СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 11. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 16 Мај 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 15. 43. и 45. Закона о
локалним изборима (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011) Изборна комисија
града Панчева на седници одржаној дана
05.05.2016.године у 13 часова, усвојен је
ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ
МАНДАТА И ИЗДАВАЊУ УВЕРЕЊА
ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
На основу редоследа на изборним листама
за одборнике Скупштине града Панчева, додељују
се одборнички мандати следећим кандидатима за
одборнике са изборних листа:
I АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ – Александар Вучић
1. Саша Павлов, 1973, правник, Панчево
2. Жељко Сушец, 1977, просветни радник,
Панчево
3. Маја Витман, 1973, мастер економиста,
Панчево
4. Драган Катуца, 1978, дипломирани
економиста, Панчево
5. Др Слободан Овука, 1963, лекар,
Панчево
6. Нада Милановић, 1973, културолог сарадник, Панчево
7. Дејан Симеуновић, 1976, хемијски
техничар, Панчево
8. Саша Левнајић, 1980, дипломирани
правник, Панчево
9. Др Мирела Петровић, 1985, доктор
медицине, Глогоњ
10. Рајко Мијовић, 1959, доктор наука,
Панчево

Аконтација претплате 10.738,00

11. Ђорђе Лукач, 1965, магистар
дипломирани инжењер шумарства, Панчево
12. Весна Вујовић, 1973, економски
техничар, Панчево
13. Недељко Топић, 1969, школа управних
послова, Банатско Ново Село
14. Предраг Живковић, 1984, дипломирани
економиста, Панчево
15. Бранка Петровић, 1974, дипломирани
економиста, Панчево
16. Марко Младеновић, 1990, мастер
инжењер заштите животне средине, Јабука
17. Милан Станојковић, 1954, машински
инжењер,Качарево
18. Весна Арсеновић, 1968, економски
техничар, Панчево
19. Тигран Киш, 1964, дипломирани
правник, Панчево
20. Иван Тешић, 1986, економски техничар,
Панчево
21. Катарина Бањаи, 1990, мастер инжењер
заштите животне средине, Панчево
22. Зоран Рајачић, 1964, прехрамбрени
техничар, Панчево
23. Драгослав Глигоријев, 1981, економски
техничар, Долово
24. Драгана Петровић, 1985, струковни
економиста, Панчево
25. Обрад Шијаковић, 1956, дипломирани
инжењер, Панчево
26. Божидар Николић, 1969, машински
техничар, Панчево
27. Милица Тодоровић, 1957, дипломирани
политиколог - мастер, Панчево
28. Драган Миричић, 1985, пољопривредни
техничар, Банатски Брестовац
29. Витомир Филиповић, 1955, пензионер,
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Старчево
30.
Јована
Миловановић,
1983,
дипломирани инжењер прехрамбене технологије,
Панчево
31. Богдан Савић, 1972, дипломирани
менаџер индустријске производње, Панчево
32. Зоран Наумовски, 1962, грађевински
техничар, Панчево
33. Видосава Видановић, 1988, студент,
Панчево
34. Јошка Дудуј, 1975, бравар, Иваново
35. Бранислав Глигорић, 1983, хемијски
техничар, Панчево
36. Марија Ћојбашић, 1983, мастер
инжењер пословне информатике, Долово
37. Владимир Ђурица, 1983, дипломирани
економиста, Панчево
38. Никола Ускоковић, 1994, студент права,
Банатски Брестовац
39. Ивана Росић, 1989, дипломирани
економиста
II ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - ДР
ДУШАН СТОЈИЋ - др Душан Стојић
1. Душан Стојић, 1957, хирург-онколог,
Панчево
2. Предраг Богатинчевић, 1976, професор
физичког васпитања, Панчево
3. Нађа Хигл-Бохаревић, 1987, мастер
политиколог за дипломатију и безбедност, Панчево
4. Зоран Јовановић, 1955, професор
математике, Панчево
5. Никола Ћурчин, 1979, дипл. инж.
електротехнике, Панчево
6. Дубравка Терек, 1986, доктор медицине,
Панчево
7. Ивица Јовчић, 1967, комерцијалиста,
Панчево
III ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)–
Драган Марковић Палма, Демократска партија
Македонаца (ДПМ) - Ивица Дачић
1. Никола Дангубић, 1969, дипл. инж.
пољопривреде, Панчево
2. Љубомир Станишић, 1952, спортски
радник, Панчево
3. Видана Думитру, 1963, менаџер, Панчево
4. Стојан Видески, 1963, грађевински
техничар, Јабука
5. Зоран Ашанин, 1963, дипл. економиста,
Старчево
6. Нада Кирбус, 1956, дип. саобраћајни
инжењер, Панчево

16. Мај 2016. године

IV ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ –
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – др
Војислав Шешељ
1. Срђан Гламочанин, 1966, правник,
Панчево
2. Станко Богосављев, 1971, дипломирани
менаџер, Панчево
3. Јелица Петровић, 1961, хемијски
техничар, Панчево
4. Игор Ставревски, 1983, дипломирани
менаџер, Панчево
5. Слободан Мрђен, 1974, професор
физичке културе, Банатски Брестовац
6. Горана Петровић, 1991, медицинска
сестра, Долово,
V
ЛИГА
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ВОЈВОДИНЕ - НЕНАД ЧАНАК – Ненад
Чанак
1. Мариника Тепић, 1974, дипломирани
филолог, Панчево
2. Милош Веселинов, 1980, дипломирани
менаџер, Панчево
3. Владан Кељевић, 1988, студент
политичких наука, Панчево
4. Соња Радивојев, 1968, трговац, Долово
5. Оливер Петковић, 1978, дипломирани
математичар, Глогоњ
6. Павле Ђукић, 1957, дипломирани
туризмолог, Панчево
VI
ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША
РАДУЛОВИЋ – Саша Радуловић
1. Никола Ћебић, 1981, дипломирани
инжењер електротехнике, Панчево
2. Жарко Јелисавчић, 1990, студент,
Панчево
3. Душица Јовановић, 1975, приватни
предузетник, Панчево
4. Дејан Јовановић, 1971, оперативни
менаџер, Панчево
5. Шандор Ђерфи, 1979, професор музике,
Панчево,
VII Vajdásagi Magyar Szövetség-Pásztor
István – Савез војвођанских Мађара - Иштван
Пастор – Иштван Пастор
1. Карољ Ранц, 1953, предузетник, Панчево
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
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 1-01-013-2/2016-54/2
Панчево, 05.05.2016. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Ђорђе Папулић

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 06.05.2016. године, разматрало је Oдлуку
Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево број: 01-1871-1/2016 од
05.05.2016. године и Предлог Анекса Уговора о
преносу удела и иступању из друштва са
ограниченом одговорношћу, па је на основу чланова
46. и 66. Закона о локалној самоуправи ( «Службени
гласник Републике Србије» број 129/07 и 83/14др.закон ) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“, број
25/15-пречишћен текст), донело следећи
ЗАКЉУЧАК
Градско веће града Панчева даје сагласност
на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево број: 011871-1/2016 од 05.05.2016. године у вези са
Анексом Уговора о преносу удела и иступању из
друштва са ограниченом одговорношћу.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Анекс Уговора о
преносу удела и иступању из друштва са
ограниченом одговорношћу „ХИП АЗОТАРА“
Панчево, Спољностарчевачка бр.80, мат.бр.
08053529, ПИБ: 101865761, чиме се врши исправка
основног текста Уговора у погледу податка удела
члана који је предмет преноса, тако што се
проценуални износ удела преносиоца у ХИПАзотара ДОО Панчево уподобљава регистрованом
податку о уделу члана.
Градско веће града Панчева је сагласно да
ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево пренесе удео у „ХИП АЗОТАРА“ ДОО
Панчево од 1,15164468 % што одговара висини
уписаног и унетог неновчаног улога од
261.047.822,00 РСД на дан 30.09.2011.године у
основном капиталу Друштва, стечен конверзијом
потраживања, по основу накнаде за коришћење
грађевинског земљишта - изворног јавног прихода
локалне самоуправе, у капитал Друштва, на основу
Унапред припремљеног плана реорганизације
Друштва, усвојеног од стране поверилаца и
потврђеног Решењем Привредног суда у Панчеву
Посл.Бр.1.Ст.5/2013 од 04.06.2014.године које је
правоснажно 14.10.2014.године.
Градско веће града Панчева овлашћује
Градоначелника града Панчева Сашу Павлова да
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потпише Анекс Уговора из става два овог
Закључка..
Градско веће града Панчева задужује ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево, да након потписивања и овере Анекса
Уговора о преносу удела и иступању из друштва са
ограниченом одговорношћу , исте достави
заступнику Друштва ради промене података у
Агенцији за привредне регистре за „ХИП Азотара“
Д.О.О. Панчево, Спољностарчевачка бр.80, мат.бр.
08053529, пиб: 101865761, како би потраживање по
основу јавног прихода града Панчева - накнаде за
коришћење грађевинског земљишта у износу од
261.047.822,00 динара било уписано у АПР-у у
капитал стечајног дужника „ХИП-Азотара“Д.О.О.
Панчево, у власништво града Панчева.
Овај Закључак објавити у Службеном
листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-7/2016-31
Панчево, 06. 05. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 25.4.
2016. године, разматрао је Предлог решења о
измени Решења о образовању Комисије за попис
незаконито изграђених објеката на територији града
Панчева, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14 - др. закон) и чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст), донео
следеће
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Решењу о образовању Комисије за попис
незаконито изграђених објеката на територији града
Панчева бр. II-06-020-2/2016-106 од 24. 02. 2016.
године и бр. II-06-020-2/2016-281 од 18.04.2016.
године у члану 1. ставу 1. тачка 32. мења се и гласи:
„32. Мирослав Радуловић, представник
Секретаријата за инспекцијске послове Градске
управе града Панчева, члан.“
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Члан 2.

16. Мај 2016. године

Градоначелник града Панчева донео је следеће

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-06-020-2/2016-329
Панчево, 25. 04. 2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 18.04.
2016. године разматрао је Предлог Одлуке о додели
награде града Панчева „Полицајац месеца“, те је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07 и
83/14-др.закон), чланова 54. и 98. став 2. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“
број 25/15-пречишћен текст) и чланова 2. и 3.
Одлуке о награди града Панчева „Полицајац
месеца“ („Службени лист града Панчева“ број
13/15) донео
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА“ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“
Члан 1.

Награда града Панчева „Полицајац месеца“
додељује се ЈАВОР МИЛАНУ, полицијском
службенику Полицијске испоставе Север, за месец
март 2016. године.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2016-276
Панчево, 18. 04. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07 и 83/14- др. закон), чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 25/15-пречишћен текст) и члана
12.став 2. Одлуке о остваривању права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу
(«Службени лист града Панчева» број 5/16),

Решење о утврђивању номиналног
износа права на суфинансирање
трошкова за вантелесну оплодњу за
2016. годину
I
Утврђује се номинални износ права на
суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу за
2016. годину, у износу од 200.000,00 динара
(словима: двестахиљададинара и 00/100).
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-06-020-2/2016-372
Панчево, 11. 05. 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павлов

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 5. и члана 34. Одлуке о Градској
управи града Панчева („Службени лист града
Панчево“ број 13/14-пречишћен текст), 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 и стамбено-комуналне послове Градске
управе града Панчева, дана 11. 05. 2016. године,
донео је
ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСA ЦЕНТРАЛНОГ
ТЕРМИНАЛА СИСТЕМА ПРОДУКТОВОДА
„ПАНЧЕВО“ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
ПАНЧЕВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Изменa и допуна Плана детаљне регулације
комплексa
централног
терминала
система
продуктовода „Панчево“ на подручју града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 03/12) (у
даљем тексту: Измене и допуне плана) на животну
средину.
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Члан 2.

Циљ израде Измена и допуна плана је
стварање планског основа за изградњу нових
објеката и тиме стварање услова за прибављање
земљишта за површине јавне намене за
експропријацију земљишта за изградњу погона
ЈП„Транснафта",
саобраћајну
и
техничку
инфраструктуру као и утврђивање режима и услова
коришћења земљишта у обухвату Плана.
План ће својим решењима омогућити да се
у потпуности спроведу активности на уређењу
простора комплекса а постројења која се планирају
овим планом мораће имати позитиван утицај на
животну средину.
Члан 3.

Површина обухваћена границом плана
„Комплекс централног терминала сиситема
продуктовода“ у Панчеву износи око 8ха 60а.
Коначна граница планског подручја
обухвата Измена и допуна плана ће бити
дефинисана приликом израде нацрта планског
документа.
Члан 4.

Разлози за не приступање изради
Стратешке процене утицаја Измена и допуна плана
на животну средину дефинисани су на основу
територијалног обухвата, на следећи начин:
предметни План је у обухвату подручја
посебне намене система продуктовода кроз
Републику Србију (Сомбор - Нови Сад – Панчево –
Београд – Смедерево – Јагодина – Ниш)
("Службени гласник РС", бр. 19/2011) за који је
урађен Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину, којим су дате смернице да се
стратешке процене раде за просторне планове
општина, а да се процене утицаја на животну
средину раде за постројења, објекте и делатности,
како је законом прописано.
Комплекс
централног
система
продуктовода је и у обухвату Просторног плана
града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр- 22/12 и
25/12-исправка) за који је такође урађен Извештај
остратешкој процени утицаја на животну средину.
План се налази и у обухвату Генералног
урбанистичког плана Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 23/12), чији је саставни део
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину, који чини основни документ у коме су
вредновани и процењени могући значајнији утицаји
на животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана. Стратешком проценом
утицаја Генералног урбанистичког плана Панчева
на животну средину извршена је евалуација
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карактеристика и значаја утицаја планских решења
на животну средину, као и процена утицаја
планских решења на животну средину и елементе
одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Према Смерницама за израду стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима
Извештајем о стартешкој процени Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
предвиђена је израда Старешке процене утицаја за
План детаљне регулације комплексa централног
терминала система продуктовода Панчево на
подручју града Панчева.
Имајући увиду да је Стратешком проценом
утицаја Генералног урбанистичког плана Панчева
на животну средину оцењен могући утицај на
окружење планираних решења према намени
површина и величини обухвата одређених зона и
дат предлог мера за смањење негативних утицаја на
животну средину, а како су предвиђене измене и
допуне малог обима у делу приступне
саобраћајнице, али не и планираних технолошких
решења и у делу разграничења јавног земљишта од
осталог, то би израда још једног сличног Извештаја
била нерационална.
Члан 5.

Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Плана на животну средину, сходно члану 6.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину:
- значај Плана за заштиту животне средине
и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине
Плана и могућност утицаја Плана на ваздух, воде,
земљиште, микро, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет;
утицај Плана на становништво и здравље
житеља Панчева;
карактеристике утицаја Плана на животну
средину, нарочито у смислу вероватноће,
интензитета, сложености, трајања, учесталости,
понављања, просторне димензије, појаве ризика по
људско здравље и средину, деловања на области од
природне, културне и друге важности и деловања на
угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима
констатовано је да реализацијом предложених
решења неће доћи до значајнијих негативних
утицаја на животну средину. Анализа утицаја
појединих планских решења на животну средину
разматаће се у оквиру процене утицаја објеката,
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односно пројеката на животну средину у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'' број 135/04 и 36/09).
Нису
разматрани
критеријуми
за
одређивање могућих карактеристичних значајнијих
утицаја Плана прекогранична природа утицаја и
кумулативна и синергијска природа утицаја, јер се
сматра да их неће бити.
Изменама и допунама плана ће се
дефинисати простор саобраћајног прикључења до
комплекса мерне станице као и кроз сам комплекс.
Постојеће саобраћајно решење биће измењено и
усклађено са технолошким потребама ЈП
„Транснафта“ Панчево.
Променом намене грађевинског земљишта
из земљишта остале намене у земљиште јавне
намене, створити ће се плански основ за
експропријацију земљишта јавне намене.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради
изменa и допуна Плана детаљне регулације
комплексa
централног
терминала
система
продуктовода „Панчево“ на подручју града
Панчева.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: V-15-350-72/2016
Панчево, 11.05.2016.године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.
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ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана генералне регулације насељеног
места Банатски Брестовац на животну средину (у
даљем тексту: Стратешка процена).
Члан 2.

Циљ
доношења
Плана
генералне
регулације насељеног места Банатски Брестовац (у
даљем тексту: План) је усклађивање постојеће
урбанистичко - планске документације са
одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014 ) и Просторним
планом града Панчева („Службени лист града
Панчева“, број 22/2012 и 25/2012-исправка),
односно стварање правног и планског основа за
организовани
просторни
развој,
стварање
могућности за нову изградњу и унапређење
постојећег стања, као и заштита и уређење подручја
насељеног места, а
у циљу рационалније
организације и уређења предметног простора.
Члан 3.
Граница Плана је дефинисана Одлуком о
изради Плана генералне регулације насељеног
места Банатски Брестовац („Службени лист града
Панчева“ број 25/09), Просторним планом града
Панчева („Службени лист града Панчева“, број
22/2012 и 25/2012-исправка) и Концептом Плана
генералне регулације насељеног места Банатски
Брестовац.
Површина износи 219,7832ха.
Члан 4.

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 5. и члана 34. Одлуке о Градској
управи града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 13/14), 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 и
стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева, дана 16.05.2016.године, донео је

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
План се налази у обухвату Просторног
плана града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 22/2012 и 25/2012-исправка), чији је
саставни део Извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину, који чини основни
документ у коме су вредновани и процењени
могући значајнији утицаји на животну средину до
којих може доћи имплементацијом плана
Стратешком проценом утицаја Просторног
плана града Панчева на животну средину извршена
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је евалуација карактеристика и значаја утицаја
планских решења на животну средину, као и
процена утицаја планских решења на животну
средину и елементе одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Према Смерницама за израду стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима
Извештајем о стартешкој процени Просторног
плана града Панчева на животну средину није
предвиђена израда старешке процене утицаја за
План генералне регулације насељеног места
Иваново.
Имајући увиду да је Стратешком проценом
утицаја Просторног плана града Панчева на
животну средину оцењен могући утицај на
окружење планираних решења према намени
површина и величини обухвата одређених зона и
дат предлог мера за смањење негативних утицаја на
животну средину, то би израда још једног сличног
извештаја била нерационална.
Члан 5.

Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Плана на животну средину, сходно члану 6.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину:
• значај Плана за заштиту животне средине
и одрживи развој;
• проблеми заштите животне средине Плана
и могућност утицаја Плана на ваздух, воде,
земљиште, микро, биљни и животињски
свет, станишта и биодиверзитет;
• утицај Плана на становништво и здравље
житеља ;
• карактеристике утицаја Плана на животну
средину, нарочито у смислу вероватноће,
интензитета,
сложености,
трајања,
учесталости,
понављања,
просторне
димензије, појаве ризика по људско
здравље и средину, деловања на области од
природне, културне и друге важности и
деловања на угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима
констатовано је да реализацијом предложених
решења неће доћи до значајнијих негативних
утицаја на животну средину. Анализа утицаја
појединих планских решења на животну средину
разматаће се у оквиру процене утицаја објеката,
односно пројеката на животну средину у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'' број 135/04 и 36/09).
Нису
разматрани
критеријуми
за

16. Мај 2016. године

одређивање могућих карактеристичних значајнијих
утицаја Плана прекогранична природа утицаја и
кумулативна и синергијска природа утицаја, јер се
сматра да их неће бити.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради
Плана генералне регулације насељеног места
Банатски Брестовац („Службени лист града
Панчева“ број 25/2009).
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: V-15-350-223/2015
Панчево, 16.05.2016.године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.

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 5. и члана 34. Одлуке о Градској
управи града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 13/14), 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 и
стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева, дана 28.04.2016.године, донео је
ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА ГЛОГОЊ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана генералне регулације насељеног
места Глогоњ на животну средину (у даљем тексту:
Стратешка процена).
Члан 2.

Циљ
доношења
Плана
генералне
регулације насељеног места Глогоњ (у даљем
тексту: План) је усклађивање постојеће
урбанистичко-планске документације са одредбама
Закона о планирању и изградњи („Службени
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гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/2014 и 145/2014 ) и Просторним планом града
Панчева („Службени лист града Панчева“, број
22/2012 и 25/2012-исправка), односно стварање
правног и планског основа за организовани
просторни развој, стварање могућности за нову
изградњу и унапређење постојећег стања, као и
заштита и уређење подручја насељеног места, а у
циљу рационалније организације и уређења
предметног простора.
Члан 3.

Граница Плана је дефинисана Одлуком о
изради Плана генералне регулације насељеног
места Глогоњ („Службени лист града Панчева“ број
25/09), Просторним планом града Панчева
(„Службени лист града Панчева“, број 22/2012 и
25/2012-исправка) и Концептом Плана генералне
регулације насељеног места Глогоњ.
Површина износи 294ха 54а 79 м2.
Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
План се налази у обухвату Просторног
плана града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 22/2012 и 25/2012-исправка), чији је
саставни део Извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину, који чини основни
документ у коме су вредновани и процењени
могући значајнији утицаји на животну средину до
којих може доћи имплементацијом плана
Стратешком проценом утицаја Просторног
плана града Панчева на животну средину извршена
је евалуација карактеристика и значаја утицаја
планских решења на животну средину, као и
процена утицаја планских решења на животну
средину и елементе одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Према Смерницама за израду стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима
Извештајем о стартешкој процени Просторног
плана града Панчева на животну средину није
предвиђена израда старешке процене утицаја за
План генералне регулације насељеног места
Глогоњ.
Имајући увиду да је Стратешком проценом
утицаја Просторног плана града Панчева на
животну средину оцењен могући утицај на
окружење планираних решења према намени
површина и величини обухвата одређених зона и
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дат предлог мера за смањење негативних утицаја на
животну средину, то би израда још једног сличног
извештаја била нерационална.
Члан 5.

Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Плана на животну средину, сходно члану 6.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину:
- значај Плана за заштиту
животне
средине и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине
Плана и могућност утицаја Плана на ваздух, воде,
земљиште, микро, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет;
утицај Плана на становништво и здравље
житеља ;
карактеристике утицаја Плана на животну
средину, нарочито у смислу вероватноће,
интензитета, сложености, трајања, учесталости,
понављања, просторне димензије, појаве ризика по
људско здравље и средину, деловања на области од
природне, културне и друге важности и деловања на
угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима
констатовано је да реализацијом предложених
решења неће доћи до значајнијих негативних
утицаја на животну средину. Анализа утицаја
појединих планских решења на животну средину
разматаће се у оквиру процене утицаја објеката,
односно пројеката на животну средину у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'' број 135/04 и 36/09).
Нису
разматрани
критеријуми
за
одређивање могућих карактеристичних значајнијих
утицаја Плана прекогранична природа утицаја и
кумулативна и синергијска природа утицаја, јер се
сматра да их неће бити.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради
Плана генералне регулације насељеног места
Глогоњ („Службени лист града Панчева“ број
25/2009).
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ БРОЈ: V-15350-30/2016
Панчево, 27.04.2016.године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.
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