СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 21. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 18. јул 2016. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 10.738,00

ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 23. ГОДИНА ИX

ПАНЧЕВО, 15. Август 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“ број 135/04 и 88/10),
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст), а у складу са Закључком о
одређивању надлежности за доношење Одлуке о
изради стратешке процене, Скупштине града Панчево
број
II-01-06-52/2005
од
20.07.2005.гoдине,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева,
дана 04.08.2016.године, донео је

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
БЛОКА 87 (КОМУНАЛНА ЗОНА) У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАНАТСКO НОВО
СЕЛО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Приступа се стратешкoj процени утицаја
Плана детаљне регулације дела блока 87 (комунална
зона) у насељеном месту Банатско Ново Село (у
даљем тексту: Плана) на животну средину.
Члан 2.

Циљ израде Плана је определити намене
површина у оквиру дела блока 87, комуналне зоне,
односно створити планске услове за:
• Изградњу трансфер станице за комунални
отпад по европским стандардима и у складу
са „Регионалним планом управљања отпадом
за регион Панчево-Опово“ (Решење о
сагласности издато од стране Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, број 130-5012698/2011-06 од 15.05.2012.године);

•

•

Аконтација претплате 10.738,00

Лоцирање објеката у функцији привременог
складиштења рециклабилног материјала на
земљишту „јавне намене“
Дефинисање простора за постројење за
пречишћавање отпадних вода у оквиру
постојећег система „мокрих поља“, за које ће
се размотрити и могућност за увођење нових
технологија.
Члан 3.

Циљ због ког се приступа изради Стратешке
процене утицаја Плана на животну средину је
доношење критеријума за утврђивање могућности
значајних утицаја на животну средину реализацијом
Плана.
У оквиру стратешке процене утицаја Плана
на животну средину потребно је нарочито разматрање
критеријума за одређивање могућих карактеристика
значајних утицаја:
Карактеристике плана и програма:
• значај плана за заштиту животне средине и
одржив развој,
• проблеми заштите животне средине 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 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:
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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
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
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;
• друге податке од значаја за стратешку
процену.
У случају непостојања релевантних података,
извршиће се циљна мерења у складу са законом.
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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.
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 Плана детаљне регулације блока 87 у
насељеном месту Банатско Ново Село на животну
средину, обезбеђена су Програмом пословања и
финансијским планом ЈП „Дирекција“ Панчево.
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 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 изради
Плана детаљне регулације дела блока 87 (комунална
зона) у насељеном месту Банатско Ново Село.
Члан 8.

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-15-350-123/2016
Панчево, 04.08.2016.године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.

Градоначелник
града
Панчева,
дана
05.08.2016. године, разматрао је Правилник
о
изменама и допунама број 92-235/1 од 04.08.2016.

18. јул 2016. године
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године Правилника о организацији и систематизацији
послова Јавног комуналног предузећа „Зеленило“
Панчево број 92-235 од 01.02.2016. године, па је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
('"Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14 – др. 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 о
изменама и допунама број 92-235/1 од
04.08.2016. године Правилника о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа
„Зеленило“ Панчево број 92-235 од
01.02.2016. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама и допунама број 92-235/1 од 04.08.2016.
године Правилника о организацији и систематизацији
послова Јавног комуналног предузећа „Зеленило“
Панчево број 92-235 од 01.02.2016. године, с обзиром
да је исти урађен у складу са Законом о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/15), Одлуком о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015.годину („Сл. гласник РС“
број 101/15 и 114/15) и Одлуком о спровођењу Одлуке
о максималном броју запослених на неодређено време
у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015. годину („Сл. лист града
Панчева“ број 38/15, 4/16 и 22/16).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Зеленило“ Панчево 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
и 103/15) 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.
Укупан број запослених на одређено време
због повећаног обима посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, преко омладинске и студентске задруге и
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лица ангажованих по другим основама, код корисника
јавних средстава не може бити већи од 10% од
укупног броја запослених.
Изузетно од претходног става, број
запослених на одређено време због повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о
привременим и повременим пословима, преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих
по другим основама, код корисника јавних средстава,
може бити већи од 10% од укупног броја запослених,
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“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ:II-06-020-9/2016-232
Панчево, 5.08.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
11.08.2016. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Тима за санацију Цркве Светог
Преображења Господњег у Панчеву, 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 и 12/16), донео следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА САНАЦИЈУ
ЦРКВЕ СВЕТОГ ПРЕОБРАЖЕЊА
ГОСПОДЊЕГ У ПАНЧЕВУ
I
Образује се Тим за санацију Цркве Светог
Преображења Господњег у Панчеву (у даљем тексту:
Тим) у следећем саставу:
Немања Ротар, члан Градског већа града
Панчева за подручје културе и омладине
координатор;
Mиодраг Младеновић, директор Завода за
заштиту споменика културе у Панчеву — члан;
Бошко
Стевановић,
професор
на
Грађевинском факултету — члан;
Снежана Јејић, запослена у Републичком
заводу за заштиту споменика — члан;
Стојче Цветковски, протојереј у Цркви Светог
Преображења Господњег у Панчеву – члан;
Жељко Младеновић, свештеник – члан;
Владимир Бирманац, свештеник – члан;

Страна 4 - Број 21

Страна 4 - Број 23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Петар Влашки, члан црквеног одбора – члан;
Бранислав Глигорић, председник скупштине
МЗ „Горњи Град“ - члан.
II
Задаци Тима су:
• да утврди агенду активности Тима
• да обезбеди комуникацију и организацију
састанака са заинтересованим странама у
процесу санације Цркве Светог Преображења
Господњег у Панчеву
• да се стара о динамици спровођења радова на
санацији Цркве Светог Преображења
Господњег у Панчеву.
III
Седнице Тима сазива координатор Тима.
За пуноважан рад Тима потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја
чланова/ица.
IV
За обављање појединих задатака из тачке II
овог решења, Тим ће образовати стручну комисију, као
и ангажовати лица са потребним знањем и искуством.
V
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Тима обављају Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника и
Градског већа, Секретаријат за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове и Секретаријат за јавне
службе и социјална питања Градске управе града
Панчева у сарадњи са осталим организационим
јединицама Градске управе града Панчева.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева» и
на званичној интернет презентацији града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-9/2016-493
Панчево, 11.08.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
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