СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 25 ГОДИНА II

ПАНЧЕВО, 8. децембар 2009. ГОДИНЕ

343.
На основу чланова 19, 20, 46. и 216. став 2.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС»
бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 39. и 99. став
1. Статута града Панчево (Сл.лист града Панчева»
бр. 8/08 и 4/09), по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове бр. У-сл./2009.
од 13.10.2009.године, Скупштина града Панчева
наседници одржаној 08.12. 2,009т године доноси:
ОДЛУКУ
о усклаћивању Просторног плана општинеграда Панчева
Члан 1.
Просторни план општине-града Панчева
(“Службени лист града Панчева” бр. 19/2009)
усклађује се са одредбама Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС” бр. 72/2009 и
81/09-исправка),(у даљем тексту:Закон).
Просторни план ускладиће се у року од 15
месеци од дана доношења ове одлуке, а најкасније
18 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 2.
Назив “ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ
- ГРАДА ПАНЧЕВА” мења се и гласи:
“ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА” као и
у целом текстуалном и графичком делу плана (у
даљем тексту: Просторни план).
Члан 3.
Усклађивање Просторног плана односи се
на одређивање смерница за развој делатности
и намену површина, као и услова за одрживи и
равномерни развој на територији града Панчева.
Члан 4.
Граница Просторног плана обухвата целокупан простор Града Панчева у границама
утврђеним Законом о територијалној организацији
Републике Србије (“Службени гласник РС” бр.

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
318,00

129/2007)
Граница Просторног плана утврђена је
границама одговарајућих катастарских општина
са територије града Панчева, а обухват подручја
приказаће се на графичком прилогу плана.
Члан 5.
Просторни план садржи нарочито:
1. оцену постојећег стања,
2. посебно
обележавање
грађевинског
подручја са границама подручја,
3. делове територије за које је је предвиђена
израда урбанистичог плана,
4. правила уређења и грађења за делове
територије за које није предвиђена израда
урбанистичког плана,
5. шематски приказ уређења насељених
места за делове територија за које није предвиђена
израда урбанистичког плана,
6. циљеви и принципи и концепцију
просторног развоја града Панчева,
7. принципе и пропозиције заштите уређења
и развоја природе и природних система,
8. концепцију и пропозиције просторног
развоја и дистрибуцију становништва, мреже
насељених места и јавних служби,
9. концепцију и пропозиције просторног
развоја економије, дистрибуцију активности и
употребу земљишта,
10. просторни развој саобраћаја, инфрактурних система, комуналне инфрастуструктуре
и повезивање са регионалном инфраструктурном
мрежом,
11. регионалне и прекограничне аспекте и
функционалне везе,
12. мере заштите, уређења и унапређења
природних и културних добара,
13. однос градских и сеоских насеља,
14. мере за равномерни и територијални
развој града Панчева,
15.мере и инструменте за остваривање просторног плана града Панчева и приоритетних
планских решења и пројекта,
16. мере за спровођење просторног плана
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града Панчева,
Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана општине
Панчева, израђен од Института “Кирило Савић”
а.д. Београд, бр. 1248.Г.00.ПП, усклађиваће се, по
потреби, у зависности од усклађивања Просторног
плана.
Члан 6.
Средства за Просторни план обезбедиће се у
буџету града Панчева за 2010. годину.
Члан 7.
Пре упућивања Просторног плана на јавни
увид прибавља се претходна сагласност надлежног
органа Аутономне Покрајине као и сагласност
пре објављивања у Службеном листу у року који
не може бити дужи од 30 дана.
Члан 8.
Органи и организације и јавна предузећа
који су овлашћени да утврђују посебне услове за
заштиту и уређење простора и изградњу објеката,
у зависности од потребе, дужни су да по захтеву
носиоца израде плана, у року од 30 дана , доставе
све тражене податке без накнаде, носиоцу
израде.
Члан 9.
Носилац израде (усклађивања) Просторног
плана је ЈП “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчева као и за евентуалне измене и
допуне Извештаја о стратешкој процени утицаја
на животну средину Просторног плана.
Просторни план садржи текстуални и
графички део и обавезне прилоге, а израђују се у
аналогном и дигиталном облику.
Члан 10.
По објављивању ове одлуке урадиће се
концепт плана у складу са чланом 48. Закона.
Пре излагања на јавни увид, нацрт Просторног
плана подлеже стручној контроли коју врши
Комисија за планове. Излагање Просторног плана
на јавни увид врши се после извршене стручне
контроле и оглашава се у дневном и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605,
Трг Краља Петра I, бр.2-4, Панчево, који се стара
о излагању плана на јавни увид.
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Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

344.
На основу чланова 23, 24, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 39.
и 99. став 1. Статута града Панчево (“Сл.лист
града Панчева” бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр. У-сл./2009. од 13.10.2009.године, Скупштина
града Панчева на седници одржаној 08.12.2009.
године доноси:
ОДЛУКУ
о усклаћивању Генералног плана Панчева
Члан 1.
Генерални план Панчева (“Службени лист
општине Панчево” бр. 14/2008 и 16/2008-исправка)
усклађује се са одредбама Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС бр. 72/09 и
81/09-исправка),(у даљем тексту:Закон).
Генерални план Панчева ускладиће се у року
од 15 месеци од дана доношења ове одлуке, а
најкасније у року од две године од дана ступања
на снагу овог закона.
Члан 2.
Назив “ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ПАНЧЕВА”
мења се и гласи: “ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ПАНЧЕВА” као и у целом текстуалном и
графичком делу плана (у даљем тексту: Генерални
план).
Члан 3.
Граница обухвата Генералног плана мора бити
у складу са Просторним планом града Панчева.
Члан 4.
Генерални план садржи нарочито:
1. границу плана и обухват грађевинског
подручја;
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2. границе обухвата Планова генералне
регулације за цело грађевинско подручје;
3. генералну намену површина које су
претежно планиране у грађевинском подручју, на
нивоу урбанстичких зона;
4. генералне правце и коридоре за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и
другу инфраструктуру.
Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину Генералног плана Панчева, израђен од Института “Кирило Савић” а.д. Београд,
бр. 1249.Г.00.ГП, усклађиваће се, по потреби,
истовремено са усклађивањем Генералног плана.
Члан 5.
Средства за Генерални план обезбедиће се у
буџету града Панчева за 2010. годину.
Пре упућивања Генералног плана на јавни
увид прибавља се претходна сагласност надлежног
органа Аутономне Покрајине као и сагласност
пре објављивања у Службеном листу у року који
не може бити дужи од 30 дана.
Члан 7.
Органи и организације и јавна предузећа
који су овлашћени да утврђују посебне услове за
заштиту и уређење простора и изградњу објеката,
у зависности од потребе, дужни су да по захтеву
носиоца израде плана, у року од 30 дана, доставе
све тражене податке без накнаде, носиоцу
израде.
Члан 8.
Носилац израде (усклађивања) Генералног
плана је ЈП “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево, као и евентуалне измене и
допуне Извештаја о стратешкој процени утицаја
на животну средину Генералног плана.
Члан 9.
По објављивању ове одлуке приступиће се
изради концепта плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид, нацрт Генералног
плана подлеже стручној контроли коју врши
Комисија за планове. Излагање Генералног плана
на јавни увид врши се после изврешене стручне
контроле и оглашава се у дневном и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605,
Трг Краља Петра I, бр.2-4, Панчево, који се стара
о излагању плана на јавни увид.
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Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр:II -04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

345.
На основу чланова 25, 26, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 9. и 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04), чланова
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.V-сл./2009 од 16.новембра 2009.године,
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. децембра 2009. године доноси
ОДЛУКУ
о изради Планова генералне регулације у
складу са Законом о планирању и изградњи
на целом грађевинском подручју
насељеног места Панчево
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Планова
генералне регулације у складу са Законом о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”
бр. 72/09 и 81/09-исправка), (у даљем тексту: Закон)
на целом грађевинском подручју насељеног места
Панчево (у даљем тексту: Планови генералне
регулације).
Рок за доношење Планова генералне
регулације је две године од дана ступања на снагу
Закона.
Члан 2.
Грађевинско подручје насељеног места
Панчево, одређује се границама Генералног плана
Панчева (“Службени лист општине Панчево”
бр. 14/08 и 16/08-исправка), који је у поступку
усклађивања са одредбама Закона.
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Члан 3.
Планови генералне регулације се доносе
за цело грађевинско подручје насељеног места
Панчево, тако да је наведено подручје подељено
на 11 просторних целина предвиђених за даљу
разраду кроз израду Планова генералне регулације
(ПГР).
Мања одступања граница ПГР дозвољена су и
коначно ће се одредити концептом сваког плана.
Целина 1- ШИРИ ЦЕНТАР (круг обилазнице)
ПГР бр.1 просторно је дефинисан са
северне стране пругом Београд-Панчево, са
североисточне и југозападне стране обилазницом
(саобраћајницом) око Панчева све до реке Тамиш.
Са западне стране граница прати леву страну реке
Тамиш, а северозападном страном (обухвата) иде
регулационом линијом ул. Моше Пијаде, до ул.
Димитрија Туцовића, затим прати ул. Димитрија
Туцовића до пруге Београд-Панчево, односно до
пресека са Јабучким путем.
Целина 2 - СТРЕЛИШТЕ СА ХИПОДРОМОМ
И ВОЈЛОВИЦА СА ТОПОЛОМ
ПГР бр.2 просторно је дефинисана са северне
стране ул. Милоша Обреновића, са источне
стране прати границу ПДР Хиподром, даље
наставља границом ГП, до границе РНП која је
дефинисана у ПГР са јужне стране. Затим скреће
на северозапад ул.Спољностарчевачком до ул.
Ђуре Николајевића, обухвата насеље Тополу до
ул. Тозе Марковића и даље наставља ул. 7 јула, и
прати северозападну границу ПДР Стрелиште и
СРЦ Стрелиште до пресека са обилазницом. Даље
иде обилазницом до ул. Милоша Обреновића.
Целина 3 - ПРОШИРЕНА МИСА СА
ГРОБЉЕМ
ПГР бр.З дефинисана је реком Надел од
државног пута М-1/9, скреће на исток и прати
границу ГП, иде границом ГП у делу Новог
гробља даље на југ тако што прати границу ГП
и границу заштитног зеленила до ул.Милоша
Обреновића и скреће на запад наведеном улицом
до обилазнице.
Целина 4а
- КАРАУЛА СА ЈАБУЧКИМ
ПУТЕМ
ПГР бр.4а просторно је дефинисана са
западне и северне стране ГП, са североисточне
и јужне стране иде границом забрањене градње
војног комплекса до пресека са државним путем
Р-124 који прати границу ДУП-а „Караула” до
пруге Београд-Панчево и са јужне стране прати
пругу Београд-Панчево до почетне тачке, која се
налази на граници ГП.
Целина 4б - СКРОБАРА
Насеље Скробара дефинисано је ГП Панчева
са северозападне, северне и источне стране, са
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јужне стране до границе насеља тј. далековода и
са југозападне стране пољским путем (око насеља)
до пресека са границом ГП Панчева.
Целина 5 - КУДЕЉАРАЦ И НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ ИЗА НАДЕЛА
ПГР бр.5 дефинисан је са границом ДУП„Кудељарски насип” сем у северозападном где
је дефинисан границом ГП. План генералне
регулације у целом његовом обухвату зависи
од проширења границе грађевинског подручја
насељеног места Панчево у поступку усклађивања
Генералног плана, сходно граници грађевинског
подручја одређеној Просторним планом.
Целина 6а - БАВАНИШТАНСКИ ПУТ
Граница је дефинисана ГП са северне,
источне и јужне стране , а са југозападне стране
границом између катастарских општина Панчево
и Војловица. Са западне дефинисана је стране
границом ПДР „Хиподром”, а са северне стране
ул. Милоша Обреновића.
Целина 6б - СТАРИ ТАМИШ
Обухвата
простор
са
обе
стране
Баваништанског пута до реке Надел, насељеСтари Тамиш. Насеље Стари Тамиш у простору је
дефинисано границама Урбанистичког пројекта
„Стари Тамиш” , тј. границом ГП Панчева.
Целина 6ц - НОВА ДЕПОНИЈА
Депонија комуналног смећа у простору је
дефинисана ДУП-ом, тј. границом ГП Панчева.
Целина 7 - ЛУКА ДУНАВ, “GREEN FIELD”2,
СТАРА УТВА И СТАКЛАРА
ПГР бр.7 дефинисан је са запада од ушћа Тамиша у Дунав, границом реке Тамиш до обилазнице.
Прати обилазницу, до границе ПДР СРЦ
„Стрелиште” и ПДР „Стрелиште” (граница старе
индустријске зоне). Југоисточном страном граничи се са КО Војловица до ул.Спољностарчевачке.
Сече ул. Спољностарчевачку, и иде до ул. Тозе
Марковића границом насеља Топола (источна
страна до GREEN FIELD) локације). На југ прати
границу GREEN FIELD) до Азотариног канала и
наставља се северозападном страном канала све
до реке Дунав. Даље граница наставља Дунавом
тј. границом ГП.
Целина 8 - “ПЕТРОХЕМИЈА, АЗОТАРА И
РАФИНЕРИЈА’’
Обухвата фабрике: Петрохемија, Азотара и
Рафинерија. Почетна тачка налази се на граници
ГП тј. реци Дунав, затим иде северном страном
пловног Азотариног канала на север границом
GREEN FIELD) локацијом. Затим граница иде
испод насеља Топола ул. Ђуре Николајевића и ул.
Спољностарчевачком, одатле скреће на југозапад,
прати део пута ТЕ-ТО, зелени појас, сече исти и
иде на запад све до реке Дунав. Од реке Дунав
иде даље на северозапад границом ГП све до
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Азотариног канала.
За ову целину донет је План генералне
регулације Комплекса ХИП “Петрохемија”, ХИП
“Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево”
у насељеном месту Панчево (“Сл. лист општине
Панчево” бр. 14/08 и 18/09).
Целина 9
- „GREEN FIELD” 1 И 3
Северна граница иде испод Петрохемије
границом заштитног зеленила и даље путем за
ТЕ-ТО све до ул. Спољностарчевачке. Прати ул.
Спољностарчевачку до пресека са границом ГП.
Од те граничне тачке у јужном делу прати границу
ГП све до почетне тачке која се налази на обали
Дунава.
Целина 10
- ПОТАМИШЈЕ И ГРАДСКА
ШУМА
Дефинисана је границом ГП и пругом
Београд-Панчево , са северне стране БеоградПанчево до ул. Димитрија Туцовића, даље на југ
иде ул. Димитрија Туцовића до ул. Моше Пијаде,
даље иде ул. Моше Пијаде до реке Тамиш даље
прати леву обалу Тамиша до ушћа у Дунав, а даље
иде границом ГО око градске шуме и даље реком
Тамиш до пруге Београд-Панчево.
Целина 11
- КОМПЛЕКСИ ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
Комплекс посебне намене (војно) са
северозападне стране прати границу ГП до
насеља Скробара, обилази поменуто насеље са
јужне стране до магистралне пруге за Зрењанин,
скреће на југозапад тако што прати границу ГП
Панчева, обилазећи комплексе посебне намене.
Прати триангл пруге, и пругу Београд-Панчево
до ул. Димитрија Туцовића. Затим иде на север
јабучким путем до краја ДУП-а Караула. Одакле
иде пољским путем према истоку до комплекса
специјалне намене који прати је све до почетне
тачке, односно до ГП Панчево.
Подела грађевинског подручја насељеног
места Панчево на целине за израду Планова
генералне регулације приказана је графичким
прилогом који је саставни део ове одлуке.
Градско веће града Панчева, на предлог Градске
управе града Панчева, по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове, у року до 45 дана
од дана доношења ове одлуке, донеће акт којим
се одређује динамика са приоритетима израде
Планова генералне регулације.
Члан 4.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, 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.године,
објављеном у «Службеном листу општине
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Панчево» бр. 16/05, донеће Одлуку о изради или
неприступању изради стратешке процене утицаја
плана на животну средину за Планове генералне
регулације из члана 3. ове одлуке.
Одлука се доноси на основу мишљења
Секретаријата за заштиту животне средине и
заинтересованих органа и организација, у складу
са Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину(«Сл.гласник РС» бр. 135/04).
Члан 5.
План генералне регулације садржи нарочито:
1. границу плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и
зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулацине линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда Плана детаљне
регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена плана детаљне
регулације;
6. трасе коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску комуналну и другу
инфрасртуктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10. локација за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду планова детаљне
регулације са обавезно прописаном забраном
граде нових објеката и реконструкције постојећих
објеката (изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у простору) до усвајање
плана;
12. мере
заштите
културно-историских
споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
Члан 6.
Средства за израду Планова генералне
регулације обезбедиће се у буџету града Панчева
за 2010. и 2011. годину.
Носилац израде Планова генералне регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја
плана на животну средину - у случају да се донесе
одлука о изради стратешке процене утицаја плана
на животну средину, је ЈП “Дирекција за изградњу
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и уређење Панчева” Панчево.
Члан 8.
Надлежни орган, односно организација,
дужни су да уступе постојеће копије топографског
и катастарског плана, односно дигиталне записе,
односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, као и органи и организације и
јавнва предузећа који су овлашћени да утврђују
посебне услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката дужни су да по захтеву, у
року од 30 дана , доставе све тражене податке,
без накнаде, носиоцу израде, ЈП «Дирекција за
изградњу и уређење Панчева»Панчево.
Члан 9.
По објављивању ове одлуке приступиће се
изради концепта плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид нацрт планског
документа подлеже стручној контроли у складу
са чланом 49. Закона
Члан 10.
Излагање плана на јавни увид врши се после
извршене стручне контроле.
Јавни увид се оглашава у дневном и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605,
Трг Краља Петра I, бр.2-4, Панчево, који се стара
о излагању плана на јавни увид.
О извршеном јавном увиду плана Комисија
за планове сачињава извештај у складу са чланом
50. Закона. У случају да након јавног увида нацрта
плана комисија за планове утврди да усвојене
примедбе суштински мењају плански документ,
доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да
изради нови нацрт или концепт плана, у року који
не може бити дужи од 60 дана од дана доношења
одлуке.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево,08. децембра 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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346.
На основу чланова 25, 26, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 9. и 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04), чланова
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.V-сл./2009 од 16.новембра 2009.године,
Скупштина града Панчеванаседници одржаној
08.12.
2009. године доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
насељеног места Старчево
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана
генералне регулације насељеног места Старчево
(у даљем тексту: План) у складу са Законом о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”
бр. 72/09 и 81/09-исправка),( у даљем тексту:
Закон).
Рок за доношење Плана је три године од дана
ступања на снагу Закона.
Члан 2.
Грађевинско подручје насељеног места
Старчева, одређује се границама Просторног плана
града Панчева (“Службени лист града Панчева’х
бр. 19/09), који је у поступку усклађивања са
одредбама Закона.
Члан 3.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, донеће одлуку о изради
односно о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
насељеног места Старчево на животну средину,
на основу мишљења Секретаријата за заштиту
животне средине и заинтересованих органа и
организација, у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник
РС” бр. 135/04).
Члан 4.
План садржи нарочито:
1. границу плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и
зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулацине линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима
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за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда плана детаљне
регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена План детаљне
регулације;
6. трасе коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфрасртуктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси План
детаљне регулације;
10. локација за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду Планова детаљне
регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење
радова којима се мења стање у простору) до
усвајање плана;
12. мере
заштите
културно-историских
споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се
у буцету града Панчева за 2010, 2011. и 2012.
годину.
Члан 6.
Надлежни орган, односно организација,
дужни су да уступе постојеће копије топографског
и катастарског плана, односно дигиталне записе,
односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, као и органи и организације и
јавна предузећа који су овлашћени да утврђују
посебне услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката дужни су да по захтеву, у
року од 30 дана , доставе све тражене податке, без
накнаде.
Члан 7.
Носилац израде Плана и евентуалног
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину је ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево.
Члан 8.
По објављивању ове одлуке приступиће се
изради концепта плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид нацрт планског
документа подлеже стручној контроли у складу
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са чланом 49.
Члан 9.
Излагање Плана на јавни увид врши се после
извршене стручне контроле.
Јавни увид се оглашава у дневном и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605, Трг
Краља Петра I, бр.2-4, Панчево и у МЗ Старчево,
Старчево, Панчевачки пут бр. 1.
О извршеном јавном увиду Плана Комисија
за планове сачињава извештај у складу са чланом
50. Закона.
У случају да након јавног увида нацрта Плана
Комисија за планове утврди да усвојене примедбе
суштински мењају плански документ, доноси
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради
нови нацрт или концепт плана, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о изради Плана генералне
регулације насељеног места Старчево(«Сл.лист
града Панчева» бр. 6/09).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева’’
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИН
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
347.
На основу чланова 25, 26, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 9. и 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04), чланова
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.У-сл./2009 од 16.новембра 2009.године,
Скупштина града Панчева на седници одржаној
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08. децембра 2009. године доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
насељеног места Јабука
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана
генералне регулације насељеног места Јабука
(у даљем тексту: План) у складу са Законом о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”
бр. 72/09 и 81/09-исправка), (у даљем тексту:
Закон).
Рок за доношење Плана је три године од дана
ступања на снагу Закона.
Члан 2.
Грађевинско подручје насељеног места
Јабука, одређује се границама Просторног плана
града Панчева (“Службени лист града Панчева”
бр. 19/09), који је у поступку усклађивања са
одредбама Закона.
Члан 3.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, донеће Одлуку о изради
односно о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
насељеног места Јабука на животну средину,
на основу мишљења Секретаријата за заштиту
животне средине и заинтересованих органа и
организација, у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник
РС бр. 135/04).
Члан 4.
План садржи нарочито:
1. границу плана и обухват грађевинског
подручј а;
2. поделу простора на посебне целине и
зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулацине линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда Плана детаљне
регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена План детаљне
регулације;
6. трасе коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфрасртуктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по
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зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10. локација за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду планова детаљне
регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење
радова којима се мења стање у простору) до
усвајање плана;
12. мере
заштите
културно-историских
споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се
у буџету града Панчева за 2010, 2011. и 2012
годину.
Члан 6.
Надлежни орган, односно организација,
дужни су да уступе постојеће копије топографског
и катастарског плана, односно дигиталне записе,
односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, као и органи и организације и
јавна предузећа који су овлашћени да утврђују
посебне услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката дужни су да по захтеву, у
року од 30 дана, доставе све тражене податке,
без накнаде носиоцу израде ЈП “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” Панчево.
Члан 7.
Носилац израде Плана и евентуалног
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину је ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево.
Члан 8.
По објављивању ове одлуке приступиће се
изради концепта Плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид нацрт планског
документа подлеже стручној контроли у складу
са чланом 49. Закона
Члан 9.
Излагање плана на јавни увид врши се после
извршене стручне контроле.
Јавни увид се оглашава у дневном и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605,
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Трг Краља Петра I, бр.2-4, Панчево и у МЗ Јабука,
Јабука, Трг Бориса Кидрича, бр. 1.
О извршеном јавном увиду Плана Комисија
за планове сачињава извештај у складу са чланом
50. Закона.
У случају да након јавног увида нацрта плана
комисија за планове утврди да усвојене примедбе
суштински мењају плански документ, доноси
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради
нови нацрт или концепт плана, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.

бр. 72/09 и 81/09-исправка),( у даљем тексту:
Закон).
Рок за доношење Плана је три године од дана
ступања на снагу Закона.

Члан 10.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о изради Плана генералне
регулације насељеног места Јабука («Сл.лист
града Панчева» бр. 4/09).

Члан 3.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, донеће Одлуку о изради
односно о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
насељеног места Качарево на животну средину,
на основу мишљења Секретаријата за заштиту
животне средине и заинтересованих органа и
организација, у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник
РС” бр. 135/04).

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

348.
На основу чланова 25, 26, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 9. и 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04), чланова
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.V-сл./2009 од 16.новембра 2009.године,
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. децембра 2009. године доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
насељеног места Качарево
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана
генералне регулације насељеног места Качарево
(у даљем тексту: План) у складу са Законом о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”

Члан 2.
Грађевинско подручје насељеног места
Качарево, одређује се границама Просторног плана града Панчева (“Службени лист града Панчева”
бр. 19/09), који је у поступку усклађивања са
одредбама Закона.

Члан 4.
План садржи нарочито:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и
зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулацине линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда Плана детаљне
регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена Плана детаљне
регулације;
6. трасе коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску комуналну и другу
инфрасртуктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси План
детаљне регулације;
10. локација за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду Планова детаљне
регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење
радова којима се мења стање у простору) до
усвајање плана;
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12. мере заштите културно-историских споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се
у буџету града Панчева за 2010, 2011. и 2012
годину.
Члан 6.
Надлежни орган, односно организација,
дужни су да уступе постојеће копије топографског
и катастарског плана, односно дигиталне записе,
односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, као и органи и организације и
јавна предузећа који су овлашћени да утврђују
посебне услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката дужни су да по захтеву, у
року од 30 дана , доставе све тражене податке, без
накнаде носиоцу израде Плана.
Члан 7.
Носилац израде Плана и евентуалног
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину је ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево.
Члан 8.
По објављивању ове одлуке приступиће се
изради концепта плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид нацрт планског
документа подлеже стручној контроли у складу
са чланом 49. Закона.
Члан 9.
Излагање Плана на јавни увид врши се
после извршене стручне контроле. Јавни увид се
оглашава у дневном и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605, Трг
Краља Петра I, бр.2-4, Панчево и у МЗ Качарево,
Качарево, ул. М.Тита бр. 37.
О извршеном јавном увиду плана Комисија
за планове сачињава извештај у складу са чланом
50. Закона.
У случају да након јавног увида нацрта плана
комисија за планове утврди да усвојене примедбе
суштински мењају плански документ, доноси
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради
нови нацрт или концепт плана, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.

8. децембар 2009. године

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

349.
На основу чланова 25, 26, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 9. и 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04), чланова
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.V-сл./2009 од 16.новембра 2009.године,
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. децембра 2009. године доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
насељеног места Банатско Ново Село
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана
генералне регулације насељеног места Банатско
Ново Село (у даљем тексту: План) у складу са
Законом о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС” бр. 72/09 и 81/09-исправка),(у даљем
тексту: Закон).
Рок за доношење Плана је три године од дана
ступања на снагу Закона.
Члан 2.
Грађевинско подручје насељеног места
Банатско Ново Село, одређује се границама
Просторног плана града Панчева (“Службени
лист града Панчева” бр. 19/09), који је у поступку
усклађивања са одредбама Закона.
Члан 3.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, донеће одлуку о изради
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односно о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
насељеног места Банатско Ново Село на животну
средину, на основу мишљења Секретаријата за
заштиту животне средине и заинтересованих
органа и организација, у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(“Сл.гласник РС” бр. 135/04).
Члан 4.
План садржи нарочито:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и
зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулацине линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда Плана детаљне
регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена плана детаљне
регулације;
6. трасе коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску комуналну и другу
инфрасртуктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10. локација за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду Планова детаљне
регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење
радова којима се мења стање у простору) до
усвајање плана;
12. мере заштите културно-историских споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се
у буџету града Панчева за 2010, 2011. и 2012
годину.
Члан 6.
Надлежни орган, односно организација,
дужни су да уступе постојеће копије топографског
и катастарског плана, односно дигиталне записе,
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односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, као и органи и организације и
јавна предузећа који су овлашћени да утврђују
посебне услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката дужни су да по захтеву, у
року од 30 дана , доставе све тражене податке, без
накнаде носиоцу израде Плана.
Члан 7.
Носилац израде Плана и евентуалног
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину је ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево.
Члан 8.
По објављивању ове одлуке приступиће се
изради концепта Плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид нацрт планског
документа подлеже стручној контроли у складу
са чланом 49. Закона.
Члан 9.
Излагање Плана на јавни увид врши се после
извршене стручне контроле.
Јавни увид се оглашава у дневном и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605, Трг
Краља Петра I, бр.2-4, Панчево и у МЗ Банатско
Ново Село, Банатско Ново Село, ул. М.Тита бр.
67.
О извршеном јавном увиду плана Комисија
за планове сачињава извештај у складу са чланом
50. Закона.
У случају да након јавног увида нацрта Плана
Комисија за планове утврди да усвојене примедбе
суштински мењају плански документ, доноси
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради
нови нацрт или концепт плана, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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350.
На основу чланова 25, 26, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 9. и 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04), чланова
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.У-сл./2009 од 16.новембра 2009.године,
Скупштина града Панчева на седници
одржаној 08. децембра 2009. године доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
насељеног места Иваново
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана
генералне регулације насељеног места Иваново
(у даљем тексту: План) у складу са Законом о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”
бр. 72/09 и 81/09-исправка),( у даљем тексту:
Закон).
Рок за доношење Плана је три године од дана
ступања на снагу Закона.
Члан 2.
Грађевинско подручје насељеног места
Иваново, одређује се границама Просторног плана
града Панчева (“Службени лист града Панчева”
бр. 19/09), који је у поступку усклађивања са
одредбама Закона.
Члан 3.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, донеће одлуку о изради
односно о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
насељеног места Иваново на животну средину,
на основу мишљења Секретаријата за заштиту
животне средине и заинтересованих органа и
организација, у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник
РС” бр. 135/04).
Члан 4.
План садржи нарочито:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и
зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулацине линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима

8. децембар 2009. године

за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда Плана детаљне
регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површцна јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена Плана детаљне
регулације;
6. трасе коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфрасртуктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10. локација за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду Планова детаљне
регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење
радова којима се мења стање у простору) до
усвајање Плана;
12. мере заштите културно-историских споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се
у буџету града Панчева за 2010, 2011. и 2012
годину.
Члан 6.
Надлежни орган, односно организација,
дужни су да уступе постојеће копије топографског
и катастарског плана, односно дигиталне записе,
односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, као и органи и организације и
јавна предузећа који су овлашћени да утврђују
посебне услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката дужни су да по захтеву, у
року од 30 дана , доставе све тражене податке, без
накнаде носиоцу израде Плана.
Члан 7.
Носилац израде Плана и евентуалног
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину је ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево.
Члан 8.
По објављивању ове одлуке приступиће се
изради концепта Плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид нацрт планског
документа подлеже стручној контроли у складу
са чланом 49. Закона.
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Члан 9.
Излагање Плана на јавни увид врши се после
извршене стручне контроле.
Јавни увид се оглашава у дневном и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605, Трг
Краља Петра I, бр.2-4, Панчево и у МЗ Иваново,
Иваново, ул. Бориса Кидрича бр. 9.
О извршеном јавном увиду плана Комисија
за планове сачињава извештај у складу са чланом
50. Закона.
У случају да након јавног увида нацрта Плана
Комисија за планове утврди да усвојене примедбе
суштински мењају плански документ, доноси
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради
нови нацрт или концепт плана, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
351.
Ha основу чланова 25, 26, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 9. и 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04), чланова
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.V-сл./2009 од 16.новембра 2009.године,
Скупштина града Панчеванаседници одржаној
08.децембра 2009. године доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
насељеног места Долово
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана
генералне регулације насељеног места Долово
(у даљем тексту: План) у складу са Законом о
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планирању и изградњи (“Службени гласник PC”
бр. 72/09 и 81/09-исправка), (у даљем тексту:
Закон).
Рок за доношење Плана је три године од дана
ступања на снагу Закона.
Члан 2.
Грађевинско подручје насељеног места
Долово, одређује се границама Просторног плана
града Панчева (“Службени лист града Панчева”
бр. 19/09), који је у поступку усклађивања са
одредбама Закона.
Члан 3.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, донеће одлуку о изради
односно о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
насељеног места Долово на животну средину,
на основу мишљења Секретаријата за заштиту
животне средине и заинтересованих органа и
организација, у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник
PC” бр. 135/04).
Члан 4.
План садржи нарочито:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и
зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулацине линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда Плана детаљне
регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена Плана детаљне
регулације;
6. трасе коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфрасртуктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси План детаљне регулације;
10. локација за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду Планова детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње
нових објеката и реконструкције постојећих
објеката (изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у простору) до усвајање
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плана;
12. мере
заштите
културно-историских
споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се
у буџету града Панчева за 2010, 2011. и 2012
годину.
Члан 6.
Надлежни орган, односно организација,
дужни су да уступе постојеће копије топографског
и катастарског плана, односно дигиталне записе,
односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, као и органи и организације и
јавна предузећа који су овлашћени да утврђују
посебне услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката дужни су да по захтеву, у
року од 30 дана , доставе све тражене податке, без
накнаде носиоцу израде Плана.
Члан 7.
Носилац израде Плана и евентуалног
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину је ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево.
Члан 8.
По објављивању ове одлуке приступиће се
изради концепта Плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид нацрт планског
документа подлеже стручној контроли у складу
са чланом 49. Закона.
Члан 9.
Излагање Плана на јавни увид врши се после
извршене стручне контроле.
Јавни увид се оглашава у дневном и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605, Трг
Краља Петра I, бр.2-4, Панчево и у МЗ Долово,
Долово, ул. Краља Петра I, бр. 5.
О извршеном јавном увиду плана Комисија
за планове сачињава извештај у складу са чланом
50. Закона.
У случају да након јавног увида нацрта Плана
Комисија за планове утврди да усвојене примедбе
суштински мењају плански документ, доноси
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради
нови нацрт или концепт плана, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке..
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Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

352.
Ha основу чланова 25, 26, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 9. и 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04), чланова
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.V-сл./2009 од 16. новембра 2009.године,
Скупштина града Панчева на седници
одржаној 08. децембра 2009. године доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
насељеног места Банатски Брестовац
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана
генералне регулације насељеног места Банатски
Брестовац (у даљем тексту: План) у складу са
Законом о планирању и изградњи (“Службени
гласник PC” бр. 72/09 и 81/09-исправка),(у даљем
тексту: Закон).
Рок за доношење Плана је три године од дана
ступања на снагу Закона.
Члан 2.
Грађевинско подручје насељеног места
Банатског Брестовца, одређује се границама
Просторног плана града Панчева (“Службени
лист града Панчева” бр. 19/09), који је у поступку
усклађивања са одредбама Закона.
Члан 3.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, донеће одлуку о изради
односно о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
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насељеног места Банатски Брестовац на животну
средину, на основу мишљења Секретаријата за
заштиту животне средине и заинтересованих
органа и организација, у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(“Сл.гласник PC” бр. 135/04).
Члан 4.
План садржи нарочито:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и
зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулацине линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда плана детаљне
регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена Плана детаљне
регулације;
6. трасе коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфрасртуктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за кое се обавезно доноси План
детаљне регулације;
10. локација за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду Планова детаљне
регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције постојећих
објеката (изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у простору) до усвајање
Плана;
12. мере заштите културно-историских споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се
у буџету града Панчева за 2010, 2011. и 2012
годину.
Члан 6.
Надлежни орган, односно организација,
дужни су да уступе постојеће копије топографског
и катастарског плана, односно дигиталне записе,
односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, као и органи и организације и
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јавна предузећа који су овлашћени да утврђују
посебне услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката дужни су да по захтеву, у
року од 30 дана , доставе све тражене податке, без
накнаде носиоцу израде Плана.
Члан 7.
Носилац израде Плана и евентуалног
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину је ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево.
Члан 8.
По објављивању ове одлуке приступиће се
изради концепта Плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид нацрт планског
документа подлеже стручној контроли у складу
са чланом 49. Закона.
Члан 9.
Излагање Плана на јавни увид врши се
после извршене стручне контроле. Јавни увид се
оглашава у дневном и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605, Трг
Краља Петра I, бр.2-4, Панчево и у МЗ Банатски
Брестовац, Банатски Брестовац, ул. М.Тита бр.
4А.
О извршеном јавном увиду плана Комисија
за планове сачињава извештај у складу са чланом
50. Закона.
У случају да након јавног увида нацрта Плана
Комисија за планове утврди да усвојене примедбе
суштински мењају плански документ, доноси
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради
нови нацрт или концепт плана, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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353.
Ha основу чланова 25, 26, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 9. и 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04), чланова
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.У-сл./2009 од 16.новембра 2009.године,
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. децембра 2009. године доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
насељеног места Омољица
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана
генералне регулације насељеног места Омољица
(у даљем тексту: План) у складу са Законом о
планирању и изградњи (“Службени гласник PC”
бр. 72/09 и 81/09-исправка),( у даљем тексту:
Закон).
Рок за доношење Плана је три године од дана
ступања на снагу Закона.
Члан 2.
Грађевинско подручје насељеног места
Омољица, одређује се границама Просторног
плана града Панчева (“Службени лист града
Панчева” бр. 19/09), који је у поступку усклађивања са одредбама Закона.
Члан 3.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, донеће одлуку о изради
односно о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
насељеног места Омољица на животну средину,
на основу мишљења Секретаријата за заштиту
животне средине и заинтересованих органа и
организација, у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник
PC” бр. 135/04).
Члан 4.
План садржи нарочито:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и
зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
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4. регулацине линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда Плана детаљне
регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена Плана детаљне
регулације;
6. трасе коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфрасртуктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси План детаљне регулације;
10. локација за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду Планова детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње
нових објеката и реконструкције постојећих
објеката (изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у простору) до усвајање
плана;
12. мере заштите културно-историских споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се
у буџету града Панчева за 2010, 2011. и 2012
годину.
Члан 6.
Надлежни орган, односно организација,
дужни су да уступе постојеће копије топографског
и катастарског плана, односно дигиталне записе,
односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, као и органи и организације и
јавна предузећа који су овлашћени да утврђују
посебне услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката дужни су да по захтеву, у
року од 30 дана , доставе све тражене податке, без
накнаде носиоцу израде Плана.
Члан 7.
Носилац израде Плана и евентуалног
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину је ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево.
Члан 8.
По објављивању ове одлуке приступиће се
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изради концепта плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид нацрт планског
документа подлеже стручној контроли у складу
са чланом 49. Закона.
Члан 9.
Излагање Плана на јавни увид врши се
после извршене стручне контроле. Јавни увид се
оглашава у дневном и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605, Трг
Краља Петра I, бр.2-4, Панчево и у МЗ Омољица,
Омољица, ул. Цара Душана бр. 2 .
О извршеном јавном увиду Плана Комисија
за планове сачињава извештај у складу са чланом
50. Закона.
У случају да након јавног увида нацрта Плана
Комисија за планове утврди да усвојене примедбе
суштински мењају плански документ, доноси
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради
нови нацрт или концепт плана, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у Службеном листу града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

354.
Ha основу чланова 25, 26, 46. и 216. став 5.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник
РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка), чланова 9. и 11.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину («Сл.гласник РС» бр. 135/04), чланова
39. и 99. став 1. Статута града Панчева (Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за планове
бр.У-сл./2009 од 16.новембра 2009.године,
Скупштина града Панчевана седници одржаној
08. децембра 2009. године доноси
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ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
насељеног места Глогоњ
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана
генералне регулације насељеног места Глогоњ
(у даљем тексту: План) у складу са Законом о
планирању и изградњи (“Службени гласник PC”
бр. 72/09 и 81/09-исправка),( у даљем тексту:
Закон).
Рок за доношење Плана је три године од дана
ступања на снагу Закона.
Члан 2.
Грађевинско подручје насељеног места
Глогоњ, одређује се границама Просторног плана
града Панчева (“Службени лист града Панчева”
бр. 19/09), који је у поступку усклађивања са
одредбама Закона.
Члан 3.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, донеће одлуку о изради
односно о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана генералне регулације
насељеног места Глогоњ на животну средину,
на основу мишљења Секретаријата за заштиту
животне средине и заинтересованих органа и
организација, у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник
PC” бр. 135/04).
Члан 4.
План садржи нарочито:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и
зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулацине линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози за зоне
за које није предвиђена израда Плана детаљне
регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план)
за зоне за које није предвиђена Плана детаљне
регулације;
6. трасе коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфрасртуктуру;
7. вертикалну регулацију;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
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детаљне регулације;
10. локација за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду Планова детаљне
регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката (изградња објеката или извођење
радова којима се мења стање у простору) до
усвајање плана;
12. мере заштите културно-историских споменика и заштићених природних целина;
13. инжењерско-геолошке услове;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
15. графички део.

О извршеном јавном увиду плана Комисија
за планове сачињава извештај у складу са чланом
50. Закона.
У случају да након јавног увида нацрта плана
комисија за планове утврди да усвојене примедбе
суштински мењају плански документ, доноси
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради
нови нацрт или концепт плана, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.

Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће се
у буџету града Панчева за 2010, 2011. и 2012
годину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године

Члан 6.
Надлежни орган, односно организација,
дужни су да уступе постојеће копије топографског
и катастарског плана, односно дигиталне записе,
односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, као и органи и организације и
јавна предузећа који су овлашћени да утврђују
посебне услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката дужни су да по захтеву, у
року од 30 дана , доставе све тражене податке, без
накнаде носиоцу израде Плана.
Члан 7.
Носилац израде Плана и евентуалног
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину је ЈП “Дирекција за изградњу и
уређење Панчева” Панчево.
Члан 8.
По објављивању ове одлуке приступиће се
изради концепта плана у складу са чланом 48.
Закона.
Пре излагања на јавни увид нацрт планског
документа подлеже стручној контроли у складу
са чланом 49. Закона.
Члан 9.
Излагање Плана на јавни увид врши се после
извршене стручне контроле.
Јавни увид се оглашава у дневном и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
План се излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе града Панчева у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај, 6. спрат, канцеларија 605, Трг
Краља Петра I, бр.2-4, Панчево и у МЗ Глогоњ,
Глогоњ, ул. Београдска бр. 7.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”’.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
355.
Ha основу чланова 53., 54. и 63. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник
Републике Србије» бр. 72/2009), чланова 23, 24.
и 32. ст. 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник РС» бр. 129/2007) и члана 39. и члана
99. став 1. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 08. децембра
2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о трошковима у поступцима код
надлежног органа за послове просторног и
урбанистичког планирања у граду Панчеву
Члан 1.
Овом одлуком прописују се трошкови у
поступку потврђивања урбанистичког пројекта
за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичкоархитектонске разраде локација и издавања
информације о локацији и локацијске дозволе,
одређује њихова висина и начин плаћања.
Члан 2.
Трошковима, у смислу ове одлуке, сматрају
се трошкови оглашавања јавне презентације
урбанистичког пројекта, накнаде за прибављање
услова за прикључење на саобраћајну, комуналну
и другу инфраструктуру и других услова у складу
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са посебним законима као и остали трошкови
надлежних секретаријата Градске управе града
Панчева настали у поступцима и радњама за
потврђивање урбанистичког пројекта, издавања
информације о локацији као и локацијске
дозволе(трошкови штампања графичких прилога
и сл.)
Накнаду трошкова из става 1. овог члана
плаћа подносилац захтева, односно инвеститор.
Члан 3.
Висина накнаде трошкова за обавештавање
о јавној презентацији урбанистичког пројекта
одређује се~ у зависности од стварних трошкова по
испостављању фактура од стране локалног листа
у којем се објављује оглас о јавној презентацији
урбанистичког пројекта.
Висина накнаде трошкова за издавање
информације о локацији утврђује се на име
стварних трошкова надлежног органа Градске
управе града Панчева.
Висина накнаде трошкова за издавање
локацијске дозволе одређује се у зависности од
стварних трошкова на име прибављања услова за
прикључење на саобраћајну, комуналну и другу
инфраструктуру и других услова у складу са
посебним законима по испостављању фактура од
стране органа, организација и предузећа, односно
привредних друштава.
Прибављање
техничких
информација,
техничких услова и посебних услова за уређење
простора која израђују предузећа чији је оснивач
град Панчево, врши се без накнаде трошкова
када су подносиоци захтева Градска управа града
Панчева, месне заједнице, јавна и јавно-комунална
предузећа, установе чији је оснивач Република
Србија, Аутономна Покрајина Војводина и град
Панчево и инвеститори верских објеката цркава и
верских заједница.
Инвеститори из претходног става имају
обавезу плаћања пореза на додатну вредност
(ПДВ) на испостављену факгуру којом се
ослобађају трошкова.
Члан 4.
Подносилац
захтева
за
потврђивање
урбанистичког пројекта обавезан је да, уз захтев,
приложи и доказ о уплати 7.500,00 динара на име
аконтативног дела накнаде трошкова.
Подносилац захтева за издавање информације
о локацији обавезан је да, уз захтев, приложи и
доказ о уплати 5.653,00 динара на име стварних
трошкова.
Подносилац захтева за издавање локацијске
дозволе обавезан је да, уз захтев, приложи и доказ
о уплати 12.000,00 динара на име аконтативног
дела накнаде трошкова. Уколико је за издавање
локацијске дозволе потребно прибављање
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техничких услова од органа и организација
за које наведени износ не покрива трошкове
издавања, подносилац захтева ће бити писмено
позван да у року од три дана регулише трошкове
прибављања тих услова и о томе приложи доказ
секретаријату.
Уколико су стварни трошкови оглашавања
јавне презентације урбанистичког пројекта већи
од уплаћене аконтације, подносилац захтева је
у обавези да разлику између стварних трошкова
и уплаћене аконтације уплати пре потврђивања
урбанистичког пројекта.
Уколико су стварни трошкови мањи од
уплаћене аконтације, разлика се враћа подносиоцу
захтева.
Уколико подносилац захтева за потврђивање
урбанистичког пројекта одустане од захтева након
оглашавања јавне презентације, нема право на
повраћај уплаћене аконтације.
Уколико подносилац захтева за издавање
локацијске дозволе одустане од поднетог захтева,
нема право на повраћај уплаћене аконтације до
висине стварних трошкова насталих по захтеву.
Члан 5.
Висина накнаде трошкова утврђена одредбама ове одлуке мења се једанпут годишње и то у
поступку утврђивања буџета града за наредну
годину.
Изузетно, висина накнаде трошкова може се
изменити и у случају доношења, односно измене,
закона или другог прописа којим се уређују
изворни приходи јединице локалне самоуправе.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
У решавању захтева за издавање Акта о
убанистичким условима и Извода из урбанистичког плана, поднетих пре ступања на снагу ове
одлуке, трошкови издавања Акта о урбанистичким
условима и Извода из урбанистичког плана ће се
обрачунавати на основу Одлуке о висини и начину
плаћања накнаде трошкова за издавање извода
из урбанистичког плана и акта о урбанистичким
условима («Сл.лист општине Панчево» бр. 7/03,
21/04, 19/05, 27/05, 30/06 и 19/07, и “Сл.лист града
Панчева’’ бр. 16/08).
Члан 7.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о висини и начину плаћања накнаде
трошкова за издавање извода из урбанистичког
плана и акта о урбанистичким условима («Сл.
лист општине Панчево» бр. 7/03, 21/04, 19/05,
27/05, 30/06 и 19/07, и 4 ‘Сл.лист града Панчева
бр. 16/08).
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном лисгу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

356.
Ha основу чланова 187. став 4. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр.
72/09 и 81/09-исправка), чланова 39. и 99. став 1.
Статута града Панчево (Сл.лист града Панчева»
бр. 8/08 и 4/09), по претходно прибављеном
мишљењу Комисије за планове бр. V-сл./2009
од 16.новембра 2009.године, Скупштина града
Панчева на седници одржаној 08. децембра 2009.
године доноси:

8. децембар 2009. године

од општег интереса, пословни објекти који су
компатибилни са становањем, пратећи објекти
становања, комунални објекти.
- Радној /индустијској/ и зони пољопривредних добара: поред објеката ове намене могу се
легализовати и објекти који су дефинисани и за
зону становања,
- зони спорта и рекреације: поред објеката
ове намене могу се легализовати и објекти који су
дефинисани и за зону становања,
- зони заштитног зеленила: могу се
легализовати спортско рекреативни објекти, као и
објекти који су дефинисани и за зону становања,
- зони специјалне намене: објекти који су
дефинисани и за зону становања уз предходно
прибављену сагласност надлежног органа,
Уколико намена објеката у поступку
легализације је у супротности од претежне
намене дефинисане у предходном ставу потребна
је сагласност Градског већа Града Панчева
на предлог Градске управе града Панчева уз
претходно прибављено мишљење Комисије за
планове.

Члан 1.
Овом одлуком се на другачији начин утврђују
услови у погледу удаљености од суседног објекта и
висине објекта, за објекте у поступку легализације,
која је мања од удаљености прописане одредбама
Правилника о општим условима о парцелацији
и изградњи и садржини, условима и поступку
издавања акта о урбанистичким условима за
објекте за које одобрење за изградњу издаје
Општинска, односно Градска управа (“Службени
гласник PC” бр. 75/03),( у даљем тексту:
Правилник), на територији града Панчева.

Члан 3.
Међусобна удаљеност изграђених објеката
свих врста и намена у поступку легализације
дозвољава се на мањој удаљености у односу
на међусобну удаљеност објеката прописане
Правилником и то:
- према
приказаној
удаљености
у
достављеном пројекту изведеног објекта који је
израђен према важећим актима до дана ступања на
снагу Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник PC” бр. 72/09 и 81/09-исправка),
- према приказаној удаљености у техничком
извештају, односно записнику о извршеном
вештачењу о испуњености услова за употребу
објекта,
За отворе на суседним странама објеката на
удаљености мањој од 1м од суседног објекта и
удаљеност објекта од међне линије мање од 1м,
потребна је сагласност власника суседног објекта,
односно власника суседне парцеле.
Ова правила се не примењују у случају могуће
реконструкције објеката који буду легализовани,
a пo посебном захтеву у редовном поступку.

Члан 2.
Планирана намена из важећег планског
документа је услов за одређивање могућности
легализације објеката. Уколико је преовлађујућа
намена у супротности са планираном наменом
могуће је извршити легализацију објеката и то у:
- зони становања, зони центра односно зони
друштвене делатности: поред стамбених објеката
свих врста, могу се лагализовати јавни објекати

Члан 4.
Висина изграђених објекта свих врста и
типова, у поступку легализације, одређује се
према Правилнику, за градске стамбене и опште
зоне већих густина за насељена места Панчево,
Старчево и Качарево.
Висина изграђених објекта свих вртста и
типова, у поступку легализације, одређује се
према Правилнику, за опште стамбене зоне у
насељима средњих густина за насељена места:

ОДЛУКУ
о утврћивању услова у погледу удаљености од
суседног објекта и висине објекта у поступку
легализације објеката
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Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Долово,
Јабука, Глогоњ и Банатско Ново Село
Ова правила се не примењују у случају
могуће реконструкције и доградње објеката
који буду легализовани, a пo посебном захтеву у
редовном поступку уколико би висина дограђеног
дела објекта била у супротности са одредбама
планског документа које одређују максималну
спратност (вертикалну регулацију).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

357.
На основу чл. 13. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС« број 129/07) и чл. 99.
став 1. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева« број 8/08 и 4/09), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 8. децембра
2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о успостављању сарадње (братимљењу)
града Панчева (Република Србија) са градом
Боњхад (Република Мађарска)
Члан 1.
На основу заједничке изражене воље и интереса, град Панчево (Република Србија) успоставља
сарадњу са градом Боњхад (Република Мађарска)
у области, културе, омладине, образовања, науке,
спорта, привреде, финансија, израде европских
пројеката од заједничког интереса, као и у другим
областима.
Члан 2.
Начин остваривања сарадње из претходног
члана Одлуке регулисаће се Конститутивним
актом о братимљењу града Панчева (Република
Србија) и града Боњхад (Република Мађарска).
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Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града Панчева
да потпише Конститутивни акт о братимљењу
Града Панчева (Република Србија) и Града Боњхад
( Република Мађарска).
Члан 4.
Након потписивања, Конститутивни акт о
братимљењу Града Панчева (Република Србија)
и Града Боњхад ( Република Мађарска) биће
достављен Скупштини града Панчева ради
информисања.
Члан 5.
Средства потребна за спровођење ове Одлуке
обезбедиће се са позиције текуће буџетске резерве
Буџета града Панчева.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања
сагласности од Владе Републике Србије и објавиће
се у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

358.
На основу члана 1. става 2. Закона о
објављивању закона и других прописа и општих
аката и о издавању «Службеног гласника Републике Србије» («Службени гласник Републике Србије»
број 72/91) и члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
8. децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о објављивању аката у
«Службеном листу града Панчева«
Члан 1.
У Одлуци о објављивању аката у «Службеном
листу града Панчева» («Службени лист општине
Панчево» број 16/2005 и „Службени лист града
Панчева” број 13/09), члан 11. мења се и гласи:
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«Цену појединачног примерка, висину
аконтације годишње претплате као и накнаду за
објављивање аката, огласа и реклама утврђује
посебним решењем Скупштина града Панчева”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

359.
На основу члана 26. Закона о ценама
(“Службени гласник РС” број 79/2005) и члана
39. Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева” број 8/2008 и 4/2009) Скупштинв града
Панчева на седници одржаној 08. децембра 2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о друштвеној
контроли цена
Члан 1.
Престаје да важи Одлука о друштвеној
контроли цена («Сл.лист општина Панчево, Ковин
и Опово» бр. 11/93).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Сл.листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

8. децембар 2009. године

360.
На основу чланова 20, 58. и 66. Закона о
локалној самоуправи („ Службени гласник РС” бр.
129/2007) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 8/08
и 4/09), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 8. децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о овлашћењу помоћника Градоначелника
града Панчева за економски развој, члана
Градског већа за подручје комуналних
делатности и члана Градског већа за подручје
инвестиција и економског развоја за
покретање иницијатива за израду планских
докумената и њихових измена и допуна за
град Панчево и насељена места на територији
града Панчева
Члан 1.
Скупштина града Панчева овлашћује
помоћника градоначелника града Панчева за
економски развој, члана Градског већа за подручје
комуналних делатности и члана Градског већа
за подручје инвестиција и економског развоја
да подносе иницијативе за израду планских
докумената и њихових измена и допуна за град
Панчево и насељена места на територији града
Панчева.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука 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. 6/2008).
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

8. децембар 2009. године
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361.
На основу члана 100. Закона о заштити
животне средине («Сл. гласник РС» бр. 135/2004
и 36/2009), чланова 32. и 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр.
129/2007), чланова 21, 39. и 99. став 1. Статута
града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр.
8/2008 и 4/2009), Одлуке о буџету града Панчева
за 2009. годину („Сл. лист града Панчева” бр.
16/08, 8/09, 16/09 и 21/09 ) и Одлуке о оснивању
Фонда за заштиту животне средине („Службени
лист општине Панчево” бр. 17/2007 и „Службени
лист града Панчева” бр. 8/2009), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 08. децембра
2009. године донела је
Измене и допуне Годишњег програма
Фонда за заштиту животне средине
за 2009. годину
У Годишњем програму Фонда за заштиту
животне средине за 2009. годину („Сл. лист града
Панчева” бр. 16/2009) врше се следеће измене и
допуне:
У делу I - ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ врше се следеће измене
и допуне:
- У тачки 1. Контрола квалитета ваздуха,
подтачки 1.1. „Проширење система
за континуално мерење имисије КВ (А)5*»,
износ од “3.748.360” динара замењује се износом
од “2.548.360” динара.
- У тачки 2. Контрола квалитета воде,
подтачки 2.2. „Испитивање квалитета подземних
вода јужно од индустријске зоне” , износ од
“1.300.000” динара замењује се износом од
“500.000” динара.
- У тачки 19. Третман комараца и крпеља”,
износ од “10.800.000” динара замењује се износом
од “12.800.000” динара и додаје се тачка «19.а «
која гласи
«Третман комараца-распоред салда из 2008.
године», са износом од «2.000.000» динара.
- У тачки 21. мења се назив тачке и гласи
«Подршка пројектима за развој предузетништва,
пољопривреде и туризма».
- После тачке 21. додаје се тачка «22.»
која гласи: «Проширење система за контролни
мониторинг имисије града Панчева и еколошки
пројекти-донација НИС а.д. Нови Сад», са
износом од «5.000.000» динара.
У делу II- ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
И
ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ врше се следеће измене и допуне:
У тачки 3. ЈКП «ХИГИЈЕНА» ПАНЧЕВО,
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после става 5. додају се ставови 6. и 7. који гласе:
«3авршетак I а фазе на Новој депонији
Долово-Панчево- средства кредита по одлуци из
2009. године са износом од 24.100.000 динара
и Пројекат и изградњу објекта за разврставање
комуналног отпада-средства кредита по одлуци из
2009. године» са износом од 10.000.000 динара”.
Досадашњи став 6. постаје став 8. и у њему се
износ од «135.000.000» динара замењује износом
од «169.100.000» динара.
У тачки 4. ЈКП «ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА» ПАНЧЕВО, у ставу 2
Генерални пројекат постројења за пречишћавање
отпадних вода са претходном студијом - распоред
салда из 2008. године, износ од «2.500.000» динара,
замењује се износом од «1.711.000» динара.
У ставу 3. Средства за ЈКП «Водовод и
канализација» по Програму, износ од «14.500.000»
динара замењује се износом од «13.711.000»
динара
У тачки 5. ЈКП «ГРЕЈАЊЕ» ПАНЧЕВО,
у ставу 3. Изградња прикључног топловода и
рекострукција котларнице у подстаници вртића
«Лептирић», износ од «5.000.000» динара,
замењује се износом од «684.317» динара
У ставу 4. Средства за ЈКП «Грејање» по
Програму, износ од «27.600.000» динара замењује
се износом од «23.284.317» динара.
У тачки 6. ЈКП «ЗЕЛЕНИЛО» ПАНЧЕВО,
у ставу 6. Наставак изградње Народне баштедео средстава за изградњу трим стазе из текуће
буџетске резерве-расопред салда из 2008. године,
износ од «4.000.000» динара, замењује се износом
од «3.324.522» динара. После става 6. додају се
ставови 7, 8. и 9. који гласе:
«Део средстава за изградњу трим стазе из
текуће буџетске резерве, са износом од 878.478
динара.
Рефундација трошкова за изградњу трим
стазе у Народној башти -донација Округа Равена
са износом од 4.632.750 динара.
Наставак изградње Народне баште- распоред
салда из 2008. године, са износом од 4.632.750
динара».
Досадашњи став 7. постаје став 10. и у њему
се износ од «35.076.754» динара замењује износом
од «44.545.254» динара.
Свега остали програми износ од «225.368.420»
динара замењује се износом од «263.832.237»
динара.
У делу III - ДЕО ПРОГРАМА-РАСПОРЕД
САЛДА ИЗ 2008. ГОДИНЕ ЗА АКТИВНОСТИ
КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ врше се
следеће измене:
- У тачки 1. Пројекти из 2008. године чија
је реализација у току (проширење система и
побољшање техничких услова за континуално
мерење имисије, мониторинг подземних вода

Страна

24 -- Број 25

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

јужно од индустријске зоне, израда Плана заштите
од хемијског удеса, израда плана управљања
комуналним отпадом, уговори са МЛУ) износ
од “10.080.219” динара замењује се износом од
“8.080.219” динара.
У последњм ставу табеларног прегледа
Програма «СРЕДСТВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УКУПНО», износ од
«390.365.819» динара, замењује се износом од
«433.829.636» динара.
Измене и допуне Годишњег програма за
заштиту и унапређење животне средине за 2009.
годину, објавиће се у “Службеном листу града
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

8. децембар 2009. године

године, а који ће се реализовати кроз рад:
-29 васпитних група са 349 деце узраста од 0
до 3 година- јаслице,
-46 васпитних група са 1192 детета узраста од
3 до 5,5 година-обданиште,
-20 васпитних група са 547 деце узраста од 5,5
до 6,5 година-обданиште припремни предшколски
програм,
-17 васпитних група са 355 деце узраста од 5,5
до 6,5 година- забавиште припремни предшколски
програм,
- 1 васпитне групе деце са сметњама у
развоју узраста од 3 до 6,5 година- интегративни
вртић
- 1 васпитне групе деце са оштећењем слуха
и говора
- 1 васпитне групе деце у смени.
Град Панчево финансираће рад Предшколске
установе «Дечја радост» Панчево у школској
2009/2010. години у складу са Одлуком о буџету
града Панчева за 2009. годину, Одлуком о буџету
града Панчева за 2010. годину и другим актима
органа града Панчева.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

362.
На основу члана 80. Закона о основама
система образовања и васпитања («Службени
гласник РС» број 72/09), члана 6. Одлуке о
оснивању Предшколске установе «Дечја радост»
Панчево («Службени лист општина Панчево,
Ковин и Опово», број 1/93, «Службени лист
општине Панчево» број 16/03 и «Службени лист
града Панчева» број 12/08) и чланова 39. и 99.
став 1. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева», број 8/08 и 4/09), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 08.12. 2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада
Предшколске установе «Дечја радост»
Панчево за школску 2009/2010.
годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм рада
Предшколске установе «Дечја радост» Панчево за
школску 2009/2010. годину, који је донео Управни
одбор Предшколске установе «Дечја радост»
Панчево на седници одржаној дана 14.09.2009.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

363.
На основу члана 80. Закона о основама
система образовања и васпитања («Службени
гласник РС» број 72/09), члана 1. Одлуке о мрежи
установа које обављају делатност предшколског
васпитања и образовања на територији града
Панчева («Службени лист општине Панчево»,
број 26/05 и «Службени лист града Панчева»
број 16/09) и чланова 39. и 99. став 1. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»,
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 08. децембра 2009. године,
донела је

8. децембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програме рада
основних школа за школску 2009/2010.
годину у области предшколског васпитања и
образовања
Члан 1.
Даје се сагласност на програме рада основних
школа из насељених места за школску 2009/2010.
годину у области предшколског васпитања и
образовања и то :
1) ОШ «Гоце Делчев» Јабука за рад 3 васпитне
групе деце ( 64 детета) у полудневном боравку и
2 васпитне групе деце (41 дете) у целодневном
боравку,
2) ОШ «Доситеј Обрадовић» Омољица за
рад 3 васпитне групе деце у полудневном боравку
( 73 детета) и 2 васпитне групе деце ( 50 деце) у
целодневном боравку,
3) ОШ «Вук Стефановић Караџић» Старчево
за рад 4 васпитне групе деце (74 детета) у
полудневном боравку и 1 групе деце (24 детета) у
целодневном боравку,
4) ОШ «Жарко Зрењанин» Банатско Ново
Село за рад 4 васпитне групе деце (72 детета ) у
полудневном боравку,
5) ОШ «Жарко Зрењанин» Качарево за рад
3 васпитне групе деце (69 деце) у полудневном
боравку,
6) ОШ «Аксентије Максимовић» Долово за
рад 3 васпитне групе деце (65 деце) у полудневном
боравку,
7) ОШ «Олга Петров» Банатски Брестовац за
рад 2 васпитне групе деце (46 деце ) у полудневном
боравку,
8) ОШ «4.октобар» Глогоњ за рад 2 васпитне
групе деце (30 деце) у полудневном боравку и
9) ОШ «Моше Пијаде» Иваново за рад 1
васпитне групе деце ( 11 деце ) у полудневном
боравку.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Број 25 -- Страна 25

364.
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе «Свети
Сава» панчево
I
Светлана Богдановић, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе «Свети
Сава» Панчево, представник Савета родитеља.
II
Веселин Маслак, именује се за члана
Школског одбора Основне школе „Свети Сава“
Панчево, као представник Савета родитеља.
III
Лица из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Свети Сава» Панчево број
I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. године, Решењем
Скупштине општине Панчево о разрешењу и
именовању чланова Школског одбора Основне
школе «Свети Сава» Панчево број I-01-06-14/2007
од 30. марта 2007. године, Решењем Скупштине
општине Панчево о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне школе
«Свети Сава» Панчево број I-01-06-70/2007 од
10. децембра 2007. године, Решењем Скупштине
града Панчева о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Свети Сава“
Панчево број: I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008.
године и Решењем Скупштине града Панчева о
разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе „Свети Сава“ Панчево број: II-0406-5/2009 од 26. марта 2009. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Страна
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365.
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе «Братство
Јединство» Панчево
I
Радица Миловановић, професор математике,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе «Братство јединство» Панчево,
представник Наставничког већа.
II
Снежана Остојић, професор разредне
наставе, именује се за члана Школског одбора
Основне школе « Братство јединство » Панчево,
као представник Наставничког већа.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Братство јединство»
Панчево број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006.
године и Решењем о разрешењу и именовању
члана Шкослког одбора Основне школе «Братство
јединство» Панчево број I-01-06-51/2006 од 7.
септембра 2008. године
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

366.
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града

8. децембар 2009. године

Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне балетске школе
«Димитрије Парлић» Панчево
I
Светлана Борзановић, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне балетске школе
«Димитрије Парлић» Панчево, представник
Савета родитеља.
II
Бранислава Марјановић, именује се за члана
Школског одбора Основне балетске школе
«Димитрије Парлић» Панчево, као представник
Савета родитеља.
III
Лицa из тачке II овог Решења именују се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне балетске школе «Димитрије
Парлић» Панчево број I-01-06-35/2006 од
13. јуна 2006. године, Решењем Скупштине
општине Панчево о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне балетске школе
«Димитрије Парлић» Панчево број I-01-0672/2006 од 27. новембра 2006. године, Решењем
Скупштине општине Панчево о разрешењу и
именовању чланова Школског одбора Основне
балетске школе «Димитрије Парлић» Панчево број
I-01-06-38/2007 од 26. јуна 2007. године, Решењем
Скупштине општине Панчево о разрешењу и
именовању члана Школског одбора Основне
балетске школе «Димитрије Парлић» Панчево број
I-01-06-70/2007 од 10. децембра 2007. године и
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу
и именовању чланова Школског одбора Основне
балетске школе «Димитрије Парлић» број: I-0106-98/2008 од 18. децембра 2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

8. децембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

08. децембра 2009. године, донела је

367.
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. децембар 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Техничке школе
«23. мај» Панчево
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Техничке школе «23. мај» Панчево, као
представници Савета родитеља, и то:
Томислав Пуљевић
Драган Тодоровић
Силвана Јеђини-Ивазовић
II
За чланове Школског одбора Техничке школе
«23. мај» Панчево, као представници Савета
родитеља, именују се:
Снежана Мате,
Данијела Чапин Маргитин,
Ивица Суботин,
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Хемијско-прехрамбене и грађевинске
школе «23. мај» Панчево број I-01-06-35/2006 од
13. јуна 2006. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године

368.

Број 25 -- Страна 27

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Електротехничке школе
«Никола Тесла» Панчево
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла»
Панчево, као представници Савета родитеља, и
то:
Иштван Буријан,
Соња Паунковић.
II
За чланове Школског одбора Електротехничке
школе «Никола Тесла» Панчево, као представници
Савета родитеља, именују се:
Нада Миловановић,
Зорица Полић.
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла»
Панчево број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006.
године, Решењем Скупштине општине Панчево
о именовању и разрешењу чланова Школског
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла»
Панчево број I-01-06-70/2007 од 10. децембра
2007. године и решењем Скупштине града
Панчева о разрешењу и именовању Школског
одбора Електротехничке школе «Никола Тесла»
Панчево број: II-04-06-15/2009 од 29.09.2009.
године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 53, 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној

369.
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.

Страна
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гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Медицинске школе
«Стевица Јовановић» Панчево
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Медицинске школе «Стевица Јовановић»
Панчево, као представници Савета родитеља, и
то:
Милена Рајачић,
Олга Живковић,
Јулијана Негован.
II
За чланове Школског одбора Медицинске
школе «Стевица Јовановић» Панчево, као
представници Савета родитеља, именују се:
Горан Михајловић,
Снежана Видосављевић,
Добрила Марковић.
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова
Медицинске школе «Стевица Јовановић» Панчево
број I-01-06-35/2006 од 13. јуна 2006. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

370.
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној

8. децембар 2009. године

08. децембар 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Гимназије
«Урош Предић» Панчево
I
Разрешавају се дужности чланови Школског
одбора Гимназије «Урош Предић» Панчево, као
представници Савета родитеља, и то:
Момир Чабаркапа,
Милана Уљаревић.
		
II
За чланове Школског одбора Гимназије
«Урош Предић» Панчево, као представници
Савета родитеља, именују се:
Душан Павлица,
Петар Илијин.
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђеног Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Гимназије
«Урош Предић» Панчево број I-01-06-35/2006
од 13. јуна 2006. године, Решењем о разрешењу
и именовању члана Школског одбора Гимназије
«Урош Предић» Панчево број I-01-06-70/2007 од
10. децембра 2007. године и Решењем Скупштине
града Панчева разрешењу и именовању члана
Школског одбора Гимназије «Урош Предић»
Панчево број I-01-06-82/2008 од 24. новембра
2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
371.
На основу члана 53, 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),

8. децембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе «Аксентије
Максимовић» Долово
I
СлађанА Батка, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе «Аксентије
Максимовић» Долово, представник Локалне
самоуправе.
II
Душан Манојловић, именује се за чла-на
Школског одбора Основне школе „Аксентије
Максимовић» Долово, као представник Локалне
самоурпаве.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
општине Панчево о именовању чланова Школског
одбора Основне школе «Аксентије Максимовић»
Долово број I-01-06-40/2006
од 5. јула 2006.
године, и Решењем Скупштине града Панчева о
разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе «Аксентије Максимовић» Долово
број I-01-06-59/2008 од 3. октобра 2008. године и
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу
и именовању чланова Школског одбора Основне
школе «Аксентије Максимовић» Долово број I-01
-06-98/2008 од 18. децембра 2008. године.
IV
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: II-04-06-25/2009
Панчево, 08. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

372.
На основу чланова 54. и 99. став 2. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 8/08 и 4/09), Градоначелница града Панчева,
дана 07. децембра 2009. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању Комисије
за предлагање корисника средстава из буџета
града Панчева за 2009. годину, у оквиру
Програма самозапошљавања социјално
угрожених лица
I
У Решењу о именовању Комисије за
предлагање корисника средстава из буџета града
Панчева за 2009. годину, у оквиру Програма
самозапошљавања социјално угрожених лица,
број II-Об-020-1/2009-302 од 25. маја 2009.
године, у тачки II став 2. број: «01» замењује се
бројем: «31».
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- 728
Панчево, 07. децембра 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
ИСПРАВКА
ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке
У Правилнику о условима и критеријумима
за доделу помоћи - средства града Панчева који
је донет од стране Комисије за избор корисника
грађевинског материјала -средства града Панчева
дана 04.11.2009. године,(“Службени лист града
Панчева”бр. 24/09) у члану 12. став 3. грешком
су додате речи “Комисија или” те се стога исте
бришу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ГРАЂЕВОНСКОГ МАТЕРИЈАЛАСРЕДСТАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Бр: Сл./2009
Панчево, 02. децембар 2009. године
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