, Јабука и Качарево

21. Музичка школа «Јован Бандур» Панчево
22. Балетска школа “Димитрије Парлић” 

Панчево, са издвојеним одељењима у Алибунару 
(општина Алибунар) и Зрењанину (град 
Зрењанин).

Члан 3.
Основне школе из члана 2. ове одлуке, редни 

бројеви од 1. до 19. обављају делатност основног 
образовања и васпитања.

Основна школа «Ђура Јакшић» Панчево, 
поред делатности из става 1. овог члана, обавља 
и делатност основног образовања и васпитања 
одраслих лица.

Школа за основно и средње образовање 
«Мара Мандић» Панчево обавља делатност 
основног и средњег образовања и васпитања 
ученика са сметњама у развоју.

Музичка школа «Јован Бандур» Панчево 
обавља делатност основног и средњег музичког 
образовања и васпитања.

Балетска школа «Димитрије Парлић» 
Панчево обавља делатност основног и средњег 
балетског образовања и васпитања.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о мрежи основних школа са 
седиштем на територији општине Панчево 
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Градоначелница града Панчева, дана 12. 
марта 2009. године, поступајући по Локалном 
акционом плану за унапређење положаја избеглих 
и интерно расељених лица у граду Панчеву 2009 
- 2013. године, донетом на седници Скупштине 
града Панчева дана 20. фебруара 2009. године, као 
и Решењу Комесаријата за избеглице Републике 
Србије број 553-210/1 од 16. децембра 2008. 
године, са циљем да се, између осталог, приступи 
образовању Комисије за избор корисника пакета 
грађевинског материјала, 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 је

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

пакета граћевинског материјала

I
Образује се Комисија за избор корисника 

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

1. Миланко Андрејић, члан Градског већа 
града Панчева;

2. Слађана Војиновић, стручни сарадник 
за управљање пројектима у Секретаријату за 
скупштинске послове, послове Градоначелника 
и Градског већа;

3. Божа Јаћимовски, виши сарадник за рад 
са избеглим и прогнаним лицима у Повереништву 
за избеглице Градске управе града Панчева;

4. Јован Кузманов, руководилац правно-
кадровских и општих послова у Јавном предузећу 
«Градска стамбена агенција» Панчево;

5. Драган Остојин, руководилац грађе-
винско-техничких послова у Јавном предузећу 
«Градска стамбена агенција» Панчево.

Комисија на првој седници, већином гласова 
од укупног броја чланова, бира председника 
Комисије.

II
Комисија доноси Правилник о условима 

и критеријумима за доделу помоћи, објављује 
оглас, разматра поднете захтеве, доноси одлуке о 
додељивању помоћи и   извршава   друге   обавезе   
у   складу   са   наведеним   правилником.

III
Председник Комисије сазива седнице и 

руководи радом Комисије. Комисија одлучује 
консензусом.

IV
Стручне и административно-техничке 

послове Комисије обављаће Јавно предузеће 
«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: II-06-020-1/2009-146
Панчево, 12. март 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

   82

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 

(«Службени лист општине Панчево» број 
21/2005и 15/2007).

Члан 5.
Ова одлука, по добијању сагласности 

Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, 
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”, a 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
 
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: I-01-06-98/2008 
Панчево, 18.децембар 2008. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р. 



   17.  март  2009. године           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА                          Број   6 --   Страна   3   

Панчева» број 8/08 и 4/09), градоначелница града 
Панчева, дана 12. марта 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник 

о изменама и допунама Правилника о 
систематизацији радних места у «Културном 

центру Панчева» Панчево
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
систематизацији радних места у «Културном 
центру Панчева» Панчево, који је донела 
директорка «Културног центра Панчева» 
Панчево дана 02. марта 2009. године.

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-06-020-1/2009-144
Панчево, 12. март 2009. године
 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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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 члана 1. Одлуке о одређивању 
градоначелника града Панчева за давање 
сагласности на цене («Службени лист града 
Панчева» број 12/08), градоначелница града 
Панчева, по претходно прибављеном мишљењу 
Градског већа града Панчева (Закључак број II-
05-06-2/2009-14 од 25. фебруара 2009. године), 
дана 25. фебруара 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о ценама 

превоза у градском саобраћају

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 
одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево 
о ценама превоза у градском саобраћају, број 
515/2009-VIII-50 од 10.  фебруара 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће за превоз путника 

«Аутотранспорт - Панчево» Панчево објавиће 
одлуку из тачке I овог решења у «Службеном 
листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, 
а објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: П-06-020-1/2009- 101
Панчево, 25. фебруар 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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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 члана 1. Одлуке о одређивању 
градоначелника града Панчева за давање 
сагласности на цене («Службени лист града 
Панчева» број 12/08), градоначелница града 
Панчева, по претходно прибављеном мишљењу 
Градског већа града Панчева (Закључак број II-
05-06-2/2009-14 од 25. фебруара 2009. године), 
дана 25. фебруара 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о ценама 

превоза у приградском саобраћају

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора Јавног комуналног предузећа за превоз 
путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево о 
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ценама превоза у приградском саобраћају, број 
515/2009/-VIII-52 од 10. фебруара 2009. године.

II
Јавно комунално предузеће за превоз путника 

«Аутотранспорт - Панчево» Панчево објавиће 
одлуку из тачке I овог решења у «Службеном 
листу града Панчева».

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће 

се почев од наредног дана од дана доношења, 
а објавиће се у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2009- 102
Панчево, 25. фебруар 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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На основу чланова 46. и 47. Закона 
планирању и изградњи («Службени гласник 
РС» бр. 47/03 и 34/06), чланова 46. и 66. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” бр. 
129/07), чланова 59. и 99. став 3. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 
8/08 и 4/09) 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 („Сл. 
лист града Панчева бр. 6/08), уз прибављено 
мишљење Комисије за планове од 17.02.2009.
године, Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 13.марта 2009. године, донело је

О Д Л У КУ
о изради Измена и допуна Плана генералне 

регулације ХИП «Петрохемија», ХИП 
«Азотара» и НИС «Рафинерија нафте 
Панчево» унасељеном месту Панчево

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације ХИП «Петрохемија», ХИП 
«Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» 
у насељеном месту Панчево (у даљем тексту: 
Измена и допуна Плана), која се односи на делове 
текста Плана, сходно тексту који је објављен 
у «Службеном листу општине Панчево» бр. 
12/08.

                                   Члан 2. 
Изменама и допунама Плана, не мења 

се графичка документација Плана генералне 
регулације ХИП «Петрохемија», ХИП 
«Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» 
у насељеном месту Панчево, због чега није 
потребно прибављати услове и сагласности 
надлежних институција.

Члан 3.
Носилац израде Измена и допуна Плана 

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

Члан 4.
Средства за израду Измена и допуна Плана 

обезбедиће се из буџета града Панчева.

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

дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 6.
Пре подношења Предлога плана Скупштини 

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 Плана се излаже на јавни увид у 

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

Члан 8.
Предлог измена и допуна Плана уз Извештај 

Комисије за планове, који је саставни део 
образложења Измена и допуна Плана, доставља 
се Скупштини града Панчева на доношење.
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Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Програм 

измена и допуна Плана детаљне регулације 
ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС 
«Рафинерија нафте Панчево» у насељеном 
месту Панчево и Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину.

Програмом из става 1. овог члана дефинисано 
је да свака парцела мора имати директну или 
индиректну везу са јавном површином.

Основ за израду урбанистичког пројекта 
препарцелације за формирање грађевинске 
парцеле да би се извела реконструкција и 
модернизација инсталација за утовар и истовар 
на локацији пристаништа Рафинерије нафте 
Панчево као и за израду урбанистичких 
пројеката по указаној потреби, поред Плана 
детаљне регулације ХИП «Петрохемија», ХИП 
«Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» 
у насељеном месту Панчево је и Програм 
измена и допуна Плана детаљне регулације 
ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС 
«Рафинерија нафте Панчево» у насељеном месту 
Панчево, који је саставни део ове одлуке.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном листу града 
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-19
Панчево, 13. март 2009.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
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Градско веће града Панчева, на основу 
чланова 46. и 55. Закона о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС» 47/03 и 34/06), чланова 
46. и 66. Закона о локалној самоуправи («Сл.
гласник РС» бр. 129/07) , члана 59. Статута 
града Панчева (»Сл.лист града Панчева бр. 8/08 
и 4/09) 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 («Сл.лист града 
Панчева» број 6/08), уз прибављено Мишљење 
Комисије за планове општине Панчево од 
29.08.2008.г., на седници одржаној дана17.марта 
2009.године, донело је

О Д Л У К У
о изради Плана генералне регулације 

насељеног места Старчево

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације 
насељеног места Старчево (у даљем тексту 
План).

Члан 2.
У обухвату плана налази се насељено место 
Старчево са површином грађевинског реона од 
629 хектара.

Члан 3.
Циљ израде Плана је постизање рационалније 
организације и уређења предметног простора, уз 
што боље усклађивање коришћења предметног 
простора са могућностима и ограничењима 
која пружају природни и створени услови, као 
и територијализација програмских садржаја 
насеља.

Члан 4.
Носилац израде Плана је Јавно предузеће 
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево.

Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се из 
буџета града Панчева.

Члан 6.
Рок за израду Плана је 90 дана од дана доношења 
ове одлуке.

Члан 7.
Пре подношења предлога Плана Скупштини 

града Панчева на доношење, исти подлеже 
стручној контроли, коју врши Комисија за 
планове и излаже се на јавни увид.
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Члан 8.
План се излаже на јавни увид у трајању од 

15 дана.
План се излаже на јавни увид у просторијама 

које буду означене у огласу који ће бити објављен 
у недељном листу “Панчевац” и истакнут на 
видном месту у згради Градске управе града 
Панчева.

Члан 9.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

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

Члан 10.
Саставни део ове одлуке је Програм 

урбанистичког плана насељеног места Старчево 
и Одлука о приступању изради стратешке 
процене утицаја Плана генералне регулације 
насељеног места Старчево на животну средину, 
донета од стране Секретаријата за урбанизам, 
грађевинске, стамбено-комуналне послове и 
саобраћај Градске управе града Панчева, дана 
24.02.2009.године, која се заједно са овом 
одлуком објављује у «Службеном листу града 
Панчева».

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном објаљивања 

у “Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ :II-05-06-2/2009-20 
Панчево 17. март 2009.  год.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 11. став 3. Одлуке о ауто 
такси превозу - пречишћен текст (“Сл. лист 
општине Панчево” бр. 4/08 и “Сл. лист града 
Панчева” бр. 4/09), 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), Градско веће града Панчева, на седници 

одржаној 17. марта 2009. године, донело је

П Р А В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о 

испитивању погодности возила за такси 
превоз

Члан 1.
У Правилнику о испитивању погодности 

возила за такси превоз (“Сл. лист општине 
Панчево” бр. 26/06 и 20/07), у члану 3. у ставу 2. 
речи “Председник општине Панчево” замењују 
се речима “Градско веће града Панчева”, као и у 
осталим члановима Правилника у одговарајућем 
падежу.

У истом члану, у истом ставу Правилника, 
речи “Секретаријата за комуналне, стамбене, 
грађевинске послове и урбанизам” замењују 
се речима “Секретаријата за урбанизам, 
грађевинске, стамбено-комуналне послове 
и саобраћај”, као и у осталим члановима 
Правилника у одговарајућем падежу.

У истом члану, у истом ставу Правилника, 
речи “Секретаријата за привреду и приватно 
предузетништво” замењују се речима 
“Секретаријата за привреду и економски развој”, 
као и у осталим члановима Правилника у 
одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. Правилника, реч 

“општине” замењује се речју “града”, као и у 
осталим члановима Правилника у одговарајућем 
падежу.

У члану 4. у ставу 2. Правилника, број жиро 
рачуна “840-745151843-03 са позивом на број 70-
226-74515113 по моделу 97” замењује се новим 
рачуном који гласи:

“840-745141843-30 - Остали приходи у 
корист нивоа градова, са позивом на број 63-226-
74514113 по моделу 97”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у “Службеном листу 
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-20
Панчево,17. март 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 135/2004), 
члана 14. став 6. и члана 31. Одлуке о градској 
управи града Панчева («Службени лист града 
Панчево бр. 11/08), а у складу са Закључком о 
одређивању надлежности за доношење Одлуке 
о изради стратешке процене, Скупштине града 
Панчево бр. 1-01-06-52/2005 од 20.07.2005.
године, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Панчева, дана 18. фебруара 2009.
године, донео је

О Д Л У К У
о неприступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину Измене и 
допуне Плана генералне регулације ХИП 
«Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС 

«Рафинерија нафтеПанчево» у насељеном 
месту Панчево

Члан 1.
Стратешка процена утицаја на животну 

средину за Измене и допуне Плана детаљне 
регулације плана генералне регулације ХИП 
«Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафи- 
нерија нафте Панчево» у насељеном месту Пан- 
чево (у даљем тексту: Измене и допуне Плана), 
се не израђује.

Члан 2.
Циљ израде Измене и допуне Плана је 

отклањање грешака у текстуалном делу плана, 
које су се поткрале у току израде Плана а директно 
утичу на његово спровођење у појединим 
сегментима, које не могу имати негативан утицај 
на животну средину.

Члан 3.
Животна средина, подручја обухваћеним 

Изменама и д опунама Плана, са становништва 
утицаја, није угрожена обзиром да концептуелни 
део Плана се не мења, и нема измена у односу на 
стање описано у важећем Програму и плану, код 
пострјеће намене и коришћења земљишта као и 
код процене развојних могућности.

                                   Члан 4. 
Ово одлука чини саставни део Одлуке о 

изради Измене и допуне Плана и објављује се у 
„Службеном листу града Панчева”.

В.Д. СЕКРЕТАРА
Ениса Аговић-Хоти, 
  дипл.правник с.р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Сл.
гласник РС» бр. 135/2004), у складу са 
Закључком о одређивању надлежности за 
доношење Одлуке о изради стратешке процене, 
Скупштине општине Панчево бр. I-01-06-
52/2005 од 20.07.2005.г.и на основу Мишљења 
Секретаријата за заштиту животне средине 
бр.VIII-20-501 /сл. од 07.11.2008 и бр.VIII-20-
501-0489/2008. од 05.12.2008., Секретаријат за 
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне 
послове и саобраћај, дана 24. фебруара 2009.
године, донео је

 
ОДЛУКУ

о приступању изради стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације 

насељеног места Старчево на животну 
средину

Члан 1.
Стратешка процена утицаја израђује се за 

План генералне регулације за насељено место 
Старчево на животну средину (у даљем тексту:  
План).

Члан 2.
Циљ израде  Плана и стратешке процене 

утицаја урбанистичког плана на животну 
средину је стварање правног и планског основа 
за организовани просторни развој, заштиту и 
уређење подручја насељеног места Старчево, као 
и проширење граница грађевинског земљишта 
за приближно 247 хектара у односу на границе 
разматране предлогом Просторног плана општи-
не Панчево

Члан 3.
У оквиру стратешке процене утицаја 

Плана генералне регулације за насељено место 
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Старчево на животну средину разматраће се 
следећа питања везана за заштиту животне 
средине и то:

- Приказ проблема везаних за животну 
средину у Плану и програму који ће бити 
разматрани у оквиру стратешке процене

- Могућност утицаја урбанистичког плана 
на ваздух, воде, земљиште, микро, биљни и 
животињски свет, биодивезитет и станишта;

ризик од хемијског удеса из разлога 
непосредне близине Јужне индустријске зоне 
Панчева;

Утицај Плана на становништво и здравље 
житеља насељеног места Старчево и околних 
насеља ;

основни проблеми заштите животне средине 
Плана и могућност утицаја Плана на разнородне 
области и делове животне средине, природног и 
урбаног окружења;

карактеристике утицаја Плана на животну 
средину, нарочито у смислу вероватноће, 
интензитета, сложености.појаве ризика по 
људско здравље и средину, деловања на области 
од природне, културне и друге важности и 
деловања на угрожене области и др.

Из стратешке процене утицаја на животну 
средину биће изостављена разматрања која се 
односе на:

- прекограничну природу утицаја , пошто 
се сматра да је неће бити;

- заштићена природна добра која не 
егзистирају на подручју обухвата плана и

- деловање на угрожене екосистеме , 
биљне и животињске врсте, пошто о постојању 
истих не постоје релевантни подаци

Члан 4.
Извештај о стратешкој процени утицаја 

урбанистичког плана на животну средину садржи 
нарочито следеће:

а) полазне основе;
б) опште и посебне циљеве стратешке 

процене и избор индикатора;
ц) процену могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја;
д) смернице за израду стратешких процена 

на нижим хијерархијским нивоима и за процене 
утицаја пројеката на животну средину;

е) програм праћења стања животне средине 
у току спрођења Плана;

ф) приказ коришћене методологије и тешкоће 
у изради Старешке процене;

г) приказ начина одлучивања и начина на 
који су питања живонте средине укључена у 
План, опис разлога одлучујућих за изабрани 
садржај Плана из угла разматраних варијантних 
решења;

х) описна подела и рангирање привредних 
и других локација и просторних целина 
обухваћених Планом према степену ризика, 
могућем еколошком оптерећењу животне среди-
не и капацитету животне средине.

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

Члан 5.
Одређује се Јавно предузеће «Дирекција 

за изградњу и уређење Панчева» Панчево за 
носиоца израде Извештаја о стратешкој процени 
утицаја урбанистичког плана на животну 
средину.

Извештај о стратешкој процени израдиће 
стручни тим састављен од запослених ЈП 
«Дирекција» Панчева са одговарајућим 
овлашћењима и лиценцама и по потреби 
ангажованих стручних лица или организација 
и установа које су квалификоване за анализу 
елемената стратешке процене.

Финансирање израде извештаја о стратешкој 
процени регулисаће се посебним актом 
надлежног органа.

Члан 6.
Ради обезбеђивања учешћа заинтересованих 

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

ЈП «Дирекција» Панчево ће за јавност, 
заинтересоване органе, организације и предузећа 
организовати јавно представљање Извештаја о 
стратешкој процени утицаја путем оглашавања 
основних елемената извештаја на телевизији, 
радију и у једном штампаном медију у Панчеву.

У склопу излагања урбанистичког плана, 
јавност остварује јавни увид и учествује у јавној 
расправи о Извештају о стратешкој процени 
Плана генералне регулације за насељено место 
Старчево на животну средину.
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Члан 7
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана генералне регулације насељеног места 
Старчево и објављује се у «Службеном листу 
града Панчева».

В.Д. СЕКРЕТАРА
Ениса Аговић-Хоти, 
  дипл.правник с.р.

    90

На основу члана 24.Закона о раду („Слгласник 
РС”бр.24/2005 и 61/2005) и чл.35.Статута 
„Културног центра Панчева”Панчево („Сл.
лист општине Панчево”,број 12/2007),директор 
„Културног центра Панчева”Панчево доноси

П Р А В И Л Н И К 
о изменама и допунама Правилника о 

систематизацијирадних места

Члан 1.
У Правилнику о систематизацији радних 

места „Културног центра Панчева” Панчево од 
30.09.2008.године у члану 4. у тачци 5. код броја 
извршилаца број „3” замењује се бројем „4”

У члану 4.код укупног броја извршилаца 
број ,,47”замењује се бројем„48”.

Члан 2.
У члану 5.тачка 5.радно место „Организатор 

културе”,код броја извршилаца број„3” замењује 
се бројем„4”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу по добијању 

сагласности градоначелника града Панчева,осмог 
дана од објављивања у „Службеном листу града 
Панчева”.

„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА”
ПАНЧЕВО
Број: 619.
Панчево, 2. март 2009. године

Д И Р Е К Т О Р
Јасмина Венчански, с.р.

  
 
    91.

На основу члана 35. Статута ЈКП 
”Аутотранспорт-Панчево«, а у складу са Законом 

о образовању цена у комуналним делатностима и 
предлогом о корекцији цена превоза у градском 
саобраћају, Управни одбор је на VIII редовној 
седници одржаној дана 10. фебруар 2009.године 
једногласно донео следећу:
 

О Д Л У К У
Повећавају се цене превоза у градском 

саобраћају у просеку за 8,00 %.
Цене ће се примењивати по добијању Решења 

о давању сагланости на нове цене превоза од 
стране надлежних органа СО Панчево.

Утврђује се нова цена за појединачне карте.

Појединачне карте

Стара 
цена

у 
динарима

Нова 
цена

у
динарима

 %
 

по
ве

ћа
њ

а

1.Карта за једну   во-
жњу у предпродаји

44,73 48,30 8

2.Карта за једну во-
жњу у возилу

-- 60,00

Претплатне карте

1. Запослени 2.233,80 2.412,50 8

2. Службена 3.531,37 3.813,87 8

Претплатне карте са попустом
1. Ученичка 1.149,75 1.241,73 8
2. Пензионери и ин-
валиди 1.149.75 1.241,73 8

-За превоз пртљага путник плаћа 32,00 
динара

-Цена доплатне-казнене карте за путнике 
који су затечени у возилу без појединачне или 
месечне карте износи 1.080,00 динара

-Адиминистративни трошкови, настали 
покретањем судског поступка за путнике који 
у року од 8 дана по уручењу опомене не плате 
казнену карту, износие 756,000 динара

-Продаја месечних карата за наредни месец 
врши’се према усвојеној Одлуци - Ценовнику 
почев од 25. у месецу за наредни месец.

НАПОМЕНА:
У градском превозу путника се укида жетон као 
средство плаћања.
Уводи се нови начин плаћања куповином карте у 
возилу, за коју је формирана нова цена од 60,00 
динара за једну вожњу.
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Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи одлука број 515/2008- IV-26 од 25. 
децембра 2008. године.

О извршењу Одлуке стараће се директор 
предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПРЕВОЗ
ПУТНИКА »АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО«
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 515/2009-VIII-50
Панчево 10. фебруар 2009. године

ПРЕДСЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА

Мирослав Вранеш, с.р.
    92

На основу члана 35. Статута ЈКП 
»Аутотранспорт-Панчево«, а у складу са 
Законом о образовању цена у комуналним 
делатностима и предлогом о корекцији цена 
превоза у приградском саобраћају, Управни 
одбор је на VIII  редовној седници одржаној 
дана 10. фебруара 2009. године једногласно 
донео следећу:

О Д Л У К У
Усваја се Ценовник превоза путника у 

приградском саобраћају са применом након 
добијања Решењао давању сагласности на 
нове цене превоза од стране надлежног органа 
СО Панчево.

Релација

Ц
ен

е 
у 

пр
им

ен
и 

од
 0

9.
02

.2
00

8.
г.

Ц
ен

а 
од

об
ре

не
 

од
 2

5.
12

.2
00

8.
г.

П
ре

дл
ог

 
но

ви
х 

це
на

 у
ве

ћа
ни

х 
за

 
8%

Панчево- Старчево 68,37 70,62 76,26
Панчево-Омоли ица 86.60 89.46 96,61
Панчево-Б.Брестовац 104,80 108,29 116.95
Панчево-Иваново 104,80 108.29 116,95
Панчево-Долово 104,80 108.29 116,95
Панчево-Б.Н.Село 86,60 89,46 96,61
Панчево-Качарево 86.60 89.46 96.61
Панчево -Јабука 68,37 70,62 76.26
Панчево- Глогоњ 104.80 108.29 116,95

За превоз пртљага путник плаћа 43,00 

динара
Цена доплатне-казнене карте за путнике 

који су затечени у возилу без појединачне или 
месечне карте износи 1.080,00 динара.

Цена месечне претплатне карте за 
неограничен број вожњи формира се на бази 46 
јединачних цена превоза и 23 износа станичне 
услуге за месечне карте .

Адиминистративни трошкови, настали 
покретањем судског поступка за путнике који 
у року од 8 дана по уручењу опомене не плате 
казнену карту, износи 756,000 динара

Продаја месечних карата за наредни месец 
врши се према усвојеној Одлуци - Ценовнику 
почев од 25. у месецу за наредни месец.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи одлука број 515/2008- IV-27 од 25. 
децембра 2008. године.

О извршењу Одлуке стараће се директор 
предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПРЕВОЗ ПУТНИКА »АУТОТРАНСПОРТ-
ПАНЧЕВО«
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ:515/2009-VIII-52
Панчево, 10. фебруар 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Мрослав Вранеш, с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

80. Одлука о мрежи основних школа са 
седиштем на територији града Панчева.....

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА

81. Решење о образовању Комисије за 
избор корисника пакета грађевинског мате
ријала...........................................................

82. Решење о давању сагласности на 
Правилник о изменама и допунама 
Правилника о систематизацији радних 
места у „Културном центру Панчева“ Пан-
чево...............................................................

83. Решење о давању сагласности на 
Одлуку о ценама превоза у градском саоб-
раћају.............................................................

84. Решење о давању сагласности на 
Одлуку о ценама превоза у приградском са
обраћају.........................................................

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

85. Одлука о изради Измена и допуна Плана 
генералне регулације ХИП „Петрохемија“, 
ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте 
Панчево“ у насељеном месту Панчево.......

86. Одлука о изради Плана генералне 
регулације насељеног места Старчево.......

87. Правилник о изменама и допунама 
Правилника о испитивању погодности 
возила за такси превоз.................................

                    

С А Д Р Ж А Ј     

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

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

89. Одлука о приступању изради стратешке 
процене утицаја Плана генералне регула-
ције насељеног места Старчево на животну 
средину..........................................................

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА

90.Правилник о изменама и допунама 
Правилника о систематизацији радних ме-
ста..................................................................

ЈКП „АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО“

91. Одлука о ценама превоза у градском са
обраћају.........................................................

92. Одлука о ценама превоза у приградском 
саобраћају......................................................

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  УРБАНИЗАМ,  ГРАЂЕВИНСКЕ, 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САО- 
БРАЋАЈ
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
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                                                       филијала Панчево
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