СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број

21

ПАНЧЕВО, 18. јул 2016. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 10.738,00

ГРАДА ПАНЧЕВА
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ПАНЧЕВО, 26. Август 2016. ГОДИНЕ

Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 20.07.2016. године, на основу чл. 69. и 70.
Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС"
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др.
закон и 43/2011-Одлука УС и 14/2016), члана 9. став 2.
и члана 15. Закона о заштити ваздуха („Службени
гласник РС“, број 36/2009 и 10/2013) и члана 39.
Статута града Панчева ("Сл.лист града Панчева" бр.
25/15 – пречишћен текст и 12/2016), донела је

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО ЗА 2015. И
2016. ГОДИНУ
Овим програмом се одређује се број и
распоред мерних станица и мерних места, као и обим,
врста и учесталост мерења у Локалној мрежи мерних
станица и мерних места за праћење квалитета ваздуха
у Панчеву за 2015. и 2016. годину.
Праћење квалитета ваздуха остварује се
контролом нивоа загађујућих материја пореклом од
стационарних извора загађивања и од покретних
извора загађивања и праћењем утицаја загађеног
ваздуха на здравље људи и животну средину.
Контрола нивоа загађујућих материја у
ваздуху врши се мерењем нивоа загађујућих материја
у Локалној мрежи мерних станица и мерних места на
локацијама за континуална фиксна мерења.
На основу података о нивоу загађујућих
материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета
ваздуха.
На основу чл. 8 Закона о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС“, број 36/2009 и 10/2013) и чл.
7 Уредбe о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 11/2010 ,
75/2010 и 63/13), оцењивање квалитета ваздуха врши
се обавезно у погледу концентрација следећих
материја: сумпордиоксида, азотдиоксида и оксида
азота, суспендованих честица (PM10, РМ2.5,), олова,
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бензена, угљенмоноксида, приземног озона, арсена,
кадмијума, живе, никла и бензо(а)пирена.
Надлежни орган у складу са чл. 7 наведене
Уредбе може одлучити да прати концентрације и
других загађујућих материја у ваздуху, па се из тог
разлога у оквиру Локалне мреже мерних станица и
мерних места за праћење квалитета ваздуха у Панчеву
за 2015. и 2016. годину овим Програмом предвиђа
праћење и следећих загађујућих материја: амонијакa,
водоник-сулфидa,
толуенa,
ксиленa,
укупних
угљоводоника неметанског типа, чађи и алергенoг
полена.
Овај програм се не односи на индикативна
мерења која се обављају на основу посебних одлука,
односно аката Секретаријата за заштиту животне
средине Градске управе града Панчева у складу са
законом.
I СИСТЕМ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА У ПАНЧЕВУ

1. Локална мрежа мерних станица и мерних
места
Локална мрежа мерних станица и мерних
места за праћење квалитета ваздуха у Панчеву састоји
се од мерних станица и мерних места у оквиру
система за континуални аутоматски мониторинг
квалитета ваздуха града Панчева и мерних места за
допунска мерења квалитета ваздуха која обавља
стручна организација одабрана у поступку јавне
набавке, у складу са законом.
Мерне станице и мерна места у оквиру
Локалне мреже мерних станица и мерних места са
загађујућим материјама које се мере дат је у Табели 1.
1.1. Мерне станице система за континуални
аутоматски мониторинг квалитета ваздуха града
Панчева
Мерења у мерним станицама система за
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континуални мониторин квалитета ваздуа обухватају
следеће загађујуће материје: сумпордиоксид (SO2),
водоник-сулфид (H2S), укупне азотне оксиде,
азотмоноксид и азотдиоксид (NOx, NO, NO2),
амонијак (NH3), угљенмоноксид (CO), бензен, толуен,
ксилен (BTX), суспендоване честице (PM10, РМ2.5,
РМ1), приземни озон (O3), укупне угљоводонике
неметанског типа (TNMHC), на мерним местима:
„Цара Душана“, „Ватрогасни дом“, „Војловица“ и
„Старчево“.
Учесталост мерења: током целе године за све
параметре.
1.2. Мерне станице и мерна места за додатна
мерења квалитета ваздуха
Ова мерења обухватају следеће загађујуће
материје: укупне азотне оксиде (NOx), суспендоване
честице (PM10, РМ2.5), амонијак (NH3), бензен,
толуен, ксилен (BTX), чађ, и накнадну анализу
садржаја живе (Hg) и анализу садржаја
полицикличних ароматичних угљоводоника (РАH)
бензо(а)пирена из узорака РМ10, у мерној станици
„Народна башта”, односно на мерним местима
„Стрелиште“ и "Нова Миса".
Учесталост мерења:
- NOx, PM10, PM2,5, NH3, BTX –
континуални аутоматски мониторинг на мерном месту
„Народна башта”
- Чађ - свакодневно 24-часовно мерење на
мерним местима "Стрелиште" и "Нова Миса",
- Чађ - континуално аутоматско мерење на
мерном месту „Стрелиште“
- PM10 – сваки трећи дан 24- часовно мерење
на мерном месту "Стрелиште", из ових узорака РМ10
се врши накнадна анализа садржаја токсичног метала
(Hg) и анализа садржаја полицикличних ароматичних
угљоводоника (РАH) и бензо(а)пирена.

26. Август 2016. године

26. Avgust 2016. године

Цара
Душана
/ГУП
аутоматска
мерења
Ватрогасни
дом /ГУП
аутоматска
мерења
Војловица /
ГУП
аутоматска
мерења
Старчево /
ГУП
аутоматска
мерења
Народна
Башта
/стр. орг.
аутоматска
мерења
Стрелиште
/стр. орг.
мануелна
мерења
Нова Миса
/стр. орг.
мануелна
мерења

7473079.90
4969292.89

B/U/N

B/U/R

4968831,86

7474020,43

4971176,43

7474301,89

76,8

7477111.06
4962655.41

B/S/
IR

B/U/R

76,5

7474301.42
4966661.42

I/U/
IR

77

77

77,1

77,1

7472732.02
4968331.34

B/U/
RCI

77,0

Х

Х

Х

X

Над
мор
ска SO2
вис
инa,
m

7472621.54
4969543.54

Коорди.
y/x
по Гаус
Кригеровој
пројекцији
**

T/U/
RC

“EoI”
Класиф
икација
*

X

H2S

Х***

Х

Х

X

NOx,
NO,
NO2

Х

X1

X

3

Х

X

NH CO

Загађујуће материје

Х

Х1

Х

X1

Х

BTX

X

Х

Х

Х

Х

PM10

Х

Х

Х

РМ2.5 РМ1

Х

Х

03

Х

TNMHC

X

TRS

X

X****

чађ

Х

РАН

РМ

Hg/

РМ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Ред.
број

Називи
мерних
станица и
мерних
места

Табела 1. Мерне станице и мерна места у оквиру Локалне мреже мерних станица и мерних места са загађујућим материјама које се
мере у мерним станицама и мерним местима
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РМРАН- садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) и
бензо(а)пирена у суспендованим честицама РМ10

TNMHC - укупни угљоводоници неметанског типа

О3 - приземни озон

PM1 - суспендоване честице до 1 микрона

PM10 - суспендоване честице до 10 микрона
PM2.5 - суспендоване честице до 2.5 микрона

BTX -а који ће се
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Анализатори за мерење BTX -а и амонијака на мерном месту „Старчево“ су дуже време у квару због недостатка средстава
за њихову поправку по важећем уговору

Напомена: У другој половини 2015. године спровешће се јавна набавка за гасни анализатор за мерење
инсталирати на мерном месту „Ватрогасни дом“.

на мерном месту "Народна башта" прате се укупни оксиди азота
на мерном месту "Стрелиште" спроводи се аутоматско и мануелно мерење чађи
детекција и квантификација
анализатори су неко време ван функције

EoI класификација: 1. тип станице: саобраћај (Т); индустрија (I); базна (B); 2. тип области: урбана (U); приградска (S);
рурална (R); 3. карактеристике области: стамбена (R); пословна (C); индустријска (I); пољопривредна (А); природна (N);
стамбено/пословна (RC); пословно/индустријска (CI); индустријско/стамбена (IR); стамбено/пословна/индустријска (RCI);
пољопривредна/природна (АN) (Guidance on the Annexes Decision 97/101/EC on Exchange of Information as revised by decision
2001/752/EC for European Commission, DG Environment by W.Garber, J.Colosio, S. grittner, S.Larssen, D. Rasse, J.Schneider,
M.Houssiau, April 24th 2002)
Може доћи до одступања од наведених координата +/- 10m.

ГУП - Градска управа града Панчева
стр. орг. - стручна организација

РМ Hg- садржај живе (Hg) у суспендованим
честицама РМ10

BTX - бензен, ксилен и толуен

Легенда
SO2 - сумпордиоксид
H2S - водониксулфид
NOx, NO, NO2 - укупни азотни оксиди, азот
моноксид и азот-диоксид
NH3 - амонијак
CO - угљен моноксид

Страна 4 - Број 24
26. Август 2016. године

26. Август 2016. године

Страна 5 - Број 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

2. Државна мрежа мерних станица и мерних
места
Државна мрежа мерних станица и мерних
места за континуална фиксна мерења успостављена је
Уредбом о утврђивању Програма контроле квалитета
ваздуха у државној мрежи ("Сл. гласник РС", бр.
58/2011).
У оквиру Државне мреже мерних станица и
мерних места врше се континуална фиксна мерења на
територији града Панчева на следећим локацијама:
"Содара", мерно место Агенције за заштиту животне
средине и "Завод", "Ватрогасни дом" и "Стрелиште"
мерна места Завода за јавно здравље Панчево.
3. Мониторинг алергеног полена
Мерно место за мерење алергеног полена за
Град Панчево налази се на згради Опште болнице, са
опремом у власништву Града Панчева, које је у оквиру
Националне мреже мерних станица за праћење
алергеног полена (Станице које достављају податке
Агенцији за заштиту животне средине).
II ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ЗАГАЂЕНОГ ВАЗДУХА
НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

Акутни утицај загађеног ваздуха на здравље
људи процењује и прати стручна организација путем
индекса квалитета ваздуха, који се свакодневно, за
свако од мерних места и све загађујуће параметре
мерене од стране стручне организације, а који могу
имати акутни утицаj на здравље људи. Вредности
индекса квалитета ваздуха за здравље зависe од
концентрацијa загађујућих материјa, а упозорења о
могућим штетним последицама, о којима се уз индекс
квалитета обавештава
угрожена популација,
заснована су на научно доказаним штетностима које
одређене концентрације могу изазвати, уз уважавање
чињенице да постоји синергично дејство свих
материја које се у ваздуху могу наћи.
Дугорочни утицај загађеног ваздуха на
зд
равље људ
и процењује се и прати путем
сагледавања индекса квалитета ваздуха на здравље на
годишњем нивоу, као и проценом могућих утицаја
просечних годишњих концентрација параметара за
које се зна да дугорочно, у ниским концентрацијама,
могу имати штетан утицај на здравље, уз ослањање на
научно заснован ризик од штетних здравствених
ефеката.
III ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

1. Обезбеђење квалитета података
Субјекти који врше мониторинг ваздуха
старају се о примени адекватних метода испитивања,
одржавању мерних места, мерних инструмената са
пратећом опремом, опремом за пријем и пренос
података ради обезбеђења захтева у погледу квалитета
података који се користе за оцењивање квалитета
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ваздуха. Оцењивање квалитета ваздуха врши се у
складу са Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха (“Сл. гласник РС”, број
11/10 , 75/10 и 63/13 ).
2. Редовно извештавање
Стручна организација која обавља допунска
мерења резултате мерења из оквира Локалне мреже
мерних станица и мерних места за праћење квалитета
ваздуха доставља редовно Градској управи града
Панчева – Секретаријату за заштиту животне средине,
у складу са Уговором.
Секретаријат за заштиту животне средине
резултате мерења система за континуални аутоматски
мониторинг града Панчева доставља Агенцији за
заштиту животне средине Републике Србије и редовно
обавештава јавност путем електронских и штампаних
медија, односно путем интернета, у складу са законом.
3. Извештавање и мере у случају прекорачења
концентрација
У случају прекорачења концентрацијa
опасних по здравље људи јавност се обавештава о
локацији или подручју прекорачења, врсти
концентрације која је прекорачена, времену почетка и
трајању прекорачења, највишој једночасовној
концентрацији, односно највишој осмочасовној
средњој концентрацији у случају приземног озона,
подацима за посебно осетљиве групе становништва,
могућим ефектима по здравље и препорученом
понашању (подаци о посебно осетљивим групама,
опис могућих симптома, предузимање препоручених
мера, нове информације о току догађаја) и подацима о
превентивним мерама за смањење загађења.
У случају процењеног наставка прекорачења
концентрација надлежни орган ће предузети
практичне мере и може, по потреби, донети
краткорочни акциони план који садржи мере смањења
ризика или трајања таквог прекорачења ради заштите
здравља људи и/или животне средине.
Краткорочним
акционим
планом,
у
зависности од сваког појединачног случаја, могу се
предузети делотворне мере за контролу активности
које доприносе настанку опасности од прекорачења
концентрација опасних по здравље људи и, по
потреби, привремено зауставити те активности.
Краткорочним акционим планом могу се
предвидети мере у вези са саобраћајем моторних
возила, радом индустријских постројења, употребом
производа који садрже загађујуће материје и грејањем
домаћинстава, као и специфичне активности
намењене заштити осетљивих група становиштва,
нарочито деце.
У складу са чланом 3. тачка 8) Уредбе о
одређивању зона и агломерација (“Сл. гласник РС”, бр.
58/11 и 98/12) дефинисана је агломерација “Панчево”,
која обухвата територију града Панчева, а према
Уредби о утврђивању Листе категорија квалитета
ваздуха по зонама и агломерацијама на територији
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Републике Србије за 2011. годину (“Сл. гласник РС”,
бр. 124/12) и Уредби о утврђивању Листе категорија
квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на
територији Републике Србије за 2012. годину (“Сл.
гласник РС”, бр. 17/14) агломерација “Панчево”
припада трећој категорији квалитета ваздуха. Према
извештају “ Квалитет ваздуха у Републици Србији
2013. године “ Агенције за заштиту животне средине ,
агломерација “Панчево” припада првој категорији
квалитета ваздуха.
У складу са чланом 31. Закона о заштити
ваздуха (“Сл. гласник РС”, број 36/09 и 10/13) у зонама
и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије,
односно када загађење ваздуха превазилази ефекте
мера које се предузимају, односно када је угрожен
капацитет животне средине или постоји стално
загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни
орган аутономне покрајине и надлежни орган
јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План
квалитета ваздуха са циљем да се постигну
одговарајуће граничне вредности или циљне
вредности утврђене Уредбом о условима за
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Сл.
гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10).
У складу са законском обавезом а на основу
Правилника о садржају планова квалитета ваздуха
("Сл. гласник РС", бр. 21/2010) Секретаријат за
заштиту животне средине је у 2014. години започео
израду Плана квалитета ваздуха за град Панчево.
IV САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА

На овај програм прибављена је сагласност
Министарство пољопривреде и заштите животне
сред
ине, Републике Србије, број бр. 353-0101085/2015-17 од 13.07.2015. године.
V ОБЈАВЉИВАЊЕ

Овај програм објављује се у „Службеном
листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-21/2016-5
Панчево, 20.07.2016.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКO ВЕЋЕ
Број: II-05-06-24/2016-24
Панчево, 23.08.2016. године

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 23.08.2016. године, разматрало је Предлог измена и допуна
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2016. годину, па је на
основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/14-др. закон), чланa 59. и
98. ст. 3. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/2015-пречишћен текст и 12/2016), члана 11. став 5.
Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр. 23/2011пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015) и члана 2. став 3 Одлуке о
оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и ''Службени лист
града Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и 7/2014) донело:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Програм коришћена средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за
2016. годину ("Сл. лист града Панчева бр. 4/2016 и 10/2016), мења се и допуњује тако да гласи:

"I УВОДНИ ДЕО
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2016. годину планира се
коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине основаног Одлуком о оснивању Буџетског фонда за
заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и ''Службени лист града Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и
7/2014).
Програмом распореда средстава Буџетског фонда за 2016. годину предвиђен је наставак реализације програма и пројеката
започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних активности заштите животне средине и стварања услова за
решавање и других активности у наведеном периоду.
Планирана финансијска средства Буџетског фонда усмерена су на реализацију активности предвиђених локалним
еколошким акционим планом општине Панчево (ЛЕАП), усвојеним на редовном заседању Скупштине општине Панчево
07.05.2004. године као и на друге приоритетне активности које се реализују у јавним комуналним предузећима, ЈП "Дирекција
за изградњу и уређење Панчева" Панчево и месним заједницама насељених места.
Чланом 100. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др.
закон, 43/2011-Одлука УС и 14/2016) прописано је:
„Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе отварају буџетски фонд у складу са законом којим се уређује
буџетски систем.
Буџетски фонд из става 1. овог члана се финансира из прихода остварених на територији аутономне покрајине, а за јединице
локалне самоуправе по основу чл. 85, 85а и 87. овог закона и других извора, у складу са законом.
Средства буџетског фонда користе се за финансирање заштите и
унапређивање животне средине, на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни
орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у складу са акционим и санационим плановима из члана 68.
овог закона, по претходно прибављеној сагласности Министарства о намени коришћења средстава.
Извештај о
коришћењу средстава буџетског фонда, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе достављају Министарству
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, односно на захтев Министарства.
Министар прописује образац програма коришћења средстава буџетског
фонда и извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, начин и рокове њиховог достављања“.
Чланом 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр.
23/2011-пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015) прописано је да Програм
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева доноси Градско веће града Панчева, крајем
текуће или почетком наредне године, по претходној сагласности министарства надлежног за заштиту животне средине, у складу
са законом.
Финансијска средства Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину планирана су за реализацију следећих
програма:
I Програми који се реализују у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе Панчево
II Распоред салда из 2015. (Реализација преосталих обавеза из 2015. године)
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III Сузбијање амброзије
IV Унапређење шумског фонда
V Пројекат: "Банатско сунце за све" - програм прекограничне сарадње IPA CBC Румунија - Србија

VI Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, према
Одлуци о
буџету града Панчева за 2016. годину, приоритетима из ЛЕАП-а и другим програмима који се
реализују преко јавних,
јавно-комуналних и других предузећа, установа, институција и насељених места.
VII ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
VIII Средства из текуће буџетске резерве града Панчева

II – АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.

Контрола квалитета ваздуха

1.1.

Проширење и замена старе опреме у систему за континуално мерење квалитета ваздуха
носилац активности: Градска управа у сарадњи са Агенцијом
за заштиту животне средине Републике Србије
средства за финансирање

1.1.1

Набавка анализатора-БТХ

5,500,000.00

1.1.2

Набавка софтвера

1,500,000.00

1.2.

Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

0.00

1.2.1. Набавка техничких гасова
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

362,214.00

1.3.

Додатна мерења квалитeта ваздуха
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

2,229,021.00

2,799,003.00

1.4
Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на
другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења
носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних институција
за праћење квалитета ваздуха
средства за финансирање
2.

Програм систематског мерења буке, са аутоматским бројањем саобраћаја

4,000,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
3.
3.1.

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

1,523,100.00
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4.

5.
5.1.
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Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом
пијезометара по потреби
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Програм систематског праћења квалитета земљишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање -Распоред салда 2015
Заштићена природна добра
Парк природе Поњавица
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
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3,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске управе
средства за суфинансирање
5.2.

Споменик природе ”Два стабла белог јасена код Долова”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Долови”, Долово
средства за суфинансирање

350,000.00

5.3.

Споменик природе ”Кестен Ћурчина у Панчеву”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање

0.00

5.4.

Споменик природе ”Ивановачка ада”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања

250,000.00

носилац активности: управљач ЈП ”Војводинашуме”, ШГ "Банат" Панчево
средства за суфинансирање
5.5

Споменик природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање

6.

Програм озелењавања
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за финансирање

7.

Доловачка шума - уређење зелене површине (постављање едук. табли, постав.
рампе, уређење пешачке стазе и др..)
носилац активности: надлежно ЈКП
средства за финансирање -Распоред салда 2015

250,000.00

1,500,000.00

200,000.00

1,500,000.00

8.
Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине- по конкурсу
Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање/финансирање
9.

10.

Манифестације из области заштите животне средине- по конкурсу
Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање/финансирање
Подршка пројектима коришћења алтернативних извора енергије и енергетске
ефикасности

1,000,000.00

726,900.00

носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне заједнице,
установе, преко овлашћених организација
средства за суфинансирање
11.

Посете заштићеним природним добрима
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине

0.00
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средства за финансирање
12.

Мониторинг полена (мерење, извештавање и одржавање опреме)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

13.

Обележавање значајних датума из области
заштите животне средине
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање

14

Пројекти санације и рекултивације сметлишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање

4,000,000.00

Пројекти санације и рекултивације сметлишта у Глогоњу- распоред салда из 2015. године

1,800,000.00

14.1

1,750,000.00

300,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
15.

Набавка стручне литературе
средства за финансирање

0.00

16.

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, услуге шпедиције набављене опреме и сл.
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

0.00

17.

Уградња система потрошње течног нафтног гаса у аутобусима ЈКП ”АТП Панчево” (на 4
аутобуса)

0.00

носилац активности: Градска управа у сарадњи са ЈКП "АТП" и стручним организацијама
средства за финансирање
0.00

18.
Пројекти сарадње са удружењима грађана за реализацију пројеката на основу конкурса
националних и других фондова за пројекте из области заштите животне средине
носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана
Средства за суфинансирање
19.

Едукација предшколске и школске деце и одраслих
Одржавање радионица и израда едукативног материјала
носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана, предшколским и
школским установама

300,000.00

средства за финансирање
20.

Издавање часописа ЕКОПЕДИЈА (2 броја годишње)
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање

21.

Пројекти из области заштите животне средине по конкурсима Министарства надлежног
за заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата надлежног за заштиту животне
средине, европских и др. фондова, и израда по потреби документације која се захтева уз
пријаву (потребни истражни радови, инвестициони програм, идејни и други пројекти),
претходни радови и сл.
носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне заједнице,
преко овлашћених организација
средства за финансирање

500,000.00

0.00
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Израда пројектне документације и опремање Центра за комунални отпад који није
дозвољено одлагати у контејнере (кабасти и други отпад)
0.00
носилац активности: ЈКП ”Хигијена” Панчево у сарадњи са стручним организацијама
средства за финансирање

23.

Израда пројектно - техничке документације за постројење за селекцију комуналног
отпада на регионалном нивоу

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
24.

Израда пројектно - техничке документације за постројење за третман биоразградивог
отпада на регионалном нивоу

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
25.

Израда пројектно - техничке документације за одлагалиште са мобилним постројењем за
третман грађевинског отпада

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
26.

Подршка пројектима енергетске ефикасности у граду Панчеву ( 1.150.000,00)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација (јавна и јавно комунална
предузећа – 650.000,00 динара и школе– 500.000,00 динара)

650,000.00
500,000.00

Средства за суфинансирање
27.

"Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори и
пуњачи возила и бицикала на електропогон и електроаутомобила)

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
28.

Израда пројектне документације (типски пројекат) за 9 насељених места за бетонске
платое за постављање контејнера за сакупљање комуналног отпада који није могуће
одложити у контејнере, у свим насељеним местима, са извођењем

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за финансирање
29.

Израдa програма и плана енергетске ефикасности
носилац активности: Градска управа
средства за финансирање

30.

Израда техничког пројекта којим се обезбеђује уштеда електричне енергије у систему
јавне расвете

2,200,000.00

0.00

носилац активности: Градска управа
средства за финансирање
31.

Израда програма енергетских уштеда и енерг. пасоша за јавне објекате за град Панчево
носилац активности: Градска управа и установе чији је оснивач Град Панчево
средства за финансирање

0.00
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0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
33.

3,000,000.00

Обезбеђење подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за суфинансирање

34.

Санација градске локације услед пожара након ког је настали отпад окарактерисан као
опасан, са циљем његовог збрињавања у складу са препоруком стручне куће а у циљу
спречавања даљег загађивања животне средине

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених оператера
средства за финансирање

35.

Пројектно техничка документација измене пројекта I А фазе и интеграције са I Bфазом уз
пратеће неопходне садржаје који чине функциомалну целину

9,000,000.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево - препројектовање I A фазе (конструкција бедема,
систем за орошавање тела депоније, затварање I A фазе, План одлагања отпада у односу на
стварне количине отпада у 2015. години, искоришћење депонијског гаса, интерне
саобраћајнице, систем за прање возила, изградња бочног отвора на хидрофорској станици,
пројектовање за изградњу и повезивање два челична стуба висине 12-15м са монтажом
рефлектора и камере и ИТ уз чеоне бедеме тела депоније)
средства за финансирање
36.

Пројектно тех. документација за постављање мобилне опреме и њена уградња на
локацији старе градске депоније

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
37.

Изградња платоа са инфраструктуром за комплекс Центра за сакупљање и разврставање
рециклабилних материјала у Власинској

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање
38.

Набавка посуда за ком. отпад за домаћинства за насељена места на територији града
Панчева

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање

УКУПНО I

II
II.1
II.2
II.3
II.4

II.1

1.
2.

58,690,238.00

РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. (РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2015.
ГОДИНЕ)
Реализација уговора из претходних година
Покренуте јавне набавке крајем 2015. године
Унапређење шумског фонда-распоред салда из 2015. године
Остале нереализоване активности

Реализација уговора из претходних година
Набавка техничких гасова XI-13-404-118/2015 од 06.08.2015.
Пројекти санације и рекултивације сметлишта XI-13-404-103/2014 од 05.08.2014. (Качарево и
Омољица)

5,930,550.00
14,881,022.00
2,587,138.00
5,756,120.00

391,216.00
1,008,000.00
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3.

Додатна мерење квалитета ваздуха XI-13-404-104/2015 од 08.07.2015. - обавезе из 2015. године

239,393.00

4.

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на
другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења XI-13-404119/2015 од 06.08.2015. - обавезе из 2015. године

256,342.00

5.

Програм систематског мерења буке са аутоматским бројањем аутомобила XI-13-404-116/2015 од
26.08.2015.

6.

Уговор о купопродаји специјализованог контејнера за контролу квалитета ваздуха са монтажом
уређаја и пуштање у редован режим рада за потребе система за континуални мониторинг
квалитета ваздуха града Панчева, бр. XI-13-404-106/2012 од 28.12.2012.

Укупно II.1
II.2

1.
2.

Покренуте јавне набавке крајем 2015. године
Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха
Чишћење котларница ЈКП "Грејање" Панчево (просторија и резервоара)од стране оператера који
имају дозволу у складу са законом о управљању отпадом а у циљу спречавања ризика и
смањења негативних утицаја на животну средину, Градска управа у сарадњи са ЈКП „Грејање“
преко овлашћених оператера

3.

Санација градске локације услед пожара након ког је настали отпад окарактерисан као опасан,
са циљем његовог збрињавања у складу са препоруком стручне куће а у циљу спречавања даљег
загађивања животне средине

4.

Измуљивање дна реке Тамиш у приобалној зони ради постављања амфитеатра, где по
геоморфологији тла долази до застоја воде услед гомилања муља и плутајућег отпада, чиме
се успорава проток воде и угрожава речна фауна и укупан еколошки статус реке Тамиш, на
основу елабората стручне куће ''Хидроископ''доо Панчево

Укупно II.2

II.3

Унапређење шумског фонда – распоред салда из 2015. године
Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и
"Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област
Зеленило, Техн.-техн. активности бр. 3. и 4.
Подизање заштитног појаса Топола и Војловица,
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево

3,795,600.00
239,999.00

5,930,550.00

6,200,000.00
5,000,000.00

3,081,022.00

600,000.00

14,881,022.00

2,587,138.00

Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу пошумљавања
слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк природе Поњавица” носилац
активности: Управљач уз сагласност Градске управе, средства за финансирање

Укупно II.3
II.4
1.

Остале нереализоване активности
Суфинансирање трошкова Пројекта санације и рeкултивације сметлишта у Б. Брестовцу средства АП Војводине

2,587,138.00

800,000.00

2.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – опрема

3.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – услуге пројектовања

200,000.00

4.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – извођење радова

960,000.00

5.

ЈКП Хигијена – консултантске услуге за израду потребне документације за постројење за
исходовање интегрисане дозволе за регионалну депонију

878,280.00

ЈКП "Хигијена" - Набавка канти за индивидуална домаћинства и система за идентификацију
корисника услуга и уређајем за очитавање

1,121,720.00

Укупно II.4

5,756,120.00

6.

1,796,120.00
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УКУПНО II
III

IV

29,154,830.00

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
41,411.00
200,000.00
3,018,000.00

Сузбијање амброзије
Сузбијање амброзије МЗ Иваново– распоред салда из 2015. године
Сузбијање амброзије ЈКП– распоред салда из 2015. године

IV.1
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УКУПНО III

3,259,411.00

УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМСКОГ ФОНДА
Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и
"Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област
Зеленило, Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и
Војловица

1,000,000.00

носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
IV.2

Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу пошумљавања
слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк природе Поњавица”
носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске управе
средства за финансирање

V

УКУПНО IV

1,000,000.00

Пројекат: "Банатско сунце за све" - програм прекограничне сарадње IPA CBC Румунија Србија

77,231,000.00

Пројекат је одобрен за финансирање у оквиру Програма ИПА прекограничне сарадње Румунија
– Србија. У питању је пилот пројекат за промоцију и коришћење сунчеве енергије за загревање
воде. Средства се обезбеђују за предфинансирање пројекта након чега иста подлежу
рефундацији од стране донатора.
Овим пројектом ће се значајно смањити загађење ваздуха у граду Панчеву, с обзиром на замену
енергента, природног гаса, сунчевом енергијом. Смањиће се емисија гасова са ефектом стаклене
баште, око 200 t/god. CO2. Реализацијa овог пројекта доприноси одрживој производњи и
потрошњи енергије, и подизању свести грађана о значају обновљивих извора енергије.
Топлотна енергија добијена од алтернативног извора енергије користиће се за припрему
санитарне топле воде у колективном насељу Котеж II у Панчеву.

УКУПНО V
VI

77,231,000.00

Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре, према Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину, приоритетима из
ЛЕАП-а и другим програмима који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и других
предузећа, установа, институција и насељених места.

МЗ Омољица - Изградња фекалне канализације преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015.
године

4,928,340

ЈКП "Хигијена" Панчево - Заштита јавних површина у циљу смањења концентрација
прашкастих материја

99,875,565

ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење активности заштите животне средине са циљем
подизања и одржавања јавних зелених површина у граду (специјализоване услуге)

64,200,000

ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење активности заштите животне средине са циљем
подизања и одржавања јавних зелених површина у граду (специјализоване услуге)распоред
салда из 2015. године
МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај
Јовина , у циљу смањења концентрација прашкастих материја и лакшем приступу Парку
природе Поњавица преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године

8,000,000

151,200
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МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л. Рибара у циљу смањења концентрација
прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године
Појачано одржавање дела улице Ђуре Јакшића у МЗ Банатски Брестовац у циљу смањења
концетрације прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица - распоред
салда из 2015. године

125,000

1,000,000

МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај
Јовине до улице Симе Шолаје), у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП
"Дирекција" - распоред салда из 2015. године

50,400

МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе, у циљу смањења концентрација прашкастих
материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године

50,400

МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла, у циљу смањења концентрација
прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године

19,200

МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице, у циљу смањења концентрација
прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године
МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице, у циљу смањења концентрација прашкастих
материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године
УКУПНО VI
VII

Страна 15 - Број 24

1,700,000

50,400

180,150,505.00

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
9,055,000

Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција из области
заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних
средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима за 2011.,
2012., 2013., 2014. и 2015. годину. Узети кредити су се односили на реализацију капиталних
инвестиција - којима се утицало на заштиту и побољшање животне средине у Панчеву и
насељеним местима Града и то за:
- Ојачање коловоза у МЗ Иваново у улицама: Војвођанска, Гробљанска, 7. јула, 29. новембра,
И.Л. Рибара и Петефи Шандора у циљу смањења загађења ваздуха прашкастим материјама,
- Изградња Потамишког колектора фекалне канализације,
- Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног отпада,
- Енергетску ефикасност
- Набавку нових аутобуса ради замене старог возног парка а у циљу смањења аерозагађења
- Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу смањења
загађења подземних и површионских вода
- Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у циљу смањења загађења подземних и
површионских вода
- Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу повећања зелених површина у граду
- Реконструкцију Кајмакчаланске улице у циљу смањења загађења амбијенталног ваздуха
прашкастим материјама
- Реконструкција и доградња улица- Лава Толстоја и Милке Марковић у циљу смањења
загађења прашкастим материјама
- Изградња фекалне канализације за насење Кудељарски насип
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Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција из области
заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних
средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима - распоред
салда из 2015. године

26. Август 2016. године

5,010,758

110,000,000

Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање капиталних
инвестиција из области заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом,
а финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим
програмима за 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. годину. Узети кредити су се односили на
реализацију капиталних инвестиција - којима се утицало на заштиту и побољшање животне
средине у Панчеву и насељеним местима Града и то за:
- Ојачање коловоза у
МЗ Иваново у улицама: Војвођанска, Гробљанска, 7. јула, 29. новембра, И.Л. Рибара и Петефи
Шандора у циљу смањења загађења ваздуха прашкастим материјама,
- Изградња Потамишког колектора фекалне канализације,
- Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног отпада,
- Енергетску ефикасност
- Набавку нових аутобуса ради замене старог возног парка а у циљу смањења аерозагађења
- Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу смањења
загађења подземних и површионских вода
- Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у циљу смањења загађења подземних и
површионских вода
- Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу повећања зелених површина у граду
- Реконструкцију Кајмакчаланске улице у циљу смањења загађења амбијенталног ваздуха
прашкастим материјама
- Реконструкција и доградња улица- Лава Толстоја и Милке Марковић у циљу смањења
загађења прашкастим материјама
- Изградња фекалне канализације за насење Кудељарски насип

Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање капиталних
инвестиција из области заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом,
а финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим
програмима - распоред салда из 2015. године

УКУПНО VII
VIII
1.

СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Узорковање и испитивање седимената реке Тамиш XI-13-404-105/2016

146,065,758.00

70,200.00
УКУПНО VIII

УКУПНО I-VIII
III – ФИНАНСИРАЊЕ

22,000,000

70,200.00

495,621,942.00
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Финансијска средства за реализацију Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града
Панчева за 2016. годину обезбеђују се из буџета града Панчева, од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине, на основу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр.
23/2011-пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015), у складу са члановима 85. и 87.
Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и 43/2011Одлука УС и 14/2016), Уредбом о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и
највишег износа накнаде („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009) и Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну
средину („Сл. гласник РС“ бр. 109/2009 и 8/2010), и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе о врстама загађивања,
критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања
накнаде ("Сл. гласник РС" бр. 113/2005, 6/2007,102/2010, 15/2012 и 91/2012), из пренетих неутрошених средстава из 2015.
године и из других извора предвиђених законом.
Наведена финансијска средства чине приход буџетског фонда за заштиту животне средине, основаног Одлуком о оснивању
Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и „Сл. лист града Панчева" бр. 8/2009,
37/12 и 7/14) у циљу наменског трошења тих средстава.
Контролу прилива средстава по основу посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине врши Секретаријат
за пореску администрацију, Градске управе града Панчева.
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева предлаже програме који се реализују у
Секретаријату за заштиту животне средине. Остале програме и пројекте који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и
других предузећа и установа и институција и насељених места, предлаже Градско веће у складу са Одлуком о буџету града
Панчева. Поред пројеката и активности планираних овим годишњим програмом, у зависности од прилива средстава,
финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре који су од посебног
значаја за Град Панчево.

Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре, по Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2016.
годину, дужни су да Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за финансије, Градске управе града Панчева,
доставе извештај и посебно искажу утрошак средстава добијених из Буџетског фонда за заштиту животне средине, до краја
2016. године и да их посебно прикажу у својим извештајима о раду које разматра и усваја Скупштина града Панчева. У складу
са чланом 100. Закона о заштити животне средине, извештај о коришћењу средстава остварених по основу накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине доставља се Министарству најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, односно
на захтев Министарства.
IV - ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Ове Измене и допуне програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града
Панчева за 2016. годину ће се објавити у "Службеном листу града Панчева"."

Измене и допуне програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2016.
годину доставити Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за финансије, Градске управе града Панчева.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Саша Павлов
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Градоначелник
града
Панчева,
дана
25.08.2016. године, разматрало је Предлог решења о
образовању Комисије за примопредају пројектнотехничке документације за изградњу градског
фекалног колектора од Луке Дунав до Северне
индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице
Лука Дунав, број: Д-1932 од 26. фебруара 2015.
године, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14-др. закон) и чланова 59. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“, број 25/15-пречишћен текст и 12/16 ) донео
следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за примопредају
пројектно-техничке документације за
изградњу градског фекалног колектора
од Луке Дунав до Северне индустријске
зоне са реконструкцијом црпне станице
Лука Дунав, број: Д-1932 од 26. фебруара
2015. године
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за примопредају
пројектно-техничке документације за изградњу
градског фекалног колектора од Луке Дунав до
Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне
станице Лука Дунав, број: Д-1932 од 26. фебруара
2015. године ( у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1. Синиша Јанковић, шеф одељења за
обједињену процедуру у Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове, члан;
2. Јасмина Панарин Петровић, помоћник
секретара за легализацију у Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, заменик члана;
II
Задатак комисије је да изврши примопредају
пројектно-техничке документације за изградњу
градског фекалног колектора од Луке Дунав до
Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне
станице Лука Дунав, број: Д-1932 од 26. фебруара
2015. године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

•
•
•
•

Решење доставити:
лицима из тачке I овог решења;
Министарство привреде Републике Србије,
Београд, Кнеза Милоша број 20;
Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове и
Секретаријату за финансије

26. Август 2016. године
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06/2016-60
Панчево, 25.08.2016. године
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 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ 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
бро
ј
II-01-06-52/2005
од
20.07.2005.гoдине,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева,
дана 23.08.2016.године, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 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.

У Одлуци о приступању изради стратешке
процене утицаја Плана детаљне регулације дела блока
87 (комунална зона) у насељеном месту Банатско
Ново Село
на животну средину („Сл.лист града
Панчева“ број 23/16) у члану 2. тачка 3 мења се и
гласи:
• „Дефинисање простора за постројење за
пречишћавање отпадних вода.“
Члан 2.

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 И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: V-15-350- 123/2016
Панчево, 23.08.2016.године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.
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