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Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћајОдељење за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу члана 148. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник СР Србије” бр. 53/82 - пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и „Службени гласник
Републике Србије” бр.28/91, 53/93, 67/93, 48/94,
25/97 и 101/2005) и решења Градске управе града
Панчева број I-01-031-50/2009 од 23.марта 2009.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о измени режима саобраћаја
1. Одређује се измена режима саобраћаја
постављањем саобраћајног знака изричите
наредбе II- 3 („ЗАБРАНА САОБРАЋАЈА У ОБА
СМЕРА”) у улици Жарка Зрењанина бр. 56. у
Панчеву и комуналне опреме - стубића за запреку
са обе стране пролаза.
2. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција
за изградњу Панчева” у Панчеву да:
-постави саобаћајни знак П-З и комуналну
опрему - стубиће за запреку у складу са наложеним
режимом саобраћаја из става 1. диспозитива овог
решења;
-постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у катастар саобраћајне сигнализације.
3. Рок за извршење овог решења је 30. април
2009. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”
Образложење
Секретаријат за инспекцијске послове инспекција за саобраћај и путеве Градске управе
града Панчева, доставила је овом секретаријату
допис бр. 1Х-24-347-373/2009 од 09.04.2009.
године за увођење забране саобраћаја у оба смера
кроз пролаз који повезује улицу Жарка Зрењанина

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
75,00

бр. 56. са Моравском улицом у Панчеву, а налази
се на катастарској парцели бр. 8074/7, која се
води на Скупштину општине Панчево.
Наведеним актом предложено је постављање
саобаћајног знака II-З и постављање физичких
препрека како би се спречио пролазак моторних
возила, а у циљу заштите стамбеног објекта на
поменутој локацији.
Разматрајући овај предлог и сагледавајући
последице одвијања моторног саобраћаја кроз
пролаз који повезује улицу Жарка Зрењанина бр.
56. са Моравском улицом у Панчеву, по безбедност
људи и имовине, овај орган је утврдио са су
испуњени услови за измену режима саобраћаја
кроз овај пролаз, те је на основу члана 148.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима и
члана 192. Закона о општем управном поступку,
одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству за инфраструктуру Републике
Србије у року од осам дана од дана пријема
овог решења. Жалба се таксира са 170,00 динара
републичке адм. таксе у складу са тарифним бројем 2. тарифе републичких администратувних
такси која чини саставни део Закона о републичким
административним таксама, а предаје се путем
овог органа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-221/2009
ПАНЧЕВО 13. април 2009.
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дип.инж.саобр. с.р.
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123.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
-Одељење за саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу члана 148. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник СР Србије” бр. 53/82 - пречишћен
текст, 15/84 и 5/86 и 21/90 и „Службени гласник
Републике Србије” бр.28/91, 53/93, 67/93, 48/94,
25/97 и 101/2005) и решења Градске управе града
Панчева број I-01-031-50/2009 од 23.марта 2009.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о измени режима саобраћаја кроз пролаз за
пешаке у улици Др Касапиновића бр. 24 у
Панчеву
1. Одређује се измена режима саобраћаја
постављањем саобраћајног знака изричите
наредбе II-З („ЗАБРАНА САОБРАЋАЈА У ОБА
СМЕРА”) у улици испред пролаза за пешаке
у улици Др Касапиновића бр. 24. у Панчеву и
комуналне опреме - стубића за запреку са обе
стране пролаза.
2. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција
за изградњу Панчева” у Панчеву да:
- постави саобаћајни знак II-З и комуналну
опрему - стубиће за запреку у складу са наложеним
режимом саобраћаја из става 1. диспозитива овог
решења;
- постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у катастар саобраћајне сигнализације.
3. Рок за извршење овог решења је 30. април
2009. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
Образложење
Секретаријат за инспекцијске послове инспекција за саобраћај и путеве Градске управе
града Панчево доставила је овом секретаријату
предлог бр. VIII-26-347-100/2009 од 30.03.2009.
године за увођење забране саобраћаја у оба смера
кроз пролаз за пешаке у улици Др Касапиновића
24 у Панчеву.
Наведеним актом предложено је и постављање физичких препрека како би се спречио
пролазак моторних возила у циљу заштите
стамбеног објекта на поменутој локацији.
Разматрајући овај предлог и сагледавајући
последице одвијања моторног саобраћаја кроз
пролаз за пешаке у улици Др Касапиновића
24 у Панчеву по безбедност људи и имовине,

17. април 2009. године

овај орган је утврдио са су испуњени услови за
измену режима саобраћаја кроз овај пролаз, те
је на основу члана 148. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима и члана 192. Закона о
општем управном поступку, одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству за инфраструктуру Републике
Србије у року од осам дана од дана пријема
овог решења. Жалба се таксира са 170,00 динара
републичке адм. таксе у складу са тарифним бројем
2. тарифе републичких администратувних такси
која чини саставни део Закона о републичким
административним таксама, а предаје се путем
овог органа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ V-17-344-214/2009
ПАНЧЕВО 13. април 2009.
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
ЗА САОБРАЋАЈ
Милан Биро, дип.инж.саобр. с.р.

124.
На основу одлуке града Панчева ( у даљем
тексту: Град) за учешће у пројекту обуке за
израду акционог плана за решавање питања
избеглица и интерно расељених лица, Локалног
акционог плана за унапређење положаја избеглих
и интерно расељених лица у граду Панчеву 20092013. године, донетог на седници Скупштине
града Панчева дана 20.02.2009. године, као и
Решења градоначелника града Панчева број:
П-06-020-1/2009-146 од 12.03.2009. године о
образовању Комисије за избор корисника пакета
грађевинског материјала, Комисија за избор
корисника пакета грађевинског материјала (у
даљем тексту: Комисија), на седници одржаној
14. априла 2009. године донела је

17. април 2009. године
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ПРАВИЛНИК
о условима и критеријумима за доделу
помоћи
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови и
критеријуми за рангирање и избор корисника за
доделу новачне помоћи која обухвата набавку
грађевинског материјала (у даљем тексту:
ПОМОЋ), права и обавезе корисника и поступак
рада Комисије.
Члан 2.
Право на ПОМОЋ могу да остваре породице
избеглица, породице лица која су укинула
избеглички статус или интерно расељених лица
смештене у неадекватан приватни смештај
у Граду. Потребно је да подносилац захтева
и чланови његовог породичног домаћинства
испуњавају следеће услове:
1. да имају избеглички статус/решење о
укидању избегличког статуса/регистровани као
интерно расељено лице,
2. да су смештени у неадекватном приватном
смештају,
3. да избегло лице и чланови домаћинства
имају држављанство Републике Србије (поднет
захтев за пријем),
4. да избегло лице и чланови домаћинства
не поседују другу непокретност у Републици
Србији, држави порекла или другој држави, а
интерно расељено лице не поседује непокретност
у Србији ван Косова и Метохије или у другој
држави, а којом могу да реше своје стамбено
питање, изузев непокретности из тачке 8. овог
члана,
5. да он и чланови домаћинства нису
укључени у неки други пројекат који подржава
неко од трајних решења,
6. да он и чланови домаћинства нису
повратници из миграције у треће земље,
7. да избегло лице и чланови домаћинства
нису ушли у посед своје обновљене или
неоштећене имовине, исту нису отуђили или
заменили у држави порекла или у другој држави,
а којом су могли да реше своје стамбено питање,
8. да поседују парцелу са започетом
градњом,
9. да поседује неопходну документацију
(дозволе) или је у процесу легализације.
Право на новчану помоћ за набавку
грађевинског материјала има корисник који
испуњава следеће услове:
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- да се ради искључиво о стамбеном објекту
(без пословног дела)
- да започети објекат није већи од 150 м2 .- да је степен изграђености објекта такав да
има најмање изграђену прву плочу или највише да
је стављен под кров без инсталација и столарије.
Члан 3.
Помоћ се одобрава као једнократна и
бесповратна у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова
становања, а највише до 375.000,00 динара по
породици. Комисија ће одредити износ за сваког
корисника према потреби.
Право наменског располагања средствима за
помоћ у грађевинском материјалу има Град.
Члан 4.
Намена средстава из члана 3. овог
правилника је обезбеђење услова становања,
према стандардима Града, у започетој изградњи
објекта за становање или адаптацији постојећег
стамбеног објекта.
Члан 5.
Право на помоћ у грађевинском материјалу
имају сви подносиоци захтева, под једнаким
условима, а према условима и критеријумима и
реду првенства утврђеним овим правилником.
Члан 6.
Поступак за доделу помоћи спроводи
Комисија, на основу поднетог захтева и
документације. Проверу захтева и документације
на терену врши Јавно предузеће «Градска
стамбена агенција» Панчево (у даљем тексту: ЈП
«ГСА»), у сарадњи са Комесаријатом за избеглице
РС (у даљем тексту: Комесаријат).
Уколико се појаве нови и важни елементи
везани за претходно обрађен захтев, Комисија
задржава право на поновно разматрање захтева.
Члан 7.
Уз захтев за доделу грађевинског материјала,
који се подноси у ЈП «ГСА», подносилац је дужан
да достави следеће доказе:
- избегличку легитимацију или личну карту
и решење о укидању својства избеглице, односно
легитимацију интерно расељеног лица за себе и
чланове породичног домаћинства,
- личну карту, односно решење о пријему
у држављанство или доказ о поднетом захтеву
за пријем у држављанство за себе и чланове
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породичног домаћинства,
- изјаву оверену у градском органу управе
или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства не поседују другу непокретност у
Републици Србији, држави порекла или другој
држави, а интерно расељена лица не поседују
непокретност у Србији ван Косова и Метохије
или у другој држави, а којом могу да реше своје
стамбено питање,
- изјаву оверену у градском органу управе
или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства нису укључени у неки други
пројекат који подржава неко од трајних решења,
- извод из земљишних или катастарских
књига,
- извод из матичних књига рођених за
подносиоца и све чланове,
- уговор о закупу стана или оверену изјаву
два сведока да станује приватно на одређеној
адреси,
- потврда факултета о студентском статусу,
- уверење о боравишту (СУП),
- изјаву оверену у градском органу управе
или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства нису повратници из миграције у
треће земље,
- изјаву оверену у градском органу управе
или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства нису ушли у посед своје обновљене
или неоштећене имовине, исту нису отуђили или
заменили у држави порекла или у другој држави,
а којом су могли да реше своје стамбено питање,
- извод из земљишних књига, уговор оверен
код суда или други акт којим се доказује право
својине,
- потврда надлежног органа о поднетом
захтеву за легализацију бесправно изграђеног
или започетог објекта, као и уверење надлежног
органа да је плац на коме је изграђен или започет
објекат грађен на подручју које је намењено
индивидуалној стамбеној градњи,
- потврда послодавца о радном односу и
висини зараде, потврда Националне службе за
запошљавање, одсечак од пензије или други
одговарајући документ о висини примања
подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства,
- извештај лекара и/или решење о утврђивању
инвалидности подносиоца захтева или чланова
његовог породичног домаћинства.
Докази из става 1. овог члана подносе

17. април

2009. године

се у фотокопији, а оригинална документа се
проверавају од стране ЈП «ГСА» приликом
пријема захтева.
Члан 8.
Комисију решењем именује градоначелник
Града.
Мандат Комисије траје до краја периода
утврђеног за припрему предлога листе реда
првенства корисника потенцијалних донаторских
пројеката помоћи у грађевинском материјалу и
доношење одлука.
Члан 9.
Председника Комисије бирају чланови
на првој седници Комисије. Комисија ради у
седницама и одлучује консензусом.
Председник Комисије сазива седницу и
руководи радом Комисије.
Записник о раду Комисије води записничар
и сваки члан Комисије добија по примерак.
Записнике и осталу документацију о раду
Комисије, као документа трајне вредности, чува
ЈП «ГСА».
Члан 10.
Комисија, поред доношења овог правилника, обавља следеће послове:
1. објављује оглас,
2. разматра поднете захтеве,
3. утврђује Предлог листе реда првенства
корисника пакета грађевинског материјала која
се истог дана истиче на огласној табли ЈП «ГСА»
и Повереништва за избеглице Града, са правом
подношења приговора у року од 8 дана од дана
објављивања,
4. доноси одлуке о додељивању помоћи.
Одлука Комисије је коначна.
Члан 11.
Под породицом у смислу овог правилника
подразумевају се: брачни друг, деца, браћа,
сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ
и друга лица која живе у заједничком породичном
домаћинству са подносиоцем захтева.
Комисија доноси одлуке о додељивању
ПОМОЋИ, на основу реда првенства, сачињеног
према СЛЕДЕЋИМ КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИЛМА:
Основни критеријуми
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1. породице са више генерација, са једним
или више чланова преко 60 година старости
(сваки члан породичног домаћинства се бодује са
по 2 бода + по 1 бод за сваког члана домаћинства
преко 60 година старости),
2. самохрани родитељ са дететом/децом
испод 18 година или студентом/студентима до
26 година старости
(сваки члан породичног домаћинства се
бодује са по 2 бода + 3 бода за самохраност + по
1 бод за свако малолетно дете или студента до 26
година старости),
3. породице са двоје или више деце испод
18 година старости
(сваки члан породичног домаћинства се
бодује са по 2 бода + по 1 бод за свако дете испод
18 година старости),
4. породице са трудницама или дететом/
децом до 5 година старости
(сваки члан породичног домаћинства се
бодује са по 2 бода + 2 бода за трудницу + по 2
бода за свако дете до 5 година старости),
5. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима
(до 50% просечне нето плате на нивоу
Републике Србије, по члану домаћинства)
(сваки члан породичног домаћинства се
бодује са по 2 бода + 2 бода по основу социјалне
угрожености целе породице),
6. болесни чланови домаћинства/чланови
домаћинства са посебним потребама
(сваки члан породичног домаћинства се
бодује са по 2 бода + по 2 бода за болесног члана
+ по 4 бода за лице са посебним потребама),
Помоћни критеријуми
7. жртве сексуалног/породичног насиља
(сваки члан породичног домаћинства
се бодује са по 2 бода + по 2 бода по основу
жртве сексуалног/породичног насиља - доказ
потврда Центра за социјални рад «Солидарност»
Панчево),
8. жена носилац породичног домаћинства
(сваки члан породичног домаћинства се
бодује са по 2 бода + 2 бода по основу жене као
носиоца породичног домаћинства ).
Члан 12.
На основу одлуке Комисије, директор ЈП
«ГСА» и корисник ПОМОЋИ закључују уговор
у писаној форми, којим се регулишу међусобна
права и обавезе потписника уговора, као и рок
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у коме је корисник дужан да угради добијени
грађевински материјал.
Власник додељеног грађевинског материјала,
до уградње у стамбени објекат је Град.
Право и обавезу контроле наменског и
рационалног коришћења додељеног грађевинског
материјала у име Града врши ЈП «ГСА».
По извршеној уградњи у стамбени објекат
власник граћевинског материјала је корисник.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Миланко Андрејић, с.р.

ИСПРАВКА
У Одлуци о изменама и допунама Одлуке
о финансијској подршци породици са децом
на територији општине Панчево објављеној у
«Службеном листу града Панчева» број 7/09 од
26. марта 2009. године, под бројем 94, у члану 9д.
у ставу 2. на крају текста грешком су изостављене
речи: «, а може се остварити за дете рођено на
дан ступања на снагу ове одлуке и касније.».
ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
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