СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 15. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 27 Јун 2018. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 11.336,71

Градоначелник града Панчева, дана 15.06.2018.
године разматрао је Предлог решења о образовању
Комисије за доделу грађевинског материјала избеглицама
кроз Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у
Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015, а у вези
са Уговором о гранту бр. III-09-550-14/2017 од
19.12.2017.године, те је на основу чланова 44. и 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС„ број
129/07, 83/14- др. закон и 101/16 — др. закон) и чланова
54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16)
донео следеће

4. Мирослав Маринковић, члан, запослен у
Секретаријату за имовину Градске управе града Панчева,
Јелена Мокран Анђеловски, заменик члана,
запослена у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева
5. Љиљана Ракић, члан, представник
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије,
Светлана Оклобџија, заменик члана, представник
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије;
За секретара Комисије одређује се Ирена
Томашевић, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ РЕГИОНАЛНИ
СТАМБЕНИ ПРОГРАМ - СТАМБЕНИ
ПРОЈЕКАТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ RHP-W4CMG/COMP3-2015

II
Комисија доноси правилник којим се регулише
облик пружања помоћи, услови сарадње са
Комесаријатом за избеглице и миграције РС, критеријуми
који се односе на избор корисника, начин објављивања
јавног позива, разматрање поднетих захтева, доношење
одлуке о избору корисника и извршавање других обавеза
предвиђених правилником.

I
Образује се Комисија за доделу грађевинског
материјала избеглицама кроз Регионални стамбени
програм – Стамбени пројекат у Републици Србији RHPW4-CMG/COMP3-2015. (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Миленко Чучковић , председник, члан
Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјалну
политику,
Милован Ановић, заменик председника,
запослен у Секретаријату за имовину Градске управе
града Панчева,
2. Зоран Граовац, члан, запослен у Секретаријату
за јавне службе и социјална питања Градске управе града
Панчева,
Ивана Цветковић, заменик члана, запослена у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева,
3. Живојин Ђујић, члан, запослен у ЈП „Градска
стамбена агенција“ Панчево,
Петар Петровић, заменик члана, запослен у ЈП
„Урбанизам“ Панчево,

III
Председник Комисије сазива седнице и руководи
радом Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног
броја чланова.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
IV
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обавља Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа,
Секретаријат за јавне службе и социјална питања у
сарадњи са осталим основним организационим
јединицама Градске управе града Панчева и ЈП „Градска
стамбена агенција“ Панчево.
V
Записници са седница Комисије достављају се
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештај о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
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посредством Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, а
најкасније до 30.06.2019. године.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2018-671
Панчево, 15.06.2018. 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), члана
15. и члана 36. Одлуке о Градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчево“ број 13/17),
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, стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе града Панчева, дана 27.06 2018.
године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ХИПОДРОМ У ПАНЧЕВУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
Изменама и допунама Плана детаљне регулације
Хиподром у Панчеву на животну средину (у даљем
тексту: Стратешка процена).
Члан 2.
Разлог за Измене и допуне Плана су
неопходност
усклађивања
и
преиспитивања
постојећих планских решења са Планом генералне
регулације Целина 1 - шири центар (круг обилазнице)
у насељеном месту Панчево ("Службени лист града
Панчева" број 19/12, 27/12-исправка, 01/13-исправка,
24/13-исправка и 20/14), као планом вишег реда и
стварања планских услова за издавање дозвола у
складу са Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка,
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64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14) уз поштавање урбанистичких
параметара, услед чега се ради о изменама и допунама
Плана у целини.
Члан 3.
Измене и допуне плана обухватају простор
који је у оквиру граница обухвата основног плана.
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 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 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.
Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
оцењен је 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.
Извештајем о стартешкој процени Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
према Смерницама за израду стратешке процене на
нижим хијерархијским нивоима није предвиђена
израда старешке процене утицаја Плана детаљне
регулације Хиподром у Панчеву ("Службени лист
града Панчева" број 17/10) те нема потребе за израдом
стратешке процене утицаја на животну средину за
Измене и допуне Плана.
Члан 5.
Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Иземена и допуна Плана на животну средину,
сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину:
- значај Измена и допуна плана за заштиту
животне средине и одрживи развој;
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- проблеми заштите
животне средине
Измена и допуна плана и могућност утицаја Измена и
допуна плана на ваздух, воде, земљиште, микро,
биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет;
- утицај Измена и допуна плана
на
становништво и здравље житеља Панчева;
- карактеристике утицаја Измена и допуна
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 су планска решења у свим
областима интегрисана са заштитом животне
средине и реализацијом предложених решења неће
доћи до значајнијих негативних утицаја на животну
средину. Напротив, реализација планских решења,
односно инплементација плана имаће позитивне
ефекте на стање животне средине. 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 („Сл.
гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09).
Нису разматрани критеријуми за одређивање
могућих карактеристичних значајнијих утицаја
Измена и допуна 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
изменама и допунама Плана детаљне регулације
Хиподром у Панчеву.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Сл. листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-15-350-204/2018
Панчево, 27.06.2018. године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски дипл.инж.арх.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“ број 135/04 и 88/10),
чланова 15. и 36. Одлуке о Градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчево“ број 13/17),
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, стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе града Панчева, дана 27.06.2018.
године, донео је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
ПАНЧЕВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се стратешкoj процени утицаја
Измена и допуна Генералног урбанистичког плана
Панчева на животну средину (у даљем тексту: Измене
и допуне плана).
Члан 2.
Циљ израде Измена и допуна плана је
преиспитивањe генералне намене површина које су
претежно планиране у грађевинском подручју, на
нивоу урбанистичких зона,генералних праваца и
коридора за саобраћајну, енергетску, водопривредну,
комуналну и другу инфраструктуру и усклађивање
плана са Стратегијом развоја града Панчевa, а све у
складу са Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14).
Члан 3.
Циљ због ког се приступа изради Стратешке
процене утицаја Измена и допуна плана на животну
средину је доношење критеријума за утврђивање
могућности значајних утицаја на животну средину
реализацијом Плана.
У оквиру стратешке процене утицаја Измена
и допуна плана на животну средину потребно је
нарочито разматрање критеријума за одрежђивање
могућих карактеристика значајних утицаја:
Карактеристике плана и програма:
- значај измена и допуна плана за заштиту
животне средине и одржив развој,
- проблеми заштите животне средине и
програма и могућност утицаја на: ваздух, воде,
земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна
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добра, становништво и здравље, град и друга насеља,
културно-историјска баштина, друге створене
вредности
- степен утицаја плана и програма на друге
планове и програме, укључујући и оне у различитим
хијерархијским структурама;
- степен којим се планом и програмом
успоставља оквир за реализацију пројеката у погледу
локације, природе, обима и услова функционисања
или у вези са алокацијом ресурса;
Карактеристике утицаја:
- вероватноћа, интензитет, сложеност,
реверзибилност
- временска димензија(трајање, учесталост,
понављање)
- просторна димензија
- локација
- географска област
- број изложених становника
- прекогранична природа утицаја
- кумулативна и синергијска природа утицаја
- ризици по људско здравље и животну
средину
- деловање на области
од природног,
културног и другог значаја
- посебне природне карактеристике
- области или природни предели којима је
признат заштићени статус на републичком или
међународном нивоу
- културно-историјска баштина
- густо насељене области
- области са различитим режимима заштите
- деловање на угрожене области
- прекорачени стандарди квалитета животне
средине или граничне вредности
- интензивно коришћење земљишта
- постојећи ризици
- смањени капацитет животне средине
- посебно осетљиве и ретке области
- екосистеми
- биљне и животињске врсте
Члан 4.
Извештај о стратешкој процени утицаја
Измена и допуна плана на животну средину садржи
нарочито следеће:
- полазне основе;
- опште и посебне циљеве стратешке процене
и избор индикатора;
- процену могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја;
- програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана;
- приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради Стратешке процене;
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- 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.
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 Измена и допуна Генералног урбанистичког
плана Панчева на животну средину, биће обезбеђена
у буџету града Панчева..
Члан 6.
Ради обезбеђивања учешћа заинтересованих
органа и организација и јавности у поступку израде и
разматрања Извештаја о стратешкој процени, Градска
управа – Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај доставиће
Извештај о стратешкој процени Измена и допуна
плана заинтересованим органима и организацијама
ради добијања мишљења.
Истовремено са излагањем урбанистичког
плана на јавни увид излаже се и Извештај о
стратешкој процени Плана на животну средину и на
тај начин јавност учествује у јавној расправи о
Извештају.
Члан 7.
Ова одлука је саставни део Одлуке о
изменама и допунама Генералног урбанистичког
плана Панчева.
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
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СПОРАЗУМ
о продужењу рока важења Посебног
колективног уговора за јавна и јавно
комунална предузећа града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 15/15 од
25. јуна 2015. године)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-15-350-200/2018
Панчево, 27.06.2018. године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.

Члан 1.
Важење Посебног колективног уговора за
јавна и јавно комунална предузећа града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 15/15),
закљученог 3. јуна 2015. године продужава се до
26. јуна 2021.године.

На основу члана 263. став 2. Закона о раду
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17),
Градоначелник града Панчева, на основу Одлуке
Скупштине града Панчева број: II-04-06-45/2012
од 28. децембра 2012. године и овлашћени
представници
синдиката
и
то:
Савеза
самосталних синдиката града Панчева и општина
и Грански синдикат јавних саобраћајних и
комуналних делатности „Независност“, дана
25.06.2018. године закључују

Члан 3.
Овај споразум ступа на снагу и примењује
се наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Панчева“, а објавиће се
и у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 2.
Овај споразум је сачињен у осам
истоветних примерака и сматра се закљученим
када га потпишу овлашћени представници
учесника колективног уговора.

ССС града Панчева и општина
Председник
Миланко Бодирога
ГСЈСКД „Независност“
Извршни секретар
Виолета Гојковић
Град Панчево
Градоначелник
Саша Павлов
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