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ПАНЧЕВО, 7. АВГУСТ 2009. ГОДИНЕ

230.
На основу члана 54, а у вези члана 55 Закона
о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”
број 47/03 и 36/06) и члана 21. и 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број
8/2008), Скупштина града Панчева је на седници
одржаној дана 30. јуна 2009 године донела
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА
ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И
НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
А. УВОД
1. ПОВОД , РАЗЛОГ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Повод за израду Измене и допуне
Плана генералне регулације комплекса ХИП
„Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС
„Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту
Панчево, је иницијатива Градског већа града
Панчева број I–03–6-сл./2009 од 12.01.2009.
године а на захтев ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ број 54-1/2009-V од 12.01.2009.
године и Одлука о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације ХИП „Петрохемија“, ХИП
„Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у
насељеном месту Панчево број II-05-06-2/200919 од 13.03.2009.године (“Службени лист града
Панчева” број 06/2009).
Измену и допуну Плана је неопходно
извршити из разлога да се отклоне грешке у
текстуалном делу плана, које су се поткрале у
току израде плана а директно утичу на његово
спровођење у појединим сегментима.
2. ОБУХВАТ ПЛАНА
Нема измена у односу на стање описано у
важећем Плану.

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
298,00

3. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Измене и допуне
Плана генералне регулације комплекса ХИП
„Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС
„Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту
Панчево је Генерални план Панчева до 2021.
године (“Службени лист општине Панчево”,
бр. 14/2008) и Плана генералне регулације
комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“
и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву
(“Службени лист општине Панчево”, бр.
12/2008).
А.4. КОНЦЕПТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Концептуални део Плана се не мења.
Измена и допуна се односе на делове
текста Плана генералне регулације комплекса
ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС
„Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном
месту Панчево, сходно тексту који је објављен
у „Службеном листу општине Панчево“ број
12/2008.
Б. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПЛАНУ
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.2. Циљеви израде плана (страна 250 и 251)
- Текст пасуса 2 се мења – и гласи :
„Изградња нових и реконструкција постојећих технолошких погона су планирани
искључиво на бази израђених Генералних
пројеката и Предходних студија оправданости, на
које је сагласност дало надлежно Министарство,
уз предходно ревидирање тих докумената од
стране ревизионе комисије коју је формирало
исто Министарство.“
1.3. Студије, истраживања
ХИП „Петрохемија“ (страна 253)
- Додати тачку 8 која гласи:
8. Накнадно предата документација
8.1. Генерални пројекат са претходном
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студијом оправданости
ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЛИПРОПИЛЕНА КАПАЦИТЕТА 180.000 т/г.
Студију је урадио - Машинопројект Копиринг,
Акционарско друштво за консалтинг, пројектовање
и инжењеринг, Београд, Ул.Добрињска 8а.
8.2. Извештај о извршеној стручној контроли
Генералног пројекта са претходном студијом
оправданости ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПОЛИПРОПИЛЕНА КАПАЦИТЕТА 180.00 т/г
Бр. 112-351-оо185/2006-02 од 26.06.2006.
год (Покрајински секретаријат за арх.урб. и
градитељство).
4. ПЛАН
4.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4.1.3. НАМЕНА ПОВРШИНА
ХИП Азотару
Реконструкција погона НПК-а (страна 300)
- Текст пасуса 2 се мења
- у другој реченици брише се реч „санације“,
и текст пасуса гласи :
„Капацитет погона биће 740 т/д по линији (2
x 740 т/д) гранулисаног НПК-а ђубрива формулације 15:15:15.
4.1.3.1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
(страна 302 и 303)
- У пасусу 4, текст задњег става се брише,
„За легализацију:
Азотарин резервисан простор блок 1 (Амонијак
III) за легализацију и план парцелације за цео
комплекс Азотаре
Легализација великог броја нелегалних објеката у све три фабрике ЈИЗ“,
и текст пасуса гласи :
„Резервисани простори за које је неопходна
даља разрада (План детаљне регулације или
Урбанистички пројект) су за :
Г-1 и Г-2 Градско постројење за пречишћавање отпадних вода
Нову железничко- аутомобилску саобраћајницу са мостом преко азотариног канала
Нову железничко- аутомобилску саобраћајницу јужно од рафинерије
Петрохемијске резервисане просторе блокови
04 и 05 у комплексу А-2
Азотарине резервисане просторе блок 1-а
(стари погон Амонијак I и погон Амонијак II)
Азотарине резервисане просторе,блок 6-а
(погон Карбамид I)
Рафинеријске резервисане просторе 2Ц-10
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Рафинеријину унутрашњу луку 2Ц-15 у
блоку 26-2 и 2Ц-16 у комплексу фабрике
Будући резервоарски простор уз будућу луку
(са северне стране продуктовода) у блоку 26-1
”Messer Tehnogas”
на обе локације и
евентуална проширења комплекса“.
- Текст пасуса 8 се мења и гласи :
„Изградња нових и реконструкција постојећих објеката (којим се мења технолошки
процес), а за које одобрење за изградњу издаје
надлежно Министарство, може бити планирани
искључиво на бази израђених Предходних студија
оправданости и/или Студија оправданости, на
које сагласност даје надлежно Министарство,
уз одговарајућу планску разраду са проценом
утицаја на животну средину и доказом да је
иста у складу са Стратешком проценом утицаја
Просторног и Генералног плана Панчева.“
4.1.8. Локације за даљу планску разраду
- Комплетан текст овог поглавља је идентичан
са коригованим текстом у пасусу 4 поглавља
4.1.3.1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА и гласи :
„Резервисани простори за које је неопходна
даља разрада (План детаљне регулације или
урбанистички пројект) су за :
Г-1 и Г-2 Градско постројење за пречишћавање отпадних вода
Нову железничко- аутомобилску саобраћајницу са мостом преко азотариног канала
Нову железничко- аутомобилску саобраћајницу јужно од рафинерије
Петрохемијске резервисане просторе блокови 04 и 05 у комплексу А-2
Азотарине резервисане просторе блок 1-а
(стари погон Амонијак I и погон Амонијак II)
Азотарине резервисане просторе,блок 6-а
(погон Карбамид I)
Рафинеријске резервисане просторе 2Ц-10
Рафинеријину унутрашњу луку 2Ц-15 у
блоку 26-2 и 2Ц-16 у комплексу фабрике
Будући резервоарски простор уз будућу луку
(са северне стране продуктовода) у блоку 26-1
” Messer Tehnogas ” на обе локације и евентуална проширења комплекса. ”
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.2.3. Правила за образовање грађевинских
парцела (страна 343)
- Текст пасуса 5 се мења - брише се друга
реченица „Свака парцела-комплекс мора имати
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излаз на јавну површину - саобраћајницу“, и гласи :
„Парцелација и препарцелација у складу
са променама на терену или препарцелација у
случају потребе да се обједине парцеле на сваком
од наведених комплекса. Свака парцела мора
имати директну или индиректну везу са јавном
површином “.
4.2.21. Услови и мере за спровођење Плана
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ АКТОМ О УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА (страна 358)
- Наслов са пратећим текстом се у потпуности
брише, тако да после текста под насловом
СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА следи текст
под насловом МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
Постојећи текст „Нема измена у односу на
графички део у важећем Плану“ се проширује
– додаје се нови текст, тако да комплетан текст
гласи :
„Нема измена у односу на графички део у
важећем Плану, изузев у текстуалном делу који
се усаглашава са овим изменама.
Текст се мења на цртежима :
- 4 Постојеће стање – намена (ПОСТОЈЕЋА
НАМЕНА ПОВРШИНА; Цр.бр. 4)
- 5 План намене површина (ПЛАН НАМЕНЕ
ПОВРШИНА; Цр.бр. 5)
- 6 План регулације (ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
СА НИВЕЛАЦИОМ; Цр.бр. 6)
- 7 План саобраћајница са нивелациом
(ПЛАН САОБРАЋАЈА СА НИВЕЛАЦИОМ;
Цр.бр. 7)
- 9 План инфраструктуре (ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ; Цр.бр. 9)
-10 План зеленила (ПЛАН ОЗЕЛЕЊАВАЊА;
Цр.бр. 10),
тако да се текст „простор за санацију“
замењује текстом „простор за будућу разраду“
и то на свим местима у поднасловима
КОМПЛЕКС „ХИП-Петрохемија“ Панчево „а.д.“
и КОМПЛЕКС ХИП „АЗОТАРА“ ПАНЧЕВО
осим у тачци 5а где се тај текст брише.“
За све остало важе одреднице Плана генералне
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регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП
„Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“
у насељеном месту Панчево (“Службени лист
општине Панчево”, бр. 12/2008).
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
У складу са Правиликом о начину увида
у донети урбанистички план, оверавања,
потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз
накнаду („Сл. гласник РС“ бр.75/2003) План
се ради потписивања, оверавања и архивирања
израђује у три примерка у аналогном облику и
четири примерка у дигиталном облику.
Овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП
“Дирекција” као и овлашћено лице Скупштине
града Панчева, пре оверавања, потписују све
примерке Плана израђеног у аналогном облику.
Оверу потписаног Плана врши овлањшено
лице и одговорни урбаниста ЈП “Дирекција”, као
и овлашћено лице Скупштине града Панчева.
Један примерак донетог, потписаног и
овереног Плана у аналогном облику као и један
примерак Плана у дигиталном облику достављају
се архиви Скупштине града Панчева.
Два примерка донетог, потписаног и овереног
Плана у аналогном облику као и два примерка
Плана у дигиталном облику достављају се органу
надлежном за његово спровођење.
Један примерак Плана у дигиталном облику
доставља се министарству надлежном за послове
урбанизма.
Сходно ставу 3. члана 2. Правилника, ЈП
“Дирекција” ће, поред горе предвиђеног броја
примерака, израдити, оверити и потписати и два
примерка Плана у аналогном облику за своје
потребе.
Након усвајања од стране Скупштине града
Панчева, План се објављује у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА		
БРОЈ: II-04-06-12/2009
Панчево, 30. јун 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р
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231.
Градоначелница града Панчева, дана 06.
августа 2009. године, разматрала је Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката «Младост» Панчево,
који је донео директор Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских
терена и објеката «Младост» Панчево дана
10.07.2009. године, број 913, 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
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа за уређење
и одржавање спортских терена и објеката
«Младост» Панчево
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа за уређење и одржавање
спортских терена и објеката «Младост» Панчево,
који је донео директор Јавног комуналног
предузећа за уређење и одржавање спортских
терена и објеката «Младост» Панчево дана
10.07.2009. године, број 913.
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-06-020-1/2009-454
Панчево, 06. августа 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
232.
Градско веће града Панчева, на основу члана
46. 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), чланова 59. и 99. став 3. Статута
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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 од 05.03.2009. г, на седници
одржаној дана 04. августа 2009.године, донело
је
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације
«GREEN FIELD 1»
еко-индустријска зона јужно од Петрохемије
у Панчеву
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације «GREEN FIELD 1» еко-индустријска
зона јужно од Петрохемије у Панчеву (у даљем
тексту План).
Члан 2.
Циљ израде Плана је да се кроз разраду
дела територије Панчево у складу са смерницама
датим Генералним планом Панчева (“Сл. лист
општине Панчево”, бр. 14/08), уз максимално
активирање и искоришћење геостратешког
положаја Панчева, да нови привредни и
инвестициони подстицај за нови привредни и
индустријски развој града, омогући дислоцирање
појединих привредних субјеката из централних
зона Панчева, побољшање квалитета садржаја,
коришћења и идентитета целокупног простора
и рационално коришћење ресурса, максимално
очување животне средине тј. развијање оних
привредних грана и индустрије, чија технологија
не утиче негативно на животну средину, уз
афирмисање еколошки, економски оправданих
и тржишно оријентисаних облика организовања
предузећа, уз обезбеђење услова за фазну
реализацију, прилагођавање условима тржишта
и флексибилност решења.
Ова привредна зона се формира као «екоиндустријска зона» јер се наслања на изграђене
петрохемијске комплексе који еколошки
оптерећују шири простор.
Члан 3.
Простор који се налази у обухвату Плана
лоциран је на јужном (делу) ободу Панчева, са
западне, северне и северозападне стране оивичен
је насипом за будућу трасу саобраћајнице за
ТЕ-ТО тј. „Green field 3“ индустријску зону, са
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североисточне стране тангира саобраћајницу
Панчево-Старчево, а са југоисточне стране
поклапа се са границом Генералног плана, а са
јужне стране простор је дефинисан граничним
тачкама од ГФ1 до ГФ19.
Укупна површина обухвата плана «GREEN
FIELD 1» у Панчеву износи 217xa 12ари 75м².
Члан 4.
Носилац израде Плана је Јавно предузеће
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева»
Панчево.
Члан 5.
Рок за израду Плана је 90 дана од дана
доношења ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Панчева.
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.
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.
За време израде Плана детаљне регулације,
у границама обухвата Плана, ограничава се
изградња објеката до доношења Плана детаљне
регулације, а најдуже у року од годину дана.
Одредба става 1. овог члана примењује се и
на актове о урбанистичким условима и изводе из
урбанистичког плана издате до дана доношења
ове одлуке.
Члан 11.
Саставни део ове одлуке је Програм плана
детаљне редулације «GREEN FIELD 1» еко-

Број 18 -- Страна 5

индустријска зона јужно од Петрохемије у
Панчеву и Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја Плана плана детаљне
редулације «GREEN FIELD 1» еко-индустријска
зона јужно од Петрохемије у Панчеву на животну
средину, донета од стране Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, дана 07.05.2009.године, која се заједно
са овом одлуком објављује у «Службеном листу
града Панчева».
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу даном објаљивања
у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ : II-05-06-2/2009-64
Панчево, 04. августа 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
233.
Градско веће града Панчева, на основу члана
46. 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. и 99. став 3. 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 од 05.03.2009.године, на
седници одржаној дана 04. августа 2009.године,
донело је
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације
за еко-индустријски комплекс
«GREEN FIELD » 2 у Панчеву
(зона између насеља Топола и «Луке Дунав»)
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за еко-индустријски комплекс«GREEN FIELD»
2 у Панчеву (зона између насеља Топола и «Луке
Дунав») (у даљем тексту: План).
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Члан 2.
Локација “GREEN FIELD” 2 налази се на
простору “Мали рит” у јужном делу града
Панчева, односно испод магистралног пута
М.1.9. (Панчево – Београд) односно испод
“Петропласта” и планиране саобраћајнице
дефинисане осовинским тачкама od ГФ115
do ГФ119 са источне стране граничи се
индустријском пругом
ХИП “Азотара”, са
јужне стране Азотариним пловним каналом
тј. – земљиштем изнад поменутог канала и са
западне стране планираном границом комплекса
који се налази на 50м од планиране регулационе
линије саобраћајнице (север – југ), дефинисане
осовинским тачкама број од ГФ112 do ГФ115.
Укупна површина интервенција за “GREEN
FIELD “ 2 односно залеђе Луке Дунав у Панчеву
износи 75xа 36а 50м².
Члан 3.
Циљ израде Плана је обезбеђивање
одговарајуће планске регулативе за изградњу
нових индустријских садржаја у овом делу
градске територије на неизграђеном градском
грађевинском земљишту, који ће се градити у
складу са стеченим урбанистичким обавезама
и природним карактеристикама локације као и
правилима која ће бити прописана овим Планом.
		
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.
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.
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Члан 9.
Предлог Плана са Извештајем Комисије
за планове, који је саставни део образложења
Плана, доставља се Скупштини града Панчева
на доношење.
Члан 10.
За време израде Плана детаљне регулације,
у границама обухвата Плана, ограничава се
изградња објеката до доношења Плана детаљне
регулације, а најдуже у року од годину дана.
Одредба става 1. овог члана примењује се и
на акте о урбанистичким условима и изводе из
урбанистичког плана издате до дана доношења
ове одлуке.
Члан 11.
Саставни део ове одлуке је Програм
плана детаљне регулације за еко-индустријски
комплекс«GREEN FIELD » 2 у Панчеву (зона
између насеља Топола и «Луке Дунав») и Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације за еко-индустријски
комплекс«GREEN FIELD » 2 у Панчеву (зона
између насеља Топола и «Луке Дунав») на
животну средину, донета од стране Секретаријата
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчева, дана 07.05.2009.године, која се заједно са
овом одлуком објављује у «Службеном листу
града Панчева».
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу даном објаљивања
у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ : II-05-06-2/2009-64
Панчево, 04. августа 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

234.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 28. јула 2009. године, разматрало је
Предлог решења о образовању Радне групе за
реорганизацију Јавног комуналног предузећа
за превоз путника «Аутотранспорт – Панчево»
Панчево и оснивање Јавног комуналног предузећа
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за градски саобраћај, па је на основу чланова 46.
и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» број 129/07) и чланова 59 и 99. став
3. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за реорганизацију
Јавног комуналног предузећа за превоз
путника «Аутотранспорт – Панчево» Панчево
и оснивање Јавног комуналног предузећа за
градски саобраћај
I
Образује се Радна група за реорганизацију
Јавног комуналног предузећа за превоз путника
«Аутотранспорт – Панчево» Панчево и оснивање
Јавног комуналног предузећа за градски саобраћај
(у даљем тексту: Радна група) у следећем
саставу:
1. ФИЛИП МИТРОВИЋ, помоћник Градоначелника града Панчева, координатор;
2. МИЛАДИН ШАКИЋ, члан Градског
већа града Панчева за подручје инфраструктуре
и саобраћаја, заменик координатора;
3. СРЂАН ЈОСИМОВ, члан Градског
већа града Панчева за подручје комуналних
делатности, заменик координатора;
4. ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, члан Градског
већа града Панчева за подручје финансија, члан;
5. МИЛАНКО АНДРЕЈИЋ, члан Градског
већа града Панчева за подручје привреде и
приватног предузетништва, члан;
6. ЗОРАН ГРБА, секретар Секретаријата за
привреду и економски развој, члан;
7. ЕНИСА АГОВИЋ ХОТИ, секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено–
комуналне послове и саобраћај, члан;
8. МИЛАН БИРО, помоћник секретара
за саобраћај Секретаријата за урбанизам,
грађевинске, стамбено–комуналне послове и
саобраћај, члан;
9. ЗАГОРКА ЂУЛИНАЦ, самостални стручни сарадник у Секретаријату за урбанизам,
грађевинске, стамбено–комуналне послове и
саобраћај, члан;
10. ЦВЈЕТКО ПЕТРОВИЋ, шеф Правне
службе Јавног комуналног предузећа за превоз
путника «Аутотранспорт – Панчево» Панчево,
члан;
11. ЗОРАН ТОПАЛОВИЋ, представник
Синдиката «Независност» Јавно комуналног
предузећа за превоз путника «Аутотранспорт –
Панчево» Панчево, члан;
12. ПАВЛЕ АБРАМОВИЋ, представник
Самосталног синдиката Јавно комуналног предузећа за превоз путника «Аутотранспорт –
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Панчево» Панчево, члан.
II
Задатак Радне групе је да у року од 45 дана
од дана образовања Радне групе:
1) Предложи мере и начин њиховог
спровођења у циљу реорганизације Јавног
комуналног предузећа за превоз путника
«Аутотранспорт – Панчево» Панчево у Јавно
комунално предузеће за градски саобраћај и да
предложи начин регулисања односа у погледу
преузимања имовине, права, уговорних обавеза,
средстава, запослених и архиве Јавног комуналног
предузећа за превоз путника «Аутотранспорт –
Панчево» Панчево;
2) Утврди предлог мера у циљу решавања
постојеће финансијске ситуације, на основу
детаљне анализе пословања Јавног комуналног
предузећа за превоз путника «Аутотранспорт –
Панчево» Панчево.
III
За извршење задатака из тачке II овог решења,
Радна група по потреби може ангажовати и
представнике других органа, организација и
институција релевантних за поједина питања из
њене надлежности.
IV
Административно–техничке послове за
потребе Радне групе обављаће Секретаријат за
урбанизам, грађевинске, стамбено–комуналне
послове и саобраћај, Одељење за саобраћај
Градске управе града Панчева.
V
Радна група подноси извештај о раду
Градском већу града Панчева.
VI
Радна група ће у свом раду примењивати
Пословник Градског већа града Панчева.
VII
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-05-06-2/2009-61
Панчево, 28. јула 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
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235.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 06. августа 2009. године, поступајући
по Стратегији за друштвену интеграцију Рома
– град Панчево 2009 – 2012, донетој на седници
Скупштине града Панчева дана 18.12.2008.
године, са циљем да се, између осталог, приступи
образовању Ромског координационог тима за
укључивање Рома града Панчева, разматрало
је Предлог за доношење Решења о образовању
Ромског координационог тима града Панчева, па
је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07)
и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и
4/09), донело следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању Ромског координационог тима
града Панчева
I
Образује се Ромски координациони тим
града Панчева (у даљем тексту, скраћено: РКТ),
на иницијативу Тима за евалуацију и мониторинг
Стратегије за друштвену интеграцију Рома
града Панчева, чији састав чине председници
или по један представник невладиних ромских
организација, са седиштем на територији града
Панчева.
II
Састав РКТ-а:
1. Горан Петровић, Друштво «Ром» Панчево;
2. Трајан Дан, Удружење Рома «Свети
Јован» Долово;
3. Илија Поповић, Удружење грађана
јужнобанатских Рома – Омољица;
4. Петар Думитру, Друштво Рома - мали рит
- Лондон, Панчево;
5. Ангелина Шајн, Хуманитарна организација удружења Рома «Браћа» Панчево;
6. Сања Узелац, Удружење Ромкиња
«Даница», Панчево;
7. Зоран Ваневски, КУД «Црни бисери»
Јабука;
8. Мирослав Јовановић, Удружење Рома
«ЈУБАН», Панчево;
9. Марио Нинић, Ромски центар Банатског
региона «Света Петка», Банатско Ново Село;
10. Тања Мирковић, Удружење Рома општине
Панчево.
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III
Председник Тима за евалуацију и мониторинг
Стратегије за друштвену интеграцију Рома града
Панчева сазива седнице и руководи радом
РКТ-а.
РКТ одлучује апсолутном већином гласова,
тајним гласањем.
Консултант РКТ-а за сарадњу са ромским
удружењима је Никола Ковачевић, погонски
електричар из Панчева.
Пословно–административнe послове за РКТ
обавља Марија Витомиров, административни
радник из Панчева.
IV
Задаци РКТ-а:
- РКТ се бави пословима остваривања увида
и анализе постојећег стања на подручју града
Панчева, а посебно у областима образовања,
могућности запошљавања, здравства и становања
Рома;
- спроводи мере и активности из Стратегије
за друштвену интеграцију Рома града Панчева;
- сарађује са Тимом за евалуацију и
мониторинг Стратегије за друштвену интеграцију
Рома града Панчева (у даљем тексту: Тим);
- иницира, предлаже и спроводи мере и
активности за унапређење положаја ромске
популације, која живи на територији града
Панчева;
- предлаже чланове анкетних тимова из
реда грађана ромске националности, односно из
неформалних насеља Тиму, за извршавање мера
и акција;
- чланови РКТ-а су чланови или координатори
анкетних тимова, а први са списка из тачке II овог
решења је координатор свих анкетних тимова;
- између чланова РКТ-а постоји подела
задужења, на основу које сваки члан доноси
свој план и програм рада, за област за коју је
задужен;
- на битна документа и захтеве за функционисање РКТ-а сагласнот даје председник
Тима;
- заједно са члановима Тима и радних
група које формирају чланови Тима, сарађује
са Националним саветом ромске националне
мањине, Секретаријатом за ромску националну
стратегију, Саветом за за интеграцију Рома у АП
Војводини, Канцеларијом за инклузију Рома,
цивилним сектором и другим релевантним
институцијама, установама и министарствима;
- заједно са члановима Тима или на његов
захтев учествују у спровођењу мера из локалног
акционог плана за приоритетне (образовање,
становање, здравље, запошљавање) и друге
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области (социјална заштита, култура, медији и
информисање, посебно осетљиве групе – жене,
интерно расељена лица, повратници по основу
споразума о реадмисији);
- доноси годишњи план рада, којим дефинише
циљеве, динамику рада и заседања, поделу улога
и задужења међу члановима, као и Извештај и
Пословник о раду;
- доноси оперативне планове;
- иницира израду материјала за оглашавање
и промовисање активности на основу Стратегије
и основног плаката Стратегије за друштвену
интеграцију Рома, покретање и редовно
освежавање WEB сајта намењеног интеграцији
Рома, у сарадњи са председником Тима;
- сарађује са ромским медијатором за здравље,
школама и ромским менторима у школама;
- подноси извештаје о раду Тиму;
- извршава друге задатке, на предлог или
захтев председника Тима.
V
Обавезује се начелник Градске управе града
Панчева да РКТ-у обезбеди простор за рад у
згради Градске управе града Панчева, као и
неопходна средства и друге услове рада.
VI
Средства за финансирање трошкова везаних
за рад консултанта и пословно- административног
радника, по уговору о делу на шест месеци,
обезбеђују се из буџета града Панчева за 2009.
годину, са позиције 21.3, економска класификација 416 – Комисије, награде, бонуси – распоред
салда из 2008. године.
Чланови РКТ-а не остварују накнаду за свој
рад.
РКТ може да се финансира из донација.
VII
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-05-06-2/2009-65
Панчево, 06. aвгуст 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.
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236.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 06. августа 2009. године, поступајући
по Стратегији за друштвену интеграцију Рома
– град Панчево 2009 – 2012, донетој на седници
Скупштине града Панчева дана 18.12.2008.
године, са циљем да се, између осталог, приступи
образовању Тима за евалуацију и мониторинг
Стратегије за друштвену интеграцију Рома града
Панчева, разматрало је Предлог за доношење
Решења о образовању Тима за евалуацију и
мониторинг Стратегије за друштвену интеграцију
Рома града Панчева, па је на основу чланова 46.
и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» број 129/07) и чланова 59. и 99. став
3. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању Тима за евалуацију и
мониторинг Стратегије за друштвену
интеграцију Рома града Панчева
I
Образује се Тим за евалуацију и мониторинг
Стратегије за друштвену интеграцију Рома града
Панчева (у даљем тексту: Тим), у следећем
саставу:
1. Душан Мрвош, професор математике,
председник;
2. Др Валентина Томић, доктор наука у
области менаџмента, заменик председника;
3. Светлана Дракулић, дипл. инж. арх,
члан;
4. Лидија Бикар, заменица Покрајинског
секретара за рад, запошљавање и равноправност
полова, члан;
5. Сузана Јовановић, дипл. соц. радник,
члан;
6. Јован Станковић, дипл. инж. саобраћаја,
члан;
7. Душан Стојић, хирург, члан;
8. Александра Стојановић Ружичић, дипл.
психолог, члан;
9. Милан Бокшан, дипл. правник, члан;
10. Милица Радовановић, дипл. инж. грађ,
члан;
11. Гордана Матовић, дипл. економиста,
члан;
12. Слађана Марковић, ССС, члан;
13. Јелена Новаков, дипл. психолог, члан;
14. Слађана Војиновић, дипл. оперативни
менаџер, члан;
15. Виолета Текијашки, професор, члан;
16. Др Новица Ђорђевић, лекар специјалиста,
члан;
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17. Славица Анастасија Ћосовић, дипл.
психолог, члан.
II
Задаци Тима:
- иницира, координира, прати, а по потреби
и реализује активности чији је циљ унапређење
положаја припадника ромске националне
заједнице, уклањање свих облика дискриминације
према Ромима, оснаживање припадника ромске
заједнице и укључивање у друштвене токове;
- стара се о ефикасној реализацији мера
предвиђених Стратегијом за друштвену интеграцију Рома – град Панчево 2009 – 2012 и усвојеним акционим планом;
- подстиче и координира локалне актере,
који су наведени као носиоци предвиђених
активности, како би се на адекватан начин
укључили у реализацију мера;
- иницира формирање Ромског координационог тима за укључивање Рома града Панчева
(у даљем тексту, скраћено: РКТ), као радног тима,
чије би чланове чинили председници или по један
представник ромских невладиних организација
са територије града Панчева и предлаже лица
за стручну, техничку и административну помоћ
РКТ-у;
- учествује у планирању буџета града
Панчева, ради предвиђања новчаних средстава
за реализацију мера и активности за унапређења
положаја Рома и за рад Тима;
- формира радне групе, ангажује и укључује
релевантне партнере, чије услуге користи за
квалитетније и ефикасније спровођење мера
из локалног акционог плана за приоритетне
(образовање, становање, здравље, запошљавање)
и друге области (социјална заштита, култура,
медији и информисање, посебно осетљиве групе
– жене, интерно расељена лица, повратници по
основу споразума о реадмисији);
- прегледа локалне акционе планове (у даљем
тексту: ЛАП), даје сугестије и допуњује ЛАП-ове
и доноси нове, а носилац је члан Тима задужен за
одређени ресор;
- сарађује са Националним саветом ромске
националне мањине, Секретаријатом за ромску
националну стратегију, Саветом за интеграцију
Рома у АП Војводини, Канцеларијом за инклузију
Рома, цивилним сектором и другим релевантним
институцијама, установама и министарствима;
- сарађује са РКТ-ом и разматра и усваја
његове предлоге;
- иницира и пружа оснаживање и менторску
и саветодавну подршку РКТ-у и другим актерима,
које укључује у рад у различитим областима
деловања, пре свега упознавање са начинима
прибављања средстава мимо буџета (бизнис
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сектор, донације, организовања хуманитарних
акција);
- предлаже и спроводи мере, активности
и саветовања са циљем налажења адекватних
решења у процесу интеграције Рома у Панчеву,
али и шире;
- усваја сопствени годишњи план рада, којим
дефинише циљеве, динамику заседања, поделу
улога и задужења међу члановима;
- доноси оперативне планове;
- визуелно уобличава материјале за оглашавање и промовисање активности на основу
Стратегије и израду основног плаката Стратегије
за друштвену интеграцију Рома, покреће и
редовно освежава WEB сајт намењен интеграцији
Рома;
- подстиче аплицирање Градске управе,
установа, невладиног сектора и других актера код
домаћих и страних, посебно фондова Европске
уније за програме намењене унапређивању
положаја Рома, а на основу циљева и задатака
из локалне Стратегије за друштвену интеграцију
Рома и ЛАП-ова;
- прати и анализира рад, сазнања и
информације ромског медијатора и ромских
ментора у школама;
- учествује у домаћим и међународним
догађајима у вези са Декадом укључивања
Рома, размењује искуства са домаћим и страним
имплементаторима стратегија и акционих
планова за интеграцију Рома;
- подноси извештаје о раду РКТ-а и
извештаје Тима о евалуацији и мониторингу
Градоначелници, Градском већу, Градској
управи.
III
Председник Тима сазива седнице и руководи
радом Тима и РКТ-а.
Тим одлучује консензусом.
IV
На првој седници Тима договориће се
заједничка и појединачна задужења чланова
Тима, на основу области рада и стручности.
V
За обављање појединих стручних послова за
потребе Тима, могу се ангажовати друга правна
или физичка, домаћа или страна лица, са знањем
и искуством из области друштвене интеграције
Рома и других области наведених у тачки II овог
решења.
Овлашћење за склапање протокола и уговора
са лицима из става 1. ове тачке има председник
Тима.
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VI
Чланови Тима за свој рад не остварују
накнаду.
Средства за спровођење задатака из тачке
II овог решења обезбеђују се из буџета града
Панчева за 2009. годину, у оквиру планираних
трошкова за имплементацију социјалних
програма из Стратегије за друштвену интеграцију
Рома – града Панчева 2009 - 2012. године.
VII
Стручне и административно-техничке послове за Тим обављаће Секретаријат за јавне
службе и социјална питања, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, Секретаријат за скупштинске
послове, послове Градоначелника и Градског већа и други надлежни секретаријати Градске управе града Панчева, а по потреби, председник
Тима може ангажовати лице по основу уговора.
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
складу са својим надлежностима.
VIII
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-05-06-2/2009-65
Панчево, 06. aвгуст 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

237.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 06. августа 2009. године, разматрало
је Предлог решења о образовању Радне групе
за решавање питања нешкодљивог уклањања
анималног отпада, па је на основу чланова 46.
и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» број 129/07) и чланова 59. и 99. став
3. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело следеће
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РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за решавање
питања нешкодљивог уклањања анималног
отпада
I
Образује се Раднa групa за решавање питања
нешкодљивог уклањања анималног отпада (у
даљем тексту: Радна група), у следећем саставу:
1. Владимир Деља, члан Градског већа града
Панчева;
2. Срђан Јосимов, члан Градског већа града
Панчева;
3. Милан
Бокшан,
директор
Јавног
комуналног предузећа «Хигијена» Панчево.
На првој седници одредиће се координатор
Радне групе.
У раду Радне групе узимаће учешће, по
потреби и позиву, представници других органа,
организација и институција релевантних за
поједина питања из њене надлежности.
II
Задатак Радне групе је:
- да припреми предлог пројектног задатка
за израду Претходне студије оправданости са
генералним пројектом за објекте - постројење
за нешкодљиво уклањање анималног отпада и
обезбеди сагласност на пројектни задатак у року
од 60 дана од доношења овог решења,
- да припреми покретање поступка јавне
набавке зa израду Претходне студије оправданости
са генералним пројектом за објекте - постројење
за нешкодљиво уклањање анималног отпада
преко Агенције за јавне набавке Градске управе
града Панчева у року од 15 дана од давања
сагласности на пројектни задатак,
- да координира све даље активности
на прибављању свих потребних дозвола и
сагласности за реализацију решења за које ће се
Градско веће града Панчева определити на бази
Претходне студије оправданости са генералним
пројектом,
- да предузме све потребне активности
и мере за реализацију решења за које ће се
определити Градско веће града Панчева на
бази Претходне студије оправданости са
генералним пројектом у року од годину дана
од дана усвајања урбанистичког плана у чијем
ће се обухвату налазити објекти -постројење за
нешкодљиво уклањање са пратећим садржајима
и функцијама.
III
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Радне групе обављају
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај и

Страна

12 -- Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за заштиту животне средине
Градске управе града Панчева.
Обавезују се секретаријати, Служба за
заједничке послове и Агенција за јавне набавке
Градске управе града Панчева, јавна и јавна
комунална предузећа, организације и установе
чији је оснивач Град да, на захтев Радне групе
у датом року, достављају потребне податке подлоге које су потребне за припрему пројектног
задатка за израду наведенe Претходне студије
оправданости са генералним пројектом.
IV
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-05-06-2/2009-67
Панчево, 06. августа 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

238.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 06. августа 2009. године, разматрало
је Предлог за доношење Решења о образовању
Радне групе за спровођење припремних радњи на
реализацији Уговора о додели новчаних средстава
ради финансирања трошкова израде Регионалног
плана за управљање отпадом за град Панчево
и општину Опово, бр. VII-23-501-72/2009 од
07.04.2009. године, па је на основу чланова 46.
и 66. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» број 129/07) и чланова 59. и 99. став
3. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за спровођење
припремних радњи на реализацији
Уговора о додели новчаних средстава ради
финансирања трошкова израде Регионалног
плана за управљање отпадом за град Панчево
и општину Опово, бр. VII-23-501-72/2009 од
07.04.2009. године
I
Образује се Раднa групa за спровођење

7. август 2009. године

припремних радњи на реализацији Уговора о
додели новчаних средстава ради финансирања
трошкова израде Регионалног плана за управљање
отпадом за град Панчево и општину Опово, бр.
VII-23-501-72/2009 од 07.04.2009. године (у даљем
тексту: Радна група), у следећем саставу:
1. Владимир Деља, члан Градског већа града
Панчева;
2. Срђан Јосимов, члан Градског већа града
Панчева;
3. Милан Бокшан, директор Јавног комуналног
предузећа «Хигијена» Панчево;
4. Зоран Томић, Јавно комунално предузеће
«Хигијена» Панчево;
5. Раде Цветановић, представник општине
Опово.
На првој седници одредиће се координатор и
заменик координатора Радне групе.
У раду Радне групе узимаће учешће, по потреби
и позиву, представници других органа, организација
и институција релевантних за поједина питања из
њене надлежности.
II
Задатак Радне групе је:
- припрема предлога измена и допуна
Споразума о сарадњи општина Панчево и Опово
у формирању региона за управљање чврстим
комуналним отпадом (рок: 30.08.2009. године),
- припрема предлога пројектног задатка
за израду регионалног плана за управљање
комуналним отпадом за град Панчево и општину
Опово који ће бити упућен Градском већу града
Панчева и Општинском већу општине Опово на
сагласност,
- припрема за покретање поступка јавне
набавке зa израду Регионалног плана за управљање
отпадом за град Панчево и општину Опово преко
Агенције за јавне набавке Градске управе града
Панчева,
- праћење реализације Уговора о додели
новчаних средстава,
- припрема дописа за општину Опово којим град Панчево тражи да општина Опово сагледа
могућност свог финансијског учешћа у изради
Регионалног плана за управљање отпадом за град
Панчево и општину Опово.
III
Стручне и административно-техничке послове
за потребе Радне групе обављају Секретаријат
за заштиту животне средине и Секретаријат за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчева.
Обавезују се секретаријати, Служба за
заједничке послове и Агенција за јавне набавке
Градске управе града Панчева, јавна и јавна
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комунална предузећа, организације и установе чији
је оснивач Град да, на захтев Радне групе у датом
року, достављају потребне податке - подлоге које су
потребне за израду наведеног плана.
IV
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-05-06-2/2009-67
Панчево, 06. августа 2009. године

239.
На основу члана 20. став 3. Закона о избору
народних посланика (“Сл. гласник РС” бр.35/2000
и 18/2004), члана 192. Закона о општем управном
поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/2001) и
члана 29. Одлуке о Градској управи града Панчева
(“Сл. лист града Панчева број 11/2008 и 8/2009),
начелник Градске управе града Панчева, доноси
РЕШЕЊЕ
о закључењу бирачког списка
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ бирачки списак града
Панчева, на дан 31.07.2009 у 10:00 сати
2. УТВРЂУЈЕ СЕ да је укупан број бирача
интерно расељених са територије Општине Пећ
уписаних у бирачки списак 63 на 3 стране

ПОСЕБНО БИРАЧКО МЕСТО
1.Град Панчево СО Панчево

Број
Број
бирача страна
63

240.
На основу члана 20. став 3. Закона о избору
народних посланика (“Сл. гласник РС” бр.35/2000
и 18/2004), члана 192. Закона о општем управном
поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/2001) и
члана 29. Одлуке о Градској управи града Панчева
(“Сл. лист града Панчева број 11/2008 и 8/2009),
начелник Градске управе града Панчева, доноси
РЕШЕЊЕ
о закључењу бирачког списка

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

Назив бирачког места
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3. Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
БРОЈ: I-01-208- 20/2009
ДАТУМ: 31. јула 2009
НАЧЕЛНИК
Драшко Петровић, с.р.

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ бирачки списак града
Панчева, на дан 31.07.2009 у 10:00 сати
2. УТВРЂУЈЕ СЕ да је укупан број
бирача интерно расељених са територије Града
Приштине уписаних у бирачки списак 82 на 4
стране
Назив бирачког места
Број
Број
бирача страна
ПОСЕБНО БИРАЧКО МЕСТО
1.Град Панчево СО Панчево
82
4
3. Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
БРОЈ: 1-01-208- 20/2009
ДАТУМ: 31. јула 2009.
НАЧЕЛНИК
Драшкр Петровић, с.р.
241.
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 07.05.2009. године,
донео је
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ОДЛУКУ
о неприступању изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације «GREEN
FIELD 1» еко- индустријска зона јужно од
Петрохемије у Панчеву на животну средину
Члан 1.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне
регулације «GREEN FIELD 1» еко-индустријска
зона јужно од Петрохемије у Панчеву на животну
средину , не израђује се.
Члан 2.
План детаљне регулације «GREEN FIELD 1»
еко-индустријска зона јужно од Петрохемије у
Панчеву (у даљем тексту:План) требало би да
омогући дислоцирање појединих привредних
субјеката из централних зона Панчева, побољшање начина коришћења целокупног простора и
рационално коришћење ресурса уз максимално
очување животне средине.
Члан 3.
Основни разлог због којег није потребна
израда стратешке процене утицаја 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
(«Сл. лист општине Панчево» бр. 14/08).
Члан 4.
Разматрајући следеће критеријуме за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Плана на животну средину, сходно члану
6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Службени гласник Републике Србије»
бр. 135/2004):
- значај Плана за заштиту животне средине и
одрживи развој;
- основни проблеми заштите животне средине
Плана
- могућност утицаја Плана на ваздух, воде,
земљиште,микро,биљни и животињски свет,
биодивезитет и станишта;
- утицај Плана на становништво и здравље
житеља града Панчева и околних насеља ;
- карактеристике утицаја Плана на животну
средину, нарочито у смислу вероватноће, интензитета, сложености, трајања, учесталости,
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понављања, просторне димензије, појаве ризика по
људско здравље и средину, деловања на области од
природне, културне и друге важности и деловања
на угрожене области и др., констатовано је да
реализацијом предложених решења неће доћи до
значајнијих утицаја на животну средину, пошто се
ради о новој локацији предвиђеној за изградњу, где
постоји реална основа да се иста планира у свему
према условима и документацији надлежних
органа, институција и завода, за које пострји обавеза
прибављања у току израде програма плана и на тај
начин обезбеди спровођење превентивних мера
заштите животне средине, као и из разлога што је
Планом дефинисано да у оквиру обухвата плана
није дозвољена изградња постројења са Листе 1
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је
потребна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну
средину («Сл. гласник РС» бр. 114/2008), односно
постројења за која се издаје интегрисана дозвола
према Уредби о врстама активности и постројења
за које се издаје интегрисана дозвола(«Сл.гласник
РС» бр.84/05).
По питању следећег критеријума:
- кумулативна и синергијска природа утицаја,
будући да је Законом о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине(«Сп.гпасн\
лк РС» бр. 135/04) утврђена обавеза оператера да
за постојећа постројења и активности прибаве
интегрисану дозволу до 2015.године, може се
сматрати да ће утицај близине нафтно-хемијског
комплекса на планирану зону, као и њихово
кумулативно и синергетско дејство на загађење
животне средине, бити поступно смањивано.
Што се тиче следећих критеријума:
- прекогранична природа утицаја - сматра
се да их неће бити;
- могућност утицаја на заштићена природна
добра - не разматрају се, јер на подручју обухвата
плана иста не егзистирају.
Члан 5.
Ова одлука чини саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације «GREEN FIELD
1»еко-индустријска зона јужно од Петрохемије у
Панчеву и објављује се у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ,СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
СЕКРЕТАР
Ениса Аговић-Хоти, с.р.

6. август 2009. године
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242.
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 07.05.2009.године,
донео је
ОДЛУКУ
о неприступању изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације за екоиндустријски комплекс «GREEN FIELD» 2
у Панчеву (зона између насеља Топола и
«Луке Дунав») на животну средину
Члан 1.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за еко-индустријски комплекс
«GREEN FIELD» 2 у Панчеву (зона између
насеља Топола и «Луке Дунав») на животну
средину, не израђује се.
Члан 2.
План детаљне регулације за еко-индустријски
комплекс «GREEN FIELD» 2 у Панчеву (зона
између насеља Топола и «Луке Дунав»)(у
даљем тексту: План) требало би да омогући
дислоцирање појединих привредних субјеката
из централних зона Панчева, побољшање начина
коришћења целокупног простора и рационално
коришћење ресурса уз максимално очување
животне средине.
Члан 3.
Основни разлог због којег није потребна
израда стратешке процене утицаја плана на
животну средину је тај да су у Генералном
плану Панчева, у поглављу Основна намена
простора «GREEN FIELD» 2 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
(«Сл. лист општине Панчево» бр. 14/08).
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Члан 4.
Разматрајући следеће критеријуме за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Плана на животну средину, сходно
члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину(«Службени гласник Републике
Србије» бр. 135/2004):
- значај Плана за заштиту животне средине и
одрживи развој;
- основни проблеми заштите животне
средине Плана
- могућност утицаја Плана на ваздух, воде,
земљиште,микро,биљни и животињски свет,
биодивезитет и станишта;
- утицај Плана на становништво и здравље
житеља града Панчева и околних насеља;
- карактеристике утицаја Плана на животну
средину, нарочито у смислу вероватноће,
интензитета, сложености, трајања, учесталости,
понављања, просторне димензије, појаве ризика
по људско здравље и средину,
- деловања на области од природне, културне
и друге важности и деловањана угрожене области
и др.,
Констатовано је да реализацијом предложених решења неће доћи до значајнијих утицаја
на животну средину, пошто се ради о новој
локацији предвиђеној за изградњу, где постоји
реална основа да се иста планира у свему према
условима и документацији надлежних органа,
институција и завода, за које постоји обавеза
прибављања у току израде програма плана и на
тај начин обезбеди спровођење превентивних
мера заштите животне средине, као и из разлога
што је Планом дефинисано да у оквиру обухвата
плана није дозвољена изградња постројења са
Листе 1 Уредбе о утврђивању Листе пројеката
за које је потребна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину («Сл. гласник РС»
бр. 114/2008), односно постројења за која се
издаје интегрисана дозвола према Уредби о
врстама активности и постројења за које се издаје
интегрисана дозвола(«Сл.гласник РС» бр.84/05).
По питању следећег критеријума:
- кумулативна и синергијска природа
утицаја, будући да је Законом о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне
средине(«Сл.гласник РС» бр. 135/04) утврђена
обавеза оператера да за постојећа постројења и
активности прибаве интегрисану дозволу до 2015.
године, може се сматрати да ће утицај близине
нафтно-хемијског комплекса на планирану зону,
као и њихово кумулативно и синергетско дејство
на загађење животне средине, бити поступно
смањивано.
Што се тиче следећих критеријума:
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- прекогранична природа утицаја - сматра
се да их неће бити;
- могућност утицаја на заштићена природна
добра - не разматрају се, јер на подручју обухвата
плана иста не егзистирају.
Члан 5.
Ова одлука чини саставни део Одлуке
о изради Плана детаљне регулације за екоиндустријски комплекс «GREEN FIELD» 2 у
Панчеву (зона између насеља Топола и «Луке
Дунав») и објављује се у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ
СЕКРЕТАР
Ениса Аговић-Хоти, с.р.
243.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено – комуналне послове и саобраћај
–Одељење за саобраћај Градске управе
града Панчева, на основу члана 148. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник СР Србије“ бр. 53/82 – пречишћен текст,
15/84, 5/86 и 21/90 „Службени гласник Републике
Србије“ бр.28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/05), чл. 14. став 1. и став 3. Одлуке о градској
управи града Панчева („Сл. лист града Панчева“,
бр. 11/08 и 8/09 ), члана 192. ЗУП-а (“Сл.лист
СРЈ” бр. 33/97 и 31/01) и Решења Градске управе
града Панчева број I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о техничкој регулацији саобраћаја у
насељеним месту Панчево – одређивање
простора за паркирање возила
Одређује се простор за паркирање возила
у насељеном месту Панчево у улици Стевана
Шупљикца од броја 149 до броја 159.
Налаже се Јавном предузећу “Хигијена”,
Панчево да путем Јавног предузећа “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на
простору за паркирање из става 1. диспозитива
овог решења, постави саобраћајну сигнализацију

7. август 2009. године

на основу пројекта који ће израдити овлашћено
лице и на који ће сагласност дати овај
секретаријат.
Налаже се Јавном предузећу “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” Панчево, да
постављену саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 31.08. 2009.
године.
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-407/2009-7
ПАНЧЕВО 05. августа 2009. године
				
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж. саобраћаја
244.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено – комуналне послове и саобраћај
–Одељење за саобраћај Градске управе
града Панчева, на основу члана 148. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник СР Србије“ бр. 53/82 – пречишћен текст,
15/84, 5/86 и 21/90 „Службени гласник Републике
Србије“ бр.28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/05), чл. 14. став 1. и став 3. Одлуке о градској
управи града Панчева („Сл. лист града Панчева“,
бр. 11/08 и 8/09 ), члана 192. ЗУП-а (“Сл.лист
СРЈ” бр. 33/97 и 31/01) и Решења Градске управе
града Панчева број I-01-031-50/2009 од 23.марта
2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о техничкој регулацији саобраћаја у улици
29. новембра у Иванову
Одређује се постављање успоривача брзине
и вертикалне саобраћајне сигнализације на
саобраћајници у Иванову у улици 29. новембра
испред кућног броја 38.
Налаже се Јавном предузећу “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” у Панчеву да:
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- изврши техничку регулацију у ужем
смислу постављањем успоривача брзине и
вертикалне саобраћајне сигнализације према
пројекту израђеном од стране овлашћеног лица,
а на који ће сагласност дати овај секретаријат,
- да постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 24.08. 2009.
године.
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-407/2009-6
ПАНЧЕВО 29.јули 2009. године
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж. саобраћаја
					
245.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај –
Одељење за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу члана 148. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник
СР Србије“ број 53/82 – пречишћен текст, 15/84,
5/86 и 21/90, „Службени гласник Републике
Србије“ број 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97
и 101/05), члана 14. став 1. и став 3. Одлуке о
Градској управи града Панчева („Сл.лист града
Панчева“ број 11/08 и 8/09), члана 192. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01) и
Решења Градске управе града Панчева број I-01031-50/2009 од 23. марта 2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о техничком регулисању саобраћаја на
територији града Панчева - насељено
место Долово
Основне одредбе
Члан 1.
Овим решењем врши се техничко регулисање
саобраћаја на територији града Панчева у
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насељеном месту Долово и одређују се:
- подела улица по зонама,
- улице кроз које пролазе општински
путеви,
- главне саобраћајнице,
- улице односно путеви са правом првенства,
- улице са једносмерним саобраћајем,
- улице са забраном паркирања и заустављања возила на коловозу,
- обележавање пешачких прелаза,
- зона школе и зоне успореног саобраћаја,
- улице кроз које се одвија линијски путнички саобраћај,
- улице и путеви на којима се налазе аутобуска и такси стајалишта,
- простори за паркирање,
- ограничење брзине кретања возила.
Подела улица по зонама
Члан 2.
Улице у насељеном месту Долово распоређују
се по зонама и то:
1. зони број 1 припадају улице Жарка
Зрењанина, Бориса Кидрича, ЈНА, Братства и
јединства, Светозара Марковића, Пролетерска,
Фискултурна, Вељка Влаховића, Баваништански
пут, 1. маја, Зимска и Вашарска;
2. зони број 2 припадају улице Победа, Иве
Лоле Рибара, Петра Драпшина, Омладинска,
Баштенска, Радничка, Краља Петра I, Летња,
Гробљанска и Пролетња;
3. зони број 3 припадају улице Аксентија
Максимовића, 29. новембра, Мите Вукосављева,
4. Октобра, Саве Ковачевића, Соње Маринковић,
Партизанска, Страхиње Стефановића, Дејана
Бранкова, Пастирска и Утринска;
4. зони број 4. припадају улице Георги Димитрова, Румунска, Источна, Морава, Лукреције
Анкуцић, Трг Ослобођења, Војвођанска, 7. јула,
Детелинска, Пут за песак, Ђуре Јакшића, Јона
Балана, Долина и Црепарска.
Улице кроз које пролазе општински путеви
Члан 3.
Општински пут број 4, Долово-Железничка
станица Долово, полази од раскрснице улица
Победа и Жарка Зрењанина и даље пролази
улицама Краља Петра I, Морава, Трг Ослобођења, 7. јула и Детелинском.
Општински пут број 5, „Надел“ – Долово –
граница са општином Ковин, пролази улицама
Краља Петра I, Жарка Зрењанина и Мраморачки
пут.
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Главне саобраћајнице
Члан 4.
Улице које представљају главне саобраћајнице
јесу:
1. у зони број 1 – Баваништански пут, Фискултурна и Бориса Кидрича,
2. у зони број 2 – Омладинска и Гробљанска
на делу од Омладинске до гробља,
3. у зони број 3 – Аксентија Максимовића,
4. у зони број 4 – Георги Димитрова и
Румунска.
Улице односно путеви са правом првенства
Члан 5.
Право првенства у односу на остале имају
улице којима пролазе општински путеви.
На раскрсници улица Победа и Жарка
Зрењанина, где се укрштају општински пут број
4 и општински пут број 5, првенство има пут
број 4, односно улица Краља Петра I у односу на
Улицу Жарка Зрењанина.
Члан 6.
Главне саобраћајнице имају првенство у
односу на остале улице, осим у односу на улице
којима пролазе општински путеви.
Члан 7.
У зони број 1, првенство има:
1. на укрштању главних саобраћајница,
Улица Баваништански пут у односу на улицу
Бориса Кидрича и Фискултурну;
2. Улица Светозара Марковића у односу на
улице Вашарску и 1. маја;
3. Улица Пролетерска у односу на улицу 1.
маја;
4. Улица Братства и Јединства у односу на
улицу 1. маја;
5. Улица ЈНА у односу на улице 1. маја и
Зимску;
6. Улица Фискултурна у односу на
Вашарску.
Члан 8.
У зони број 2, првенство има:
1. Улица Иве Лоле Рибара у односу на улице
Летња, Пролетња и Гробљанска;
2. Улица Петра Драпшина у односу на улице
Летња, Пролетња и Гробљанска;
3. Улица Иве Лоле Рибара у односу на улице
Летња, Пролетња и Гробљанска;
4. Улица Победа у односу на улице Летња,
Пролетња и Гробљанска.
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Члан 9.
У зони број 3, првенство има:
1. Улица Аксентија Максимовића у односу
на улице 29. новембра, Дејана Бранкова, Мите
Вукосављева, 4. октобра, Саве Ковачевића,
Соње Маринковић, Партизанску, Детелинску и
Страхиње Стефановића;
2. Улица 29. новембра у односу на улице
Мите Вукосављева и 4. октобра;
3. Улица Соње Маринковић у односу на
улице Пастирска и Утринска;
4. Улица Саве Ковачевића у односу на улице
Пастирска и Утринска;
5. Улица Партизанска у односу на улицу
Пастирска.
Члан 10.
У зони број 4, првенство има:
1. Улица Георги Димитрова у односу на
улице Лукреције Анкуцић, Трг Ослобођења,
Румунску и Јон Балан;
2. Улица Јон Балана у односу на улицу Ђуре
Јакшића.
Улице са једносмерним саобраћајем
Члан 11.
У улицама односно путевима из члана 2. и
члана 3. овог решења, саобраћај се одвија у два
смера.
Изузетно, у улици Румунској, коловозом
који се пружа дуж парне стране улице, саобраћај
се одвија у смеру ка улици Георги Димитровој,
а коловозом који се пружа дуж непарне стране, у
смеру од улице Георги Димитрове.
Улице са забраном паркирања и заустављања на коловозу
Члан 12.
Улице са забраном заустављања и паркирања
на коловозу су:
- улице којима пролазе општински путеви,
- све главне саобраћајнице,
- улица Победа,
- улице или деонице улица где је то
саобраћајним знаком одређено.
Обележавање пешачких прелаза
Члан 13.
Обележавање пешачких прелаза на коловозу
врши се у свим улицама са савременим
коловозним застором на раскрсницама и по
правилу, у продужетку тротоара.
Означавање пешачких прелаза саобраћајним
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знаком III-6 „обележени пешачки прелаз“, врши
се у свим улицама које су одређене као улице са
правом првенства.
Зона школе и зоне успореног саобраћаја
Члан 14.
Одређује се „зона школе“ у улици Краља
Петра I од улице Долина, која се затим наставља
улицом Морава до улице Дејана Бранкова и
улицом Аксентија Максимовића од улице Дејана
Бранкова до укрштања са улицом Морава.
Члан 15.
Одређују се зоне успореног саобраћаја и то:
1. Улица Краља Петра I од раскрснице улица
Вељка Влаховића и Баштенске до раскрснице
улица Жарка Зрењанина и Победа;
2. Улица Георги Димитрова од Улице Трг
Ослобођења до Улице Румунске;
Члан 16.
Одређује се постављање успоривача брзине
и то:
1. У улици Краља Петра I у зони наспрам
кућних бројева 42, 74 и 98;
2. У улици Георги Димитрова у зони наспрам кућних бројева 30 и 60.
Улице којима се одвија линијски превоз
путника
Члан 17.
Линијски превоз путника одвија се улицама
Краља Петра I, Морава, Трг Ослобођења, Жарка
Зрењанина и Мраморачки пут.
Улице у којима се налазе аутобуска и такси
стајалишта и простори за паркирање
Члан 18.
Аутобуска стајалишта налазе се у улицама
Краља Петра I, Морава, Трг ослобођења и Жарка
Зрењанина.
Локација аутобуских стајалишта у улицама
из става 1. овог члана, одредиће се посебном
одлуком.
Такси стајалишта налазе се у улици Бориса
Кидрича, у зони између кућних бројева 2 и 6.
Члан 19.
Простори за паркирање налазе се у улици
Краља Петра I у зони између кућних бројева 26
и 30 и на левој страни улице Иве Лоле Рибара
паралелно са Домом културе, Бориса Кидрича
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паралелно са зградом Месне заједнице, Жарка
Зрењанина испред Дома здравља код броја 4,
Краља Петра I од бројева 36 до 38, Морава бб
испред нове школе, Краља Петра I испред бројева
1 и 2, улица 7. јули испред гробља, Гробљанска
испред гробља и Баваништански пут број 1
односно Бориса Кидрича код броја 41.
Ограничење брзине кретања
Члан 20.
Брзина кретања ограничена је на 50 км/сат,
осим ако саобраћајним знаком није другачије
одређено.
Управљач пута, ЈП „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, извршиће техничку
регулацију у ужем смислу овим решењем
утврђеног уређења саобраћаја у насељеном
месту Долово, постављањем саобраћајне
сигнализације на основу пројекта урађеног од
стране овлашћеног лица.
На пројекат сагласност ће дати овај
секретаријат.
Постављену саобраћајну сигнализацију
унети у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 15. новембар
2009. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ,СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-17-344-241/2009
Датум: 06. август 2009. године
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дипл. инж. саобраћаја
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