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Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 22. јуна 2009. године, поступајући по
налогу датом у допису Покрајинског секретаријата за здравство број: 107-53 службено/2009-05
од 08.06.2009. године, на основу чланова 46. и
66. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» број 129/07) и чланова 59. и 99. став
3. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 8/08 и 4/09), донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за планирање и
координацију активности на припремама за
пандемијски грип и праћење стања у граду
Панчеву
I
Образује се Комисија за планирање и
координацију активности на припремама за
пандемијски грип и праћење стања у граду
Панчеву, као радно тело Градског већа града
Панчева (у даљем тексту: Комисија), у следећем
саставу:
1. Весна Мартиновић, градоначелница
града Панчева, председник;
2. Душан Мрвош, заменик градоначелника
града Панчева, заменик председника;
3. Владимир Деља, члан Градског већа
града Панчева, као координатор за организацију
месних заједница у насељеном месту Панчево,
члан;
4. Синиша Којић, члан Градског већа града
Панчева, као координатор за организацију месних
заједница у осталим насељеним местима града
Панчева, члан;
5. Душанка
Милошев
Жиловић,
инфектолог, гастроентеролог Опште болнице
Панчево, члан;
6. Др Љиљана Лазић, директор Завода за
јавно здравље Панчево, члан;
7. Др Војислав Обрадовић, Републички
ветеринарски инспектор, члан;
8. Јовица Антонић, самостални полицијски

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
44,00

инспектор ПУ Панчево, члан;
9. Нада Чикош, члан Градског већа града
Панчева, као координатор рада средњих и
основних школа, члан;
10. Слађана Стојановић, која обавља послове
по основу уговора о привременим и повременим
пословима у Секретаријату за привреду и
економски развој, као координатор сарадње са
привредом и трговином, члан;
11. Др Милан Милић, в.д. директора Опште
болнице Панчево, члан;
12. Владимир Зец, шеф Службе санитације
ЈКП «Хигијена» Панчево, члан;
13. Станко Шкаљак, директор ЈКП за превоз
путника «Аутотранспорт Панчево» Панчево,
члан;
14. Слава Тимарац Јованов, директор ПУ
«Дечја радост» Панчево, члан;
15. Др Новица Ђорђевић, члан Градског
већа града Панчева, као координатор сарадње са
Црвеним крстом и службама социјалног старања,
члан;
16. Снежана Баралић Бошњак, шеф Одсека
у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања, као координатор сарадње са невладиним
сектором, члан;
17. Богдан Самуилов, протојереј, архијерејски намесник града Панчева СПЦ, као представник верских организација, члан;
18. Невена Симендић, главни и одговорни
уредник у РТВ Панчево, члан.
Стручна особа за односе с јавношћу испред
Комисије је др Љиљана Лазић, директор Завода
за јавно здравље Панчево.
II
Задатак Комисије је да сагледа све чињенице
од значаја, планира, спроводи и иницира
активности на подручју своје надлежности
и преузме одговорности за стратешко и
оперативно управљање интегрисаним напорима
града Панчева за сузбијање пандемије грипа и
ублажавање последица, као и да прати стање у
граду Панчеву.
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III

Обавезују се: Владимир Деља, као
координатор за организацију месних заједница у
насељеном месту Панчево и Синиша Којић, као
координатор за организацију месних заједница
у осталим насељеним местима града Панчева,
да организују образовање комисија за праћење
стања у месним заједницама, у оквиру својих
надлежности.
Комисија за праћење стања у месној
заједници из става 1. ове тачке у свом саставу има
председника (председник савета месне заједнице)
и четири члана (секретар месне заједнице, лекар
амбуланте у месној заједници, директор основне
школе и представник предшколске установе у
месној заједници).
IV
Састанке Комисије сазива председник
Комисије.
На питања која нису регулисана овим актом,
сходно се примењују одредбе Пословника
Градског већа града Панчева.
V
Административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће секретаријати
Градске управе града Панчева у оквиру
својих надлежности, а по налогу председника
Комисије.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
Решење доставити:
- лицима из тачке I,
- секретаријатима Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: I-05-06-2/2009-51
Панчево, 22. јун 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

26. јун 2009. године
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На основу чл. 46. и 47. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник Републике Србије»
бр. 43/03 и 34/06), чланова 46. и 66. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр. 129/07) и чланова 59. и
99. став 3. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Градско
веће града Панчева, на седници одржаној 26. јуна
2009. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о исправци техничке грешке у Одлуци о
изради Измена и допуна Плана генералне
регулације ХИП «Петрохемија», ХИП
«Азотара» и НИС «Рафинерија нафте
Панчево» у насељеном месту Панчево
У Одлуци о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације ХИП «Петрохемија»,
ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте
Панчево» у насељеном месту Панчево («Сл.
лист града Панчева» бр. 6/09), у називу Одлуке
и у члановима 1. и 2. и члану 9. ставови 1. и 3,
иза речи «регулације» грешком је изостављена
реч «комплекса», и у члану 9. ставови 1. и 3,
грешком је наведена реч «детаљне» уместо речи
«генералне», те се овим закључком наведене
техничке грешке исправљају.
Закључак се објављује у «Службеном листу
града Панчева».
Закључак доставити: Секретаријату за
скупштинске послове, послове Градоначелника
и Градског већа и Секретаријату за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај Градске управе града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2009-54
Панчево, 26. јун 2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени итицаја на животну средину («Службени
гласник Републике Србије» бр. 135/2004),
члана 14. став 6. и члана 31. Одлуке о градској
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управи града Панчева («Службени лист града
Панчева« бр. 11/08), а у складу са Закључком о
одређивању надлежности за доношење Одлуке
о изради стратешке процене,Скупштине града
Панчево бр. I-01-06-52/2005 од 20.-07.2005.
године, Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, дана 22. јуна 2009.године,
донео је

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ХИП
«ПЕТРОХЕМИЈА», ХИП «АЗОТАРА» И
НИС «РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО» У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО («Сл.лист
града Панчева» бр.6/09) у називу Одлуке и у
члану 1. иза речи «регулације» додаје се реч
«комплекса».

ОДЛУКУ
о изменама и допунама одлуке о
неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину измене и
допуне плана генералне регулације ХИП
«Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС
«Рафинерија нафте Панчево» у насељеном
месту Панчево

Члан 2.
У члану 1. иза речи «допуне» бришу се речи
«Плана детаљне регулације».

Члан 1.
У ОДЛУЦИ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
СЕКРЕТАР
Ениса Аговић-Хоти, дипл.правник, с.р.
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