СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 14. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 19 Јун 2018. ГОДИНЕ

Градоначелник
града
Панчева
дана
07.06.2018.године разматрао је Предлог решења о
образовању Штаба за спровођење мера заштите од
пожара стрних и других пољопривредних усева на
територији града Панчева за 2018. и 2019.годину, па је на
основу члана 21. Закона о заштити од пожара ( «Сл.
гласник РС« бр. 111/09 и 20/15), чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14др. закон, 101/16-др.закон) и чланова 54. и 98. ст. 2.
Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15пречишћен текст и 12/16), донео следећe

РЕШЕЊЕ
о образовању Штаба за спровођење мера
заштите од пожара стрних и других
пољопривредних усева на територији
града Панчева за 2018. и 2019. годину
I
Образује се Штаб за спровођење мера заштите од
пожара стрних и других пољопривредних усева на
територији града Панчева за 2018. и 2019.годину (у даљем
тексту: Штаб) у саставу:
1. Зоран Грба, представник Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој, Градске управе
града Панчева, члан;
2. Снежана Алб, представник Секретаријата за
општу управу, Градске управе града Панчева, члан;
3. Саша Димитријевић, представник МУП-а
Републике Србије, Полицијске управе Панчево, члан;
4. Јовица Латковић, представник пољочуварске
службе града Панчева, члан;
5. Боро Мајкић, представник МУП-а Републике
Србије, Полицијске управе Панчево, члан;
6.
Миодраг Милошевић, представник
Секретаријата за скупштинске послове, послове
градоначелника и градског већа- Шеф одељења за
одбрану и ванредне ситуације Градске управе града
Панчева,члан;
7. Сузана Демић,представник Секретаријата за
скупштинске послове, послове градоначелника и градског
већа- одељење за одбрану и ванредне ситуације Градске
управе града Панчева,члан;
8. Никола Шкрбић, представник ПДС Института
«Тамиш« Панчево, члан;

Аконтација претплате 11.336,71

9. Милорад Пандуров, представник Општинског
ватрогасног савеза Панчева, члан;
Штаб на првој седници, већином гласова од
укупног броја чланова, бира Председника и Заменика
председника Штаба.
II
Задаци Штаба су :
-да у периоду воштане и пуне зрелости усева
спроводи посебне мере заштите од пожара
организовањем сталног дежурства и обавештавања;
-да координира рад штабова у месним
заједницама са ватрогасним јединицама;
-да врши надзор над спровођењем мера заштите
стрних и других пољопривредних усева од пожара;
- да сарађује са локалним медијима.
III
Председник Штаба сазива седнице и руководи
радом Штаба.
Штаб одлучује већином гласова од укупног броја
чланова Штаба..
За рад Штаба потребно је да седници присуствује
већина од укупног броја чланова.
IV
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Штаба обављаће Секретаријат за пољопривреду,
село и рурални развој и Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа
Градске управе града Панчева.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „ Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:II-06-020-2/2018-610
Панчево, 07.06.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 08.06.2018.
године, разматрао је Предлог за доношење решења о
образовању Комисије за доделу бесповратних средстава
предузетницима, микро и малим правним лицима –
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привредним субјектима са територије града Панчева
за набавку машина и опреме, па је на основу чланова
44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 –
др. закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15 –
пречишћен текст и 12/16), донео

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ
ПРАВНИМ ЛИЦИМА – ПРИВРЕДНИМ
СУБЈЕКТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА И
ОПРЕМЕ
I
Образује се Комисија за доделу бесповратних
средстава предузетницима, микро и малим правним
лицима – привредним субјектима са територије града
Панчева за набавку машина и опреме (у даљем тексту:
Комисија), у следећем саставу:
1.Предраг
Живковић,
заменик
Градоначелника града Панчева, председник
2.Ениса Аговић Хоти, секретар Секретаријата
за финансије, члан
3. Марина Кахрић Лазић, саветник у
Секретаријату за привреду и економски развој
Градске управе града Панчева, члан
4. Леонида Раданов, саветник у Секретаријату
за привреду и економски развој Градске управе града
Панчева, члан
5. Tања Темишварац, млађи саветник у
Секретаријату за привреду и економски развој
Градске управе града Панчева, члан
6. Ивана Марковић, самостални саветник,
Шеф одељења за скупштинске послове и главни
одговорни уредник Службеног листа града Панчева у
Секретаријату за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа, члан
7. Љиљана Стојсављевић, самостални
саветник, Шеф одељења за рачуноводсво у
Секретаријату за финансије, члан
За потребе Комисије, административнотехничке послове обављаће члан Комисије Тања
Темишварац, млађи саветник у Секретаријату за
привреду и економски развој Градске управе града
Панчева, као секретар Комисије, и Дамир Шепаровић,
саветник у Секретаријату за привреду и економски
развој Градске управе града Панчева, као помоћник
секретара Комисије.
II
Задаци Комисије су да:

28.Мај 2018. године

19. Јун 2018. године

- изради Предлог текста Јавног конкурса за
доделу бесповратних средстава предузетницима,
микро и малим правним лицима – привредним
субјектима са територије града Панчева за набавку
машина и опреме за сваку календарску годину (у
даљем тексту: Јавни конкурс),
- сачини критеријуме за вредновање пријава и
интегрише их у Предлог текста Јавног конкурса,
- на Предлог текста Јавног конкурса прибави
мишљење Привредног савета града Панчева,
-по прибављеном мишљењу Привредног
савета града Панчева, упути Предлог текста Јавног
конкурса Градоначелнику града Панчева на
прихватање и расписивање,
- изврши преглед и оцени формалну
исправност пристиглих пријава, те закључком
Комисије одбаци оне који не испуњавају формалне
услове,
- узме у разматрање пристигле пријаве које
испуњавају формалне услове и сачини листу њиховог
вредновања и рангирања,
- предложи Градоначелнику града Панчева
листу подносиоца пријава чија би се набавка машина
и опреме требало финансирати из буџета града
Панчева,
- сачини предлоге уговора између града
Панчева и подносиоца пријава којима су одобрена
финансијска средства по Јавном конкурсу,
- контролише наменско и правовремено
коришћење додељених средстава по Јавном конкурсу,
односно прати реализацију уговора две године након
закључења уговора.
- припрема и доставља Градоначелнику града
Панчева информацију о реализацији закључених
уговора,
- у року од 15 дана од дана доделе средстава
подносиоцима пријава којима су одобрена
финансијска средства по Јавном конкурсу, попуни и
достави Комисији за контролу државне помоћи и
министарству надлежном за послове финансија
Табелу додељене de minimis државне помоћи, у
складу са Уредбом о правилима за доделу државне
помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12,
37/13, 97/13 и 119/14),
- сачини евиденцију о додељеној de minimis
државној помоћи по појединачним корисницима de
minimis државне помоћи,
- на писани захтев Комисије за контролу
државне помоћи, припреми и достави све податке и
документа везана за овај Јавни конкурс и
- наложи да се подаци и документа о
додељеној de minimis државној помоћи чувају као
архивска грађа у року од 10 година од дана доделе.

28. Мај 2018. године
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Aдминистративно-технички послови које
обављају секретар Комисије и помоћник секретара
Комисије односе се на:
-комуникацију
са
потенцијалним
подносиоцима пријава, подносиоцима пријава, другим
заинтересованикм
лицима
и
корисницима
бесповратних средстава по Јавном конкурсу;
- објављивање текста Јавног конкурса и
одлука о додели средстава на званичној интернет
страници града Панчева;
- организацију састанака Комисије по налогу
председника Комисије;
- израду Записника са састанака Комисије и
закључака Комисије, дописа, обавештења и сл.;
- прикупљање пристиглих пријава;
- старање о подацима и документацији у
складу са Законом;
- прикупљање Извештаја о извршеним
плаћањима са доказима о наменски утрошеним
средствима у року од 15 дана од дана уплате средстава
на текући рачун корисника средстава (фотокопија
рачуна и извод из банке);
- прикупљање и евидентирање Извештаја о
реализацији уговора који су закључени између града
Панчева и корисника средстава са пописном листом
основних средстава, по протеку две године од дана
закључења уговора и вођење рачуна о правовременом
достављању истих;
- сарадњу са Секретаријатом за финансије
Градске управе града Панчева, достављање неопходне
документације у вези са реализацијом уговора
(отварање наменских рачуна).
III
Састанке Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
састанку присуствује председник Комисије и најмање
три члана Комисије.
Комисија доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова.
IV
Пре сачињавања листе вредновања и
рангирања пристиглих пријава сви чланови Комисије
су дужни да дају изјаве о не/постојању сукоба
интереса.
У случају постојања сукоба интереса, у
смислу позитивних законских прописа којима се
регулише ова област, члан Комисије ће бити изузет из
даљег рада у Комисији, а на његово место, у својству
члана Комисије, Градоначелник града Панчева
именоваће друго лице.
V
Административно-техничке
послове
за
потребе Комисије обављаће Секретаријат за привреду
и економски развој у сарадњи са свим осталим
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основним организационим јединицама Градске управе
града Панчева.
VI
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење о образовању Комисије за доделу
бесповратних средстава предузетницима, микро и
малим правним лицима – привредним субјектима са
територије града Панчева за набавку машина и опреме
број: II-06-020-2/2017-673 од 01.09.2017. године, број:
II-06-020-2/2017-704 од 11.09.2017.године и број: II-06020-2/2017-771 од 02.10.2017. године.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2018-620
Панчево, 08.06.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
29.05.2018. године, разматрао је Правилник o
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Јавном комуналном предузећу „ВОД-КОМ“
Јабука од 21.05.2018.године, те је на основу чланова
44. и 66. Закона о локалној самоуправи ('"Службени
гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон) и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник o
унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Јавном
комуналном предузећу „ВОД-КОМ“
Јабука од 21.05.2018.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник o
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Јавном комуналном предузећу „ВОД-КОМ“
Јабука од 21.05.2018.године, с обзиром да је исти
урађен у складу са Одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе града Панчева за 2017.годину („Сл.лист
града Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„ВОД-КОМ“ Јабука да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број

Страна 4 - Број 13

Страна 4 - Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

28.Мај 2018. године

19. Јун 2018. године

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16 и 113/17) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16 и 113/17) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
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-06-020-2/2018-565
Панчево, 29.05.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2018-564
Панчево,29.05.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА

Саша Павлов

Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
29.05.2018. године, разматрао је Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево од
22.05.2018.године, те је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и
чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), донеo

Градоначелник
града
Панчева,
дана
29.05.2018. године, разматрао је
Правилник o
организацији и систематизацији послова, радних
задатака и услова за њихово обављање у Јавном
комуналном предузећу „Глогоњ“ Глогоњ од
15.05.2018.године, те је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи ('"Службени гласник
РС'' бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и
чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног
комуналног предузећа „Грејање“
Панчево од 22.05.2018.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево од
22.05.2018.године, с обзиром да је исти урађен у
складу са Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе
града Панчева за 2017.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Грејање“ Панчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник o
организацији и систематизацији
послова, радних задатака и услова за
њихово обављање у Јавном
комуналном предузећу „Глогоњ“ Глогоњ
од 15.05.2018.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник o
организацији и систематизацији послова, радних
задатака и услова за њихово обављање у Јавном
комуналном предузећу „Глогоњ“ Глогоњ од
15.05.2018.године с обзиром да је исти урађен у
складу са Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе
града Панчева за 2017.годину („Сл.лист града
Панчева“ број 17/17, 29/17, 4/18 и 11/18).
II

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Глогоњ“ Глогоњ да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15, 99/16 и 113/17) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
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-06-020-2/2018-566
Панчево, 29.05.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“ број 135/04 и 88/10),
чланова 15. и 36. Одлуке о Градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчево“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), а у складу са Закључком о
одређивању надлежности за доношење Одлуке о
изради стратешке процене, Скупштине града Панчево
број
I-01-06-52/2005
од
20.07.2005.гoдине,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, дана 18.06.2018. године, донео је

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОМПЛЕКСА ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ
ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ „БЕЛА АНТА„ У
ДОЛОВУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Приступа се стратешкoj процени утицаја
Измена и допуна плана детаљне регулације
инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе
енергије на подручју „Бела Анта„ у Долову на

19. Јун 2018. године

животну средину. (у даљем тексту:Измене и допуне
плана).
Члан 2.

Циљ израде Измена и допуна плана је
могућнсот Измене и допуне плана односе се на
могућности проширења зоне грађевинског земљишта
за изградњу биогасних електрана и анализу и
евентуалну корекцију параметара који се односе на
правила грађења за зону грађевинског земљишта
(предвиђени максимлани капацитети, потребно
зеленило и сл.), а све у циљу стварања планског
основа за изградњу инфраструктурног комплекса за
обновљиве изворе енергије, који обухвата биогасне
електране, соларне електране, ветрогенераторска поља
и др.
Члан 3.

Циљ због ког се приступа изради Стратешке
процене утицаја Измена и допуна плана на животну
средину је доношење критеријума за утврђивање
могућности значајних утицаја на животну средину
реализацијом Плана.
У оквиру стратешке процене утицаја Измена
и допуна плана на животну средину потребно је
нарочито разматрање критеријума за одрежђивање
могућих карактеристика значајних утицаја:
Карактеристике плана и програма:
- значај измена и допуна плана за заштиту
животне средине и одржив развој,
- проблеми заштите животне средине и
програма и могућност утицаја на: ваздух, воде,
земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна
добра, становништво и здравље, град и друга насеља,
културно-историјска баштина, друге створене
вредности
- степен утицаја плана и програма на друге
планове и програме, укључујући и оне у различитим
хијерархијским структурама;
- степен којим се планом и програмом
успоставља оквир за реализацију пројеката у погледу
локације, природе, обима и услова функционисања
или у вези са алокацијом ресурса;
Карактеристике утицаја:
- вероватноћа, интензитет , сложеност,
реверзибилност
- временска димензија(трајање, учесталост,
понављање)
- просторна димензија
- локација
- географска област
- број изложених становника
- прекогранична природа утицаја
- кумулативна и синергијска природа утицаја
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- ризици по људско здравље

и животну

средину
- деловање на области
од природног,
културног и другог значаја
- посебне природне карактеристике
- области или природни предели којима је
признат заштићени статус на републичком или
међународном нивоу
- културно-историјска баштина
- густо насељене области
- области са различитим режимима заштите
- деловање на угрожене области
- прекорачени стандарди квалитета животне
средине или граничне вредности
- интензивно коришћење земљишта
- постојећи ризици
- смањени капацитет животне средине
- посебно осетљиве и ретке области
- екосистеми
- биљне и животињске врсте
Члан 4.

Извештај о стратешкој процени утицаја
Измена и допуна плана на животну средину садржи
нарочито следеће:
- полазне основе;
- опште и посебне циљеве стратешке процене
и избор индикатора;
- процену могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја;
- програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана;
- приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради Стратешке процене;
- приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за израду измене и допуне датог плана са
аспекта разматраних варијантних решења и приказ
начина на који су питања животне средине укључена
у план;
- закључке до којих се дошло током израде
извештаја о стратешкој процени представљене на
начин разумљив јавности;
1. друге податке од значаја за стратешку
процену.
У случају непостојања релевантних података,
извршиће се циљна мерења у складу са законом.
Стратешком проценом утицаја на животну
средину неће се разматрати прокогранична природа
утицаја.
Члан 5.

Избор носиоца израде Извештаја о
стратешкој процени утицаја извршиће се у складу са
чланом 10.Закона о стратешкој процени утицаја.
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Носилац израде Извештаја о стратешкoj
дефиисаће методологију за израду Извештаја о
стратешкој процени утицаја.
Извештај о стратешкој процени израдиће
стручни тим састављен од лица са лиценцама
одговарајуће струке потребне за свеобухватну анализу
елемената стратешке процене.
Рок за израду извештаја о стратешкој
процени је 90 дана од дана доношења ове Одлуке.
Средства за израду Извештаја о стратешкој
процени Измена и допуна Плана детаљне регулације
инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе
енергије на подручју „Бела Анта„ у Долову на
животну средину , обезбедиће „Energohelios Group“
d.o.o. Београд.
Члан 6.

Ради обезбеђивања учешћа заинтересованих
органа и организација и јавности у поступку израде и
разматрања Извештаја о стратешкој процени, Градска
управа – Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај доставиће
Извештај о стратешкој процени Измена и допуна
плана заинтересованим органима и организацијама
ради добијања мишљења.
Истовремено са излагањем урбанистичког
плана на јавни увид излаже се и Извештај о
стратешкој процени Плана на животну средину и на
тај начин јавност учествује у јавној расправи о
Извештају.
Члан 7.

Ова одлука је саставни део Одлуке о
изменама и допунама Плана детаљне регулације
инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе
енергије на подручју „Бела Анта„ у Долову
Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-15-350-193/2018
Панчево, 18.06.2018.године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА
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Предмет: Исправка техничке грешке

У Одлуци о постављању мањих монтажних,
покретних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“
број 4/18 и 7/18), дошло је до техничке грешке у члану
58. одлуке, те се овим путем техничка грешка
исправља тако да члан 58. одлуке гласи:
“ Члан 58.
На деловима површине јавне намене могу се
поставити монтажне кућице намењене за исхрану и
смештај паса и мачака без власника у складу са
Правилником.
Захтев за доношење Решења о одобрењу за
постављање кућице за исхрану и смештај паса и
мачака без власника, могу поднети удружења грађана
регистрована за бригу о животињама путем Стручног
тима за решавање проблема напуштених животиња на
територији града Панчева и Јавно комунално
предузеће у чијој надлежности је поступање са псима
и мачкама без власника, уз подношење: Извода из
Агенције за привредне субјекте са матичним бројем и
ПИБ-ом, (странка или надлежни секретаријат у име
странке); сагласност субјекта који одржава, управља
или користи површину јавне намене да се предметна
кућица постави на делу површине јавне намене; скица
са израженим димензијама у опису, изјава да ће се
кућица уклонити по истеку времена одобреног
решењем.
Кућице се постављају на основу саобраћајно
техничких услова и Решења надлежног секретаријата,
на период до 10 година, са могућношћу продужења.
За коришћење дела површине јавне намене за
постављање кућица из става 1. овог члана, не плаћа се
локална комунална такса.“
СЕКРЕТАР
Слађана Фератовић

Предмет: Исправка техничке грешке

У Одлуци о одређивању делова обале и
водног простора на територији града Панчева
(«Сл.лист града Панчева» број 4/17) дошло је до
грешки у члану 14. ставу 2., у члану 15 став. 2. тачка 6.
и у члану 18 став 2. алинеја 5, где је грешком наведено
„решење надлежног водопривредног предузећа о
давању у закуп водног земљишта“, а требало је да се
наведе „Уговор надлежног водопривредног предузећа
о давању у закупу водног земљишта“ те се овим путем
наведене грешке исправљају.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
Број: V/2017-Сл.
Панчево, 18.06.2017 године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.

Предмет: Исправка техничке грешке

Молимо да се изврши исправка техничке
грешке, тако што ће се у Службеном листу града
Панчева објавити следећи текст :
У Правилнику о организацији са описом
послова и систематизацијом у Центру за социјални
рад „Солидарност“ Панчево ( ``Службени лист града
Панчева``број: 12/18 ) у члану 34. код радног места ``6.
Шеф
рачуноводства``бришу
се
речи``Дипл.
Економиста``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА
БРОЈ: III-сл./2018
ДАТУМ: 31.05. 2018. године
СЕКРЕТАР
Гордана Николић

Предмет: Исправка техничке грешке

Молимо да се изврши исправка техничке
грешке, тако што ће се у Службеном листу града
Панчева објавити следећи текст :
У Правилнику о систематизацији радних
места у Дому културе ``25. мај``Долово ( ``Службени
лист града Панчева``број: 10/18 ) у члану 12. иза броја
``4/16``додају се реч и број ``и 7/17 ``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА
БРОЈ: III-сл./2018
ДАТУМ: 31.05. 2018. године
СЕКРЕТАР
Гордана Николић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

28.Мај 2018. године
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