СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 25 ГОДИНА V

ПАНЧЕВО, 26. jун 2012. ГОДИНЕ

159.
На основу чланова 15, 43.,45. и 48. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС” бр.
129/07 и 54/11) Изборна комисија града Панчева,
након седнице одржане дана 26. јуна 2012. године
у 9.30 часова, подноси
ИЗВЕШТАЈ
о измени извештаја о додели одборничких
мандата и издавању уверења одборницима
Скупштине града Панчева
На основу изјава кандидата за одборнике
Скупштине града Панчева са изборне листе I
Демократска странка - Весна Мартиновић, о
неприхватању мандата и то:
1. кандидат под редним бројем 4.Софија
Вјетров, 1954, Доктор специјалиста онкологије,
Панчево
2. кандидат под редним бројем 12. Јасмина
Вечански, 1972, Драмска уметница, Панчево
3. кандидат под редним бројем 16. Владимир
Стоицов, 1959, Матурант гимназије, Качарево
4. кандидат под редним бројем 18. Весна
Параушић, 1960, Дипломирани правник, Панчево
и на основу редоследа на изборним листама
за одборнике Скупштине града Панчева, додељују
се одборнички мандати следећим кандидатима за
одборнике са изборне листе I Демократска странка
- Весна Мартиновић и то:
1. Владимиру Јарковачком, 1986, студент,
Панчево
2. Зори Коларски, 1960, инжењер информатике,
Панчево
3. Јови Бајеру, 1962, дипл. агроекономиста,
Старчево
4. Зорану Лауташу, 1962, металостругар,
Банатско Ново Село
На основу изјава кандидата за одборнике
Скупштине града Панчева са изборне листе II
Лига социјалдемократа Војводине - Ненад Чанак,
о неприхватању мандата и то:
1. кандидат под редним бројем 2. Предраг
Стојадинов, 1972, проф. спорта и физ. васпитања,
Панчево
2. кандидат под редним бројем 4. Радованка
Јаковљев - Лазић, 1959, дипл. инг. пољопривреде,
Старчево
и на основу редоследа на изборним листама
за одборнике Скупштине града Панчева,
додељују се одборнички мандати следећим
кандидатима за одборнике са изборне листе II Лига

Аконтација претплате 8.877,82
Цена овог примерка
126,00

социјалдемократа Војводине - Ненад Чанак и то:
1. Павлу Ћукићу, 1957, дипл. туризмолог,
Панчево
2. Соњи Радивојев, 1968, продавац, Долово
Изборна комисија града Панчева издаје
уверења о избору за одборнике свим горе наведеним
одборницима.
Извештај се доставља Скупштини града
Панчева ради потврђивања одборничких мандата
и „Службеном листу града Панчева», ради
објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА БРОЈ:
I-01-013-6/2012-1
Панчево, 26. јун 2012. године
СЕКРЕТАР
Дејан Јовановић, с.р.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
Заменик председника:
Жељко Павловић, с.р.
Чланови (заменици чланова):
Данијела Ракетић, с.р.
Марина Кендерешки, с.р.
Слободан Кундаковић, с.р.
Божидар Анкић, с.р.
ЉиљанаГлавонић, с.р.
Миодраг Инђић, с.р.
Душан Ђурин, с.р.
Зоран Милосављевић, с.р.
Сретен Рајковић, с.р.

160.
На основу члана 2. Закона о локалним изборима
(«Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 54/11) и члана 39.
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчево»
бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 26. јуна 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборника
Скупштине града Панчева
Утврђује се престанак мандата одборника

Страна
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Скупштине града Панчева са даном 29.05.2012.
године, и то:
1. Петар Андрејић
2. Зора Коларски
3. Горан Срећковић
4. Милета Петров
5. Александар Виг
6. Милица Тодоровић
7. Слободан Бугарин
8. Милан Јосимов
9. Јосиф Василчин
10. Сретен Михајловић
11. Јова Бајер
12. Снежана Антонијевић
13. Силвана Ивазовић-Јеђини
14. Бека Виорел
15. Жаклина Мијалковић
16. Драган Поповић
17. Миодраг Максимовић
18. Мирјана Кашлер
19. Јелена Зорић
20. Ђурица Доловачки
21. Ивица Јовчић
22. др Драган Јосифовић
23. Миљан Шћепановић
24. Василије Крајњан
25. Миљана Глоговац
26. Немања Попшогоровић
27. Снежана Марковић
28. Милан Стејић
29. Игор Курељушић
30. Тигран Киш
31. Мирослав Гогић
32. Зденка Јокић
33. Брети Бојковић Далиборка
34. Мишо Марковић
35. Зоран Мићаловић
36. Миодраг Тадић
37. Ђура Гуцуљ
38. Борислав Стојковић
39. Предраг Патић
40. Мирјана Балог Кормањош
41. Љубиша Кесић
42. Синиша Митрески
43. Дејан Илић
44. Петар Јојић
45. Василије Минић
46. Милорад Вишњић
47. Зоран Вујасиновић
48. Јован Гламочанин
49. Слободан Мрђен
50. Јелица Петровић
51. Божидар Копривица
52. Драган Катуца
53. Љубиша Словић
54. Дејан Стаменковић
55. Гора Гвозденовић
56. Богдан Анкуцић
57. Александар Фаркаш
58. Борка Жунић
59. Миле Лукић
60. Ненад Тодоровић
61. Милковић Горан
62. Вукојевић Раде
63. Кличарић Олгица
64. Чечарић Андрија
65. Владан Станојевић
66. Бошко Квочка
67. Велимир Томић
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68. Милан Јованов
69. Златко Бекић
70. Милорад Ћирковић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-32/2012
Панчево, 26. јун 2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА СКУПШТИНЕ
Слободанка Крњајић, с.р.

161.
На основу чл. 2. и 56. Закона о локалним
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и 54/2011)
и члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист
града Панчево» бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 26. јуна 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Панчева
Потврђују се мандати одборника Скупштине
града Панчева и то:
1. Весна Мартиновић
2. Зоран Јовановић
3. Филип Митровић
4. Јарковачки Владимир
5. Петар Андрејић
6. Новица Ђорђевић
7. Милица Тoдoровић
8. Никола Дамњановић
9. Нада Беркуљан
10. Ивица Јовчић
11. Јосиф Василчин
12. Зора Коларски
13. Слободан Бугарин
14. Срђан Јосимов
15. Јеленка Новаковић
16. Бајер Јова
17. Драган Поповић
18. Зоран Лауташ
19. Милан Јосимов
20. Мариника Чобану
21. Павле Ђукић
22. Милош Веселинов
23. Соња Радивојев
24. Оливер Петковић
25. Саша Павлов
26. Александар Фаркаш
27. Сузана Јовановић
28. Борка Жунић
29. Милош Ђорђевић
30. Тигран Киш
31. Владимир Деља
32. Зденка Јокић
33. Миладин Шакић
34. Дејан Живановић
35. Гордана Јовковић
36. Драган Катуца
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37. Предраг Живковић
38. Весна Вујовић
39. Јован Лазаревски
40. Павле Раданов
41. Мирјана Димитријевић
42. др Никола Угрчић
43. Миодраг Радојковић
44. Драгана Симеуновић
45. Султан Фератовић
46. Божидар Копривица
47. Видосава Видановић
48. Богдан Анкуцић
49. Војо Кркобабић
50. Драгана Петровић
51. Александар Јошић
52. Зоран Рајачић
53. Светлана Грујоски
54. Светозар Гавриловић
55. Слободанка Крњајић
56. Драган Станојковић
57. Рајко Мијовић
58. Мирко Николић
59. Јелена Петровић
60. Бенони Грујеску
61. Смиљана Гламочанин
62. Милорад Радосављевић
63. Милан Станојковић
64. Гордана Топић
65. Обрад Шијакoвић
66. Предраг Патић
67. Љубиша Кесић
68. Мирјана Балог Кормањош
69. Часлав Јараковић
70. Митрески Синиша
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба
надлежном Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНA
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-32/2012
Панчево, 26. јун 2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА СКУПШТИНЕ
Слободанка Крњајић, с.р.
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престанком мандата одборника Скупштине града
Панчева, дана 29. маја 2012. године.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Панчева”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИН
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-32/2012
Панчево, 26. јун 2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА СКУПШТИНЕ
Слободанка Крњајић, с.р.

163.
На основу члана 39. Статута града Панчева
(«Сл. лист града Панчево» бр. 8/08, 4/09 и 5/12),
Скупштина града Панчева, на Конститутивној
седници одржаној 26. јуна 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка функције заменика
председника Скупштине града Панчева
I
ЗОРИ КОЛАРСКИ, утврђује се престанак
функције заменика председника Скупштине града
Панчева престанком мандата одборника Скупштине
града Панчева, дана 29. маја 2012. године.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Панчева”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-32/2012
Панчево, 26. јун 2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА СКУПШТИНЕ
Слободанка Крњајић, с.р.

162.
На основу члана 39. Статута града Панчева
(«Сл. лист града Панчево» бр. 8/08, 4/09 и 5/12),
Скупштина града Панчева, на Конститутивној
седници одржаној 26. јуна 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка функције председника
Скупштине града Панчева
I
ТИГРАНУ КИШУ, утврђује се престанак
функције председника Скупштине града Панчева

164.
На основу чланова 59. и 99. став 3. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева”
број 8/08, 4/09 и 5/12) и чланова 13. и 53. Одлуке
о ванлинијском и ауто-такси превозу путника
(“Службени лист града Панчева” број 5/12 и 10/12 исправка), Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 22.06. 2012. године, донело је

Страна
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ПРАВИЛНИК
о програму и начину полагања испита за
обављање делатности ауто-такси превоза
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се програм и
начин полагања испита о познавању територије
града Панчева и прописа из области ауто-такси
превоза путника (у даљем тексту: испит).
Програм испита саставни је део овог
правилника.
Члан 2.
Испит, према одредбама овог правилника,
може полагати лице (у даљем тексту: кандидат)
које има возачку дозволу “Б” категорије најмање 3
(три) године.
Испит се полаже ради добијања сертификата о
познавању територије града Панчева и прописа из
области ауто-такси превоза путника.
Сертификат из става 2. овог члана може се
користити само у поступку добијања такси дозволе
у складу са Одлуком о ванлинијском и ауто-такси
превозу путника.
II ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
Члан 3.
Програм испита обухвата следеће области:
1) Познавање територије града Панчева;
2) Познавање општих прописа који регулишу
делатност ато-такси превоза путника;
3) Познавање
прописа
који
регулишу
безбедност саобраћаја на путевима, превоз у
друмском саобраћају и такси превоз.
III НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Члан 4.
Испит се полаже пред Комисијом за полагање
испита о познавању града Панчева и прописа из
области саобраћаја (у даљем тексту: Комисија),
коју образује Градско веће града Панчева (у даљем
тексту: Градско веће), на период од две године.
Комисија се састоји од председника, два члана
и секретара, који имају заменике.
Председник и чланови Комисије су испитивачи
за одређене области из Програма полагања испита.
Председнику, члановима Комисије, секретару
и њиховим заменицима припада накнада за рад у
Комисији.
Висина накнаде из става 4. овог члана одређује
се решењем о образовању Комисије.
Члан 5.
Административно-стручне и техничке послове
везане за полагање испита обавља Организациона
јединица Градске управе града Панчева надлежна за
послове привреде (у даљем тексту: Организациона
јединица).
Члан 6.
Организациона јединица по потреби најмање
два пута годишње расписује оглас у локалним
новинама, на који се могу пријавити заинтересовани
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за полагање испита.
Оглас из става 1. овог члана нарочито садржи:
предмет огласа, датум и место полагања испита,
назнаку да се пријава подноси Организационој
јединици, рокове за подношење пријава, садржину
пријаве, доказе који се подносе уз пријаву, износ
трошкова полагања испита, број рачуна на који се
уплаћује износ трошкова полагања испита и друге
податке.
Члан 7.
Висина накнаде за полагање испита о познавању
територије града Панчева и прописа из области аутотакси превоза износи 6.000,00 динара и уплаћиваће
се на рачун Буџета града Панчева.
Кандидат је дужан да на име накнаде за
полагање испита уплати износ из става 1. овог
члана на рачун број: 840-745141843-30, са позивом
на број одобрења: 54-226-74514116, број модела:
97, са сврхом уплате: “Остали градски неодређени
приходи - полагање испита за обављање такси
превоза”.
Висина накнаде за полагање испита утврђена
ставом 1. овог члана може се мењати решењем
Градског већа.
Члан 8.
Писана пријава кандидата за полагање испита
садржи:
1) Име, очево име и презиме;
2) Датум и место рођења;
3) Јединствени матични број;
4) Податке о пребивалишту;
5) Податак о томе који пут полаже испит.

Члан 9.
Уз пријаву из члана 8. овог правилника
кандидат прилаже:
1) Извод из матичне књиге рођених,
фотокопију личне карте и пријаву стана;
2) Оверену фотокопију возачке дозволе “Б”
категорије;
3) Доказ о уплати средстава на име трошкова
полагања испита.
Члан 10.
Кандидату који не испуњава услове прописане
у члану 2. овог правилника или који уз пријаву не
приложи доказе из члана 9. овог правилника, неће
се одобрити полагање испита.
Члан 11.
Полагање испита обавља се, по правилу, у току
једног дана. Испит се полаже усмено.
Председник Комисије, пре полагања испита,
утврђује идентитет сваког кандидата увидом у
његову личну карту или пасош.
Испит не може полагати кандидат који нема
личну карту или пасош код себе. Такав кандидат
се удаљује са испита, а податак о томе уноси се у
записник.
Члан 12.
Ако се кандидат на испиту служи недозвољеним
средствима (коришћење уџбеника, белешки,
мобилних телефона и друго), Комисија ће удаљити
кандидата са испита. У том случају сматра се да
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кандидат није положио испит.
Члан 13.
Испит се састоји из три предмета:
1. Познавање територије града Панчева;
2. Познавање општих прописа који регулишу
делатност такси превоза и путника;
3. Познавање прописа који регулишу
безбедност саобраћаја на-путевима, превоз у
друмском саобраћају и такси превоз.
Члан 14.
O полагању испита води се записник.
Записник садржи: име, презиме и пребивалиште
кандидата, састав Комисије, место, дан и час
полагања испита, испитна питања, оцену из сваког
предмета и коначан успех кандидата, податке о
одлагању или одустајању од испита и друге податке
од значаја за полагање испита.
Записник о току испита води секретар
Комисије.
Записник потписују председник, чланови и
секретар Комисије.
Члан 15.
По завршеном испиту Комисија оцењује
целокупан успех кандидата. Кандидат је положио
испит кадаје оцењен оценом “положио”. Председник
Комисије јавно саопштава кандидатима резултат
испита. Кандидат који није положио може попово
полагати у првом наредном року.
Члан 16.
На молбу кандидата, Комисија може заказани
испит да одложи до два месеца, ако је кандидат због
болести или других оправданих разлога спречен да
полаже испит у утврђеном року.
Уз молбу за одлагање испита кандидат је дужан
да приложи доказе.
Члан 17.
Ако кандидат не приступи полагању испита у
време одређено за полагање испита, пре почетка
испита изјави да од испита одустаје и када не
приступи полагању у року за који је испит одложен,
сматра се да није положио испит.
Члан 18.
Кандидат који сматра да његов успех није
правилно оцењен има право да у року од двадесет
четири часа после саопштеног успеха писано
приговори Комисији. Комисија је дужна да о
приговору одлучи у року од три дана од дана пријема
приговора.
Члан 19.
Ако усвоји приговор, Комисија може да понови
испит из једног или свих предмета или да преиначи
раније дату оцену.
Члан 20.
На основу записника о полагању испита,
кандидату који је положио испит, Организациона
јединица издаје сертификат о положеном испиту, у
року од седам дана од дана полагања испита.
Сертификат из става 1. овог члана садржи:
1. Назив органа који издаје сертификат;
2. Пропис на основу којег се издаје;
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3. Назив Комисије пред којом је кандидат
полагао испит;
4. Име, презиме, датум и место рођења
кандидата;
5. Пребивалиште кандидата;
6. Датум и место полагања испита;
7. Регистарски број евиденције;
8. Датум и место издавања сертификата;
9. Потпис председника Комисије у левом
доњем углу и
10. Потпис руководећег радника Организационе
јединице у десном доњем углу оверен печатом
Организационе јединице.
Члан 21.
Евиденцију лица која су полагала испит води
Организациона јединица.
Евиденција из става 1. овог члана садржи
регистарски број из евиденције, као и податке о
кандидату и то: име и презиме, годину и место
рођења, пребивалиште, датум полагања испита, као
и податке о успеху на испиту и датуму издавања
сертификата.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Даном ступања на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о програму и начину
полагања испита за обављање делатности такси
превоза ( “Службени лист града Панчева” број
24/09).

Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2012-45
Панчево, 22.06.2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Весна Мартиновић, дипл. равник, с.р.

ПРОГРАМ
полагања испита за обављање делатности аутотакси превоза путника
Програм полагања испита за обављање
делатности ауто-такси превоза пугника на
територији града Панчева обухвата следеће
испитне области:
I. ПОЗНАВАЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Програм испита из познавања града Панчева
обухвата познавање улица на територији града,
утврђивање најкраћих праваца на путу од полазишта
до одредишта путника, као и познавање локација
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најважнијих објеката на територији града, односно
објеката републичких органа и институција (МУП,
Завод за статистику и друго), објеката органа града
Панчева, Градске управе и месних заједница,
седиште јавних комуналних и других јавних
предузећа, објеката правосудних органа, домова
здравља, болнице, установа дечије и социјалне
заштите (предшколске установе, центар за социјални рад, домови за смештај старих и хендикепираних
лица, објеката образовања (основне, средње и више
школе, односно факултети), значајни угоститељски
објекти, седиште установа културе и спортскорекреативних центара, историјски и културни
споменици, значајни привредни, финансијски
и трговински објекти, верско-црквени објекти,
ауто-мото друштва и ауто сервиси, саобраћајни
центри, природни ресурси, археолошка налазишта
и друго.
II. ПОЗНАВАЊЕ ОПШТИХ ПРОПИСА
КОЈИМА СЕ УРЕЋУЈЕ ДЕЛАТНОСТ АУТОТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
Ова област обухвата познавање прописаи
законских норми којима се уређује делатност аутотакси превоза и то:
1. Закон о приватним предузетницима основне одредбе, оснивање радње за обављање
самосталне делатности, представљање и заступање
радње, општи услови за обављање делатности;
2. Закон о привредним друштвима - појам и
правни. облици привредног друштва, делатност
привредног друштва, стицање својства правног
лица привредног друштва, седиште и пословно
име привредног друштва, предузетник, појам
предузетника и регистровање радње, одговорност
предузетника за обавезе из обављања делатности,
пословно име радње, брисање предузетника из
регистра;
3. Закон о регистрацији привредних субјеката
- регистар привредних субјеката, подносилац
регистрационе пријаве, регистрациона пријава,
предмет регистрације, подаци у регистру,
регистрациона пријава, прекршаји у обављању
делатности.
4. 3акон о раду - предмет Закона о раду, уређивање међусобних права и обавеза, права запослених,
обавезе запослених, обавезе послодаваца, услови
за заснивање радног односа, садржај уговора
о раду, пробни рад, радни однос на одређено
време, заснивање радног односа за обављање
послова ван просторија послодавца, радно време,
одмори и одсуства, заштита запослених, зараде
запослених, клаузула забране конкуренције,
удаљавање запосленог са рада, измена уговора о
раду, престанак радног односа, посебна заштита од
отказа уговора о раду, рад ван радног односа, појам
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самозапошљавања, колективни уговори.
III: ПОЗНАВАЊЕ ПРОПИСА КОЈИМА СЕ
УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА, ПРЕВОЗ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ И АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ
1. Закон о безбедности саобраћаја на путевима
- основна начела безбедности саобраћаја на
путевима, основи система безбедности саобраћаја
(тело за координацију безбедности саобраћаја
на путевима, агенција за безбедност саобраћаја,
правила саобраћаја, посебни услови саобраћаја,
саобраћајна сигнализација, путеви, техничко
регулисање саобраћаја (пешачка зона, зона
успореног саобраћаја, зона “30” и зона школе, знаци
и наредбе које дају овлашћена лица), дужности
учесника у саобраћају у случају саобраћајне
незгоде, возачи (услови за управљање возилом,
психофизички услови за управљање возилом,
одузимање возачке дозволе, извршење мера забране
управљања, лица којима је управљање возилом
основно занимање- - професионални возачи,
трајање управљања моторним возилом,посебне
мере и овлашћења);
2. Закон о превозу у друмском саобраћају основне одредбе, јавни превоз, превоз за сопствене
потребе, надзор;
3. Одлука о уређењу саобраћаја 4. Одлука о ванлинијском и ауто-такси
превозу путника 5. Одлука о мирујућем саобраћају на
територији града Панчева 6. Решење о одређивању заштитне, централне
и пешачке зоне на територији насељеног места
Панчево.
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
1. Закон о безбедности саобраћаја на
путевима
2. Закон о превозу у друмском саобраћају
3. Закон о приватним предузетницима
4. Закон о привредним друштвима
5. Закон о регистрацији привредних субјеката
6. Закон о порезу на доходак грађана
7. Закон о раду
8. Закон о пензијском и инвалидском
осигурању
9. Одлука о ванлинијском и ауто-такси
превозу
10. Одлука о уређењу саобраћаја
11. Одлука о мирујућем саобраћају на територији града Панчева
12. Решење о одређивању, заштитне, централне
и пешачке зоне на територији насељеног места
Панчево.

165.		
		
Градско веће града Панчева, на седници одржаној 25. маја 2012. године, разматрало је Предлог измена
и допуна Годишњег програма Фонда за заштиту животне средине за 2012. годину, па је на основу чланова
46. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007), чланa 59. и 99. ст. 3. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008, 4/2009 и 5/2012) и члана 11. став 5. Одлуке о посебној накнади
за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен текст,
28/2011,36/2011 и 8/2012) донело:		
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Измене и допуне годишњег Програма Фонда за
заштиту животне средине за 2012. годину		

I		
		
У Годишњем Програму Фонда за заштиту животне средине за 2012. годину („Сл. лист града Панчева“
бр. 4/2012) врше се следеће измене и допуне:		
У тачки I – УВОДНИ ДЕО у ставу 5. после броја 28/2011 ставља се запета, брише слово и, а после броја
36/2011 додаје се ‘’ и 8/2012’’.		
Тачка II – САДРЖИНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У ТАБЕЛИ, мења се и допуњује тако да
гласи: „ 		
II – САДРЖИНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У ТАБЕЛИ		
		
I ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1.
1.1.

Контрола квалитета ваздуха
Проширење система за континуално мерење имисије КВ (А)5*
носилац задатка: Градска управа у сарадњи са Агенцијом
за заштиту животне средине Републике Србије
средства за финансирање (унапређење software, замена контејнера у Ц. Душана)

1.2.

Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха КВ (А)5*
носилац задатка: Градска управа
средства за финансирање

5.200.000,00

1.3.

Додатна мерења квалитeта ваздуха КВ (А)4*
носилац задатка: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

2.400.000,00

2.

Програм систематског мерења буке
носилац задатка: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

3.
3.1.

Контрола квалитета воде
Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево)
носилац задатка: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

3.2.

Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне
(редовни мониторинг)
носилац задатка: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

4.

Програм систематског праћења квалитета земљишта
носилац задатка: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

5.
5.1.

Заштићена природна добра
Парк природе Поњавица - чуварска служба
носилац задатка: стараоц ДВП ‘’Тамиш-Дунав’’ Панчево
средства за суфинансирање

3.000.000,00

2.400.000,00

1.700.000,00

2.600.000,00

0,00

1.800.000,00
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5.2.

Нега и одржавање споменика природе ‘’Два стабла белог јасена’’ код Долова
носилац задатка: стараоц ЈКП ‘’Долови’’ Долово
средства за суфинансирање

130.000,00

5.3.

Нега и одржавање споменика природе ‘’Кестен Ћурчина у Панчеву”
носилац задатка: стараоц ЈКП ‘’Зеленило’’ Панчево
средства за суфинансирање

120.000,00

5.4

Споменик природе “Ивановачка ада” (обележавање, опрема за надзор и др.)
носилац задатка: стараоц “Војводинашуме’’ Панчево
средства за суфинансирање

200.000,00

6.

Едукативни програми и пројекти из области
заштите животне средине СиЈ(Т)1*
носилац задатка: Градска управа преко НВО
средства за суфинансирање

1.500.000,00

7.

Програм озелењавања
носилац задатка: ЈКП ‘’Зеленило’’ Панчево
средства за финансирање

2.200.000,00

8.

Подршка пројектима коришћења алтернативних извора енергије
носилац задатка: Градска управа
средства за суфинансирање

9.

Посете заштићеним природним добрима
носилац задатка: Градска управа
средства за финансирање

10.

Мониторинг полена (мерење и извештавање)
носилац задатка: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

11.

Обележавање значајних датума из области
заштите животне средине
носилац задатка: Градска управа
средства за финансирање

12.

Пројекти санације и рекултивације сеоских сметлишта
(Качарево, Банатско Ново Село, Панчево)
носилац задатка: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

13.

Техничка контрола пројеката санације и рекултивације сметлишта
(Долово, Качарево, Банатско Ново Село)
носилац задатка: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање

400.000,00

14.

Набавка стручних часописа
средства за финансирање

110.000,00

15.

Програм контроле квалитета ваздуха у Панчеву 2012-2013
носилац задатка: Градска управа у сарадњи са стручним организацијамаконсултантске услуге
средства за суфинансирање

350.000,00

0,00

150.000,00

1.500.000,00

200.000,00

2.000.000,00
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16.

Уградња система за ТНГ на аутобусима ЈКП АТП Панчево
носилац задатка: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

2.000.000,00

17.

Непредвиђени трошкови у реализацији Програма Фонда
Ванредне анализе вода, ваздуха, земљишта, буке, ванредна набавка стручне
литературе, консултантске услуге, мањи послови и пројекти за потребе
функционисања градског мониторинга
носилац задатка: Градска управа преко овлашћених стручних организација

1.000.000,00

18.
18.1

Средства за обавезе по уговорима из ранијих година
Уговор о набавци техничких гасова и гасних смеша
Messer Tehnogas Београд, бр. XI-13-404-66/2011 од 05.07.2011.
Уговор о вршењу услуге редовог одржавања и сервисирања мерних станица
Mizma Igbos Београд, бр. XI-13-404-80/2011, од 16.08.2011
“Уговор о вршењу услуге додатних мерења квалитета ваздуха на подручју града
Панчева”
ЗЗЈЗ Панчево, бр. XI-13-404-79/2011од 19.08.2011. год.
Уговор о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода на подручју
града Панчева
ЗЗЈЗ Панчево, бр. XI-13-404-77/2011од 16.08.2011. год.
Уговор о вршењу услуге мониторинга полена на подручју града Панчева
ЗЗЈЗ Панчево, бр.XI- 13-404-105/2011од 28.09.2011. год.

63.988,00

18.2
18.3
18.4
18.5

18.6

Уговор о сарадњи са Центром за чистију производњу Србије
бр.V-23-501-444/2011 од 25.11.2011.год.

18.6.1 Обавезе града Панчева које проистичу из уговора (храна, освежење, организација
завршне конференције, симултано превођење)
средства за финансирање

2.527.324,00
1.013.905,00
314.244,00
847.135,00

450.000,00

42.200,00

18.7

Уговор о вршењу услуге израде Локалног плана управљања отпадом за град
Панчево и Регионалног плана управљања отпадом са студијом оправданости за
регион Панчево/Опово, бр. XI- 13-404-112/2011 од 05.04.2011. године

637.200,00

18.8

Уговор бр.III-18-404-41/2008 Израда Анализе опасности

199.420,00

19.

Средства на име суфинансирања пројекта ‘’Превенција настанка нових депонија
на територији града Панчева’’-средства из АП Војводине - распоред салда из
2011. године

348.034,00

20.

Проширење система за контролни мониторинг имисије града Панчева и еколошки
пројекти -донација НИС-а Нови Сад – распоред салда из 2011. године

116.348,00

21.

Средства за суфинансирање пројеката из области заштите животне средине по
конкурсима Министарства заштите животне средине, рударства и просторног
планирања, Фонда за заштиту животне средине РС, Покрајинског секретаријата
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и других и израда по
потреби документације која се захтева уз пријаву (инвестициони програм, идејни
или др. пројекти)
носилац задатка: Градска управа у сарадњи са стручним организацијама
средства за суфинансирање

1.500.000,00

Страна
22.
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Израда пројектне документације и опремање центара за комунални отпад који
није могуће одложити у контејнере (кабасти и други отпад)
носилац задатка: Градска управа у сарадњи са стручним организацијама
средства за суфинансирање
У К У П Н О:

1.453.185,00

40.472.983,00

II

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

1.100.000,00

III
1.

УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМСКОГ ФОНДА
Унапређење шумског фонда-распоред салда из 2011. године

1.153.768,00
1.212.818,00

IV

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Према Одлуци о буџету града Панчева за 2012. годину, приоритетима из ЛЕАП-а
и другим програмима који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и других
предузећа, установа, институција и насељених места.
НАСЕЉЕНА МЕСТА
Надокнада за насељена места без водовода
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Јабука
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Глогоњ
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Качарево
Пројекат снабдевања водом северних села града Панчева- деоница ПанчевоСкробара-Качарево-средства Мин. жив. средине, рударства и пр. планирања
преко Фонда за развој РС
Пројекат снабдевања водом северних села града Панчева- деоница ПанчевоСкробара-Качарево-распоред салда из 2011. године
Пројекат снабдевања водом северних села града Панчева- деоница ПанчевоСкробара-Качарево-Фонд за развој РС -средства кредита
Суфинансирање комуналне инфраструктуре у циљу уредног снабдевања водом
за пиће одређених делова Града-средства Министарства животне средине,
рударства и просторног планирања Републике Србије
Финансирање пројекта-Деоница магистралног водовода од пумпне станице
Караула према Качареву- средства Миинистарства заштите животне средине,
рударства и просторног планирања Републике Србије-распоред салда
Финансирање пројекта- Деоница магистралног водовода од пумпне станице
Караула према Качареву
Реконструкција водоводне мреже у Качареву - средства Министарства за заштиту
животне средине и просторног планирања преко Фонда за развој Републике
Србије
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Банатско Ново Село
Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Долово
Део средстава за насељена места по посебном акту
Aсфалтирање Тамишке улице у Омољици
Средства за изградњу објекта за разврставање комуналног отпада
Суфинансирање санације депоније чврстог комуналног отпада у Старчеву
Суфинансирање санације депоније чврстог комуналног отпада у Старчевусредства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије
Средства за насељена места

1.

2.

ЈКП “ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО
Текуће субвенције-чишћење јавних површина

1.363.608,00
1.017.583,00
1.391.595,00
8.210.180,00
5.788.452,00
65.681.440,00
10.200.000,00
6.800.000,00
49.771.019,00
8.789.820,00
1.363.607,00
1.363.607,00
4.086.576,00
4.706.000,00
1.082.147,00
4.150.284,00
2.766.857,00
178.532.775,00

33.496.630,00
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Изградња објекта за разврставање комуналног отпада-средства кредита по
Одлуци за 2011. годину
Средства за ЈКП “Хигијена” по Програму
3.

4.

5.

6.

ЈКП “ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО
Tекуће субвенције-отплате главница кредита за измирење дуга за утрошени гас
Средства за ЈКП “Грејање” по Програму
ЈКП “ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
Текуће субвенције- одржавање јавних зелених површина у Граду
Текуће субвенције- одржавање Народне баште
Одржавање дечијих нигралишта и парковског мобилијара у граду
Проширење парка “Народна башта-Барутана” -средства из кредита по Одлуци за
2011. годину
Радови на покривању Зелене пијаце
Пројекат и почетак радова на покривању Зелене пијаце -средства из кредита по
Одлуци за 2011. годину
Средства за ЈКП “Зеленило” по Програму
ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
Отплата главнице домаћим кредиторима
Средства за јавни дуг
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО
Наставак изградње канализационе мреже у Охридској улици и просеку
Средства за ЈКП “Водовод и канализацција” по Програму

Извори финансирања за функцију 560
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 560

12.385.726,00
45.882.356,00

53.050.000,00
53.050.000,00

27.190.980,00
5.000.000,00
2.500.000,00
19.169.556,00
30.000.000,00
8.459.192,00
92.319.728,00

173.567.766,00
173.567.766,00

21.000.000,00
21.000.000,00

458.363.771,00
82.681.440,00
12.966.857,00
40.014.474,00
14.265.652,00
608.292.194,00

		
У тачки III – ФИНАНСИРАЊЕ у ставу 1. после броја 28/2011 ставља се запета, брише слово и, а после
броја 36/2011 додаје се ‘’ и 8/2012’’.		
		
II		
Измене и допуне Годишњег програма Фонда за заштиту животне средине за 2012. годину објавиће се у
“Службеном листу града Панчева”.		
		
РЕПУБЛИКА СРБИЈА		
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА		
ГРАД ПАНЧЕВО		
ГРАДСКО ВЕЋЕ		
Број: II-05-06-2/2012-41		
Панчево, 24. мај 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
			
Весна Мартиновић, дипл. правник, с.р.

Страна
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166.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије” број 135/04 и 88/10), члана 14.
став 7. и члана 34. Одлуке о градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчева” број
19/10-пречишћен текст, 02/11 - исправка и 04/11), а
у складу са Закључком о одређивању надлежности
за доношење Одлуке о изради стратешке процене,
Скупштине града Панчево број 1-01-06-52/2005
од 20.07.2005.године, Секретаријат за заштиту
животне средине, урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева, дана 25.04.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
о приступању изради стратешке процене
утицаја плана детаљне регулације за 400 кV
далековод од далековода (ДВ) 400 кV број 453
Дрмно-Панчево 2 до увођења у планирану
трафо станицу (ТС) 400 кV ветрогенераторског
поља (ВП)»Чибук» на животну средину
Члан 1.
Приступа се стратешкој процени утицаја
Плана детаљне регулације за 400 кV далековод од
далековода (ДВ) 400 ку број 453 Дрмно-Панчево
2 до увођења у планирану трафо станицу (ТС)
400 кV ветрогенераторског поља (ВП) “Чибук” (у
даљем тексту: План) на животну средину.
Члан 2.
Циљ израде Плана је стварање планског
основа за утврђивање правила уређења и грађења
за изградњу 400 кV повезног далековода за
ветрогенераторских поље „Чибук 1” и „Чибук 2”
на систем преноса електромреже Србије, тј. на
постојећи далековод 400 кV број 401/1 РП „Дрмно”
- ТС „Београд 8”, односно стварање услова за
прибављање земљишта за површине јавне намене
за потребну електроенергетску инфраструктуру и
објекте, стубове, као и утврђивање режима и услова
коришћења земљишта у обухвату Плана.
Члан 3.
У оквиру стратешке процене утицаја Плана
на животну средину разматраће се: - значај плана
за заштиту животне средине и одржив развој, карактеристике утицаја
планираних садржаја
на микро и макро локацију и друга питања и
проблеми заштите животне средине у складу са
критеријумима за одређивање могућих значајнијих
утицаја плана на животну средину, а узимајући у
обзир планирану намену.
Члан 4.
Извештај о стратешкој процени утицаја
урбанистичког 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;
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- приказ коришћене методологије и тешкоће
у изради Стратешке процене;
- приказ начина одлучивања,опис разлога
одлучујућих за израду 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;
- 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.
Носилац израде Извештаја је Градска управа
града Панчева , Секретаријат за заштиту животне
средине, урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове, а израда извештаја о стратешкој
процени поверава се предузећу “Адиал” д.о.о.
Војвођанска 2ц из Новог Сада, који је изабран у
поступку јавне набавке од стране инвеститора
предузећа «Ветроелектране Балкана» ДОО,
Београд.
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 Плана детаљне регулације за 400 кV
далековод од далековода (ДВ) 400 кV број 453
Дрмно-Панчево 2 до увођења у планирану трафо
станицу (ТС) 400 кV ветрогенераторског поља (ВП)
“Чибук” на животну средину, обезбедиће предузеће
«Ветроелектране Балкана» ДОО, 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 заштиту
животне средине, урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове доставиће Извештај
о стратешкој процени 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
приступању изради плана детаљне регулације за
400 кV далековод до планиране трафостанице
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400 кV ветрогенераторског поља “Чибук” у
Мраморку до постојећег далековода 400 кV број
401/1 РП”Дрмно” -ТС “Београд 8” и објављује се у
«Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: Сл./2012
Панчево, 23. мај 2012. године
СЕКРЕТАР
Јасмина Панарин Петровић, с.р.

167.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 52.
став 1. Одлуке о уређењу саобраћаја на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева” број
16/11 и 27/11), члана 20. Одлуке о Градској управи
града Панчева („Службени лист града Панчева”
бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11)
и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС”
број 30/10), доноси
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168.
Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева на основу члана 8. Одлуке о јавном
градском превозу путника на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева” број
16/11) и чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени
лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник
РС” број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I Уводе се суботом поласци аутобуса ЈКП,
Аутотранспорт Панчево”, Панчево, на линији број
4 Центар - МЗ „Младост” - Минел од почетног
стајалишта Робна кућа у 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00,12:00, 13:00 и 14:00, са повратком од
стајалишта Млекара у 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30 и 14:30.
II Јавни градски превоз путника на линији из
тачке I овог решења обављаће ЈКП „Аутотранспорт
Панчево”, Панчево, почев од 9. јуна 2012. године.
III Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-2/2012-3
Панчево, 08. јун 2012. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

РЕШЕЊЕ
о уклањању жардињера
I. Одређује се укалањање жардињера са
украсним биљем које се налазе у улици Његошевој,
у близини Трга Краља Петра I. Жардињере се
уклањају ради омогућавања контролисаног
приступа моторних возила пешачкој зони.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу
„Зеленило”, Панчево да:
изврши техничку регулацију саобраћаја
из става I диспозитива овог решења уклањањем
жардињера.
Рок за извршење овог решења је 30.05.2012.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-15
ПАНЧЕВО 23. мај.2012. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја

169.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157., 158. став 2. и
165. став 4. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС” број 41/09,
53/10 и 101/11), члана 20. Одлуке о Градској управи
града Панчева („Службени лист града Панчева” бр.
19/10 - пречишћен текст, 2/11 - исправка и 4/11),
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист
СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС”
број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
Одређује се постављање комуналне опреме
(стубића) у улици Кикиндској код дечијег
игралишта у насељеном месту Панчево, у циљу
спречавања кретања моторних возила по пешачкој
стази.
Одређује се померање стубића у улици
Кикиндској код кућног броја 9 према приступној
улици.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева”, Панчево да
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изврши техничку регулацију саобраћаја из става
1. и 2. диспозитива овог решења постављањем
комуналне опреме (стубића) у складу са техничком
информацијом на коју ће сагласност дати ова
Агенција.
Рок за извршење овог решења је 12.08.2012.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВО ЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2012-16
ПАНЧЕВО 12.06.2012. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
дипл. инж. саобраћаја
170.
ПРЕДМЕТ:Исправка техничке грешке
У Просторном плану града Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.22/2012) омашком је
учињена техничка грешка, те се иста исправља
тако што се у поглављу VI. ИНПЛЕМЕНТАЦИЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ПАНЧЕВА ДО
2020.ГОДИНЕ, у тачки З.СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И ДРУГЕ
РАЗВОЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ПЛАНА, у делу „Директно спровођење на
територији града Панчева” у реченици: “На основу
Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Сл.гласник РС” број
50/2011) у члану 2. наведено је да се одредбе
овог Правилника примењују када је у планском
документу који је основ за издавање локацијске
дозволе прописана њихова обавезна примена.”
после речи: „примена” брише тачка, ставља
зарез и додаје текст: “што значи да ће се исти
примењивати у поступку издавања локацијске
дозволе до доношења планова генералне регулације
за насељена места на триторији града Панчева у
складу са Законом о планирању и изградњи, као
и за издавање локацијске дозволе и изградњу,
објеката када је плански основ за њихово издавање
овај план.”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ УРБАНИЗАМ, ГРАЋЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: Сл/2012
Панчево 28.06.2012.године
СЕКРЕТАР
Јасмина Панарин Петровић, с.р.
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722,
Уредник САЊА ПОПОВИЋ телефони: 351-530 и 308-843/343
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