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ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 32. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 26 Децембар 2018. ГОДИНЕ

Градско веће града Панчева je на седници
одржаној дана 18.12.2018. године разматрало Предлог
решења о изменама Решења o образовању Привредног
савета града Панчева, те је на основу чланова 46. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и
чланова 59. и 98. став 3 Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен
текст и број 12/16), донело

РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о образовању
Привредног савета града Панчева
I
У Решењу о образовању Привредног савета
града Панчева број: II-05-06-14/2018-77 од 04.12.2018.
године у тачки I, ставу 1. подтачке 6., 8. и 23. мењају се и
гласе:
,,6. Јовица Божић, оснивач „Božić i sinovi“ d.o.o
Pančevo, члан;“
,,8. Марина Кахрић Лазић, саветник за послове из
области локалног економског развоја у Одељењу за
локални економски развој у Секретаријату за привреду и
економски развој, члан;
Леонида Раданов, саветник за правне послове у
Одељењу за опште послове у Секретаријату за привреду
и економски развој, заменик члана;“
,,23. Robert Yahav, директор „BIG CEE“ Beograd,
члан.“
Став 2. мења се и гласи:
,,Члан Савета Марина Кахрић Лазић
истовремено обавља послове секретара Савета, a заменик
члана Савета Леонида Раданов истовремено обавља
послове заменика секретара Савета.“
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном листу града Панчева“.

Аконтација претплате 11.336,71

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2018-82
Панчево, 18.12.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС", бр. 129/07 , 83/14 - др.закон, 101/16-др. закон
и 47/18), чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева
(„Сл. лист града Панчева“, бр.25/15-пречишћен текст и
12/16) и члана 14. Одлуке о грађевинском земљишту
града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 24/17 и
29/18-др.одлуке), Градско веће града Панчева на седници
одржаној дана 18.12.2018. године, донело је:

ОДЛУКУ
о покретању поступка за отуђење
неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини града Панчева
Члан 1.

Градско веће града Панчева покреће поступак за
отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини града Панчева, и то:
1.кат. парцеле број 4973/5, која је у јавној
својини града Панчева, површине 60.069 м2, уписане у
Листу непокретности број 14057 К.О. Панчево, ради
изградње комерцијалних садржаја који су компатибилни
основној намени зоне спортског центра, као што су
објекти у функцији филмског града (студио, објекти за
едукацију, туристички центар, пратећи објекти и сл.) у
складу са планским актом, по почетној цени од 901,53
динара/м2, што укупно износи 54.154.005,60 динара, и
гарантним износом од 10.830.801,10 динара.
2.кат. парцеле број 9416/32, која је у јавној
својини града Панчева, површине 14.826 м2, уписане у
Листу непокретности број 15120 К.О. Панчево, ради
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изградње
индустријско-пословно-производних
објеката у складу са планским актом, по почетној цени
од 768,79 динара/м2, што укупно износи 11.398.080,50
динара, и гарантним износом од 2.279.616,10 динара.
3.кат. парцеле број 9416/33, која је у јавној
својини града Панчева, површине 14.827 м2, уписане
у Листу непокретности број 15120 К.О. Панчево, ради
изградње
индустријско-пословно-производних
објеката у складу са планским актом, по почетној цени
од 768,79 динара/м2, што укупно износи 11.398.849,30
динара, и гарантним износом од 2.279.769,86 динара.
4.кат. парцеле број 9416/35, која је у јавној
својини града Панчева, површине 4.599 м2, уписане у
Листу непокретности број 15120 К.О. Панчево, ради
изградње
индустријско-пословно-производних
објеката у складу са планским актом, по почетној цени
од 768,79 динара/м2, што укупно износи 3.535.665,21
динара, и гарантним износом од 707.133,04 динара.
5.кат. парцеле број 9416/36, која је у јавној
својини града Панчева, површине 4.601 м2, уписане у
Листу непокретности број 15120 К.О. Панчево, ради
изградње
индустријско-пословно-производних
објеката у складу са планским актом, по почетној цени
од 768,79 динара/м2, што укупно износи 3.537.202,79
динара, и гарантним износом од 707.440,56 динара.
6.кат. парцеле број 9416/37, која је у јавној
својини града Панчева, површине 9.199 м2, уписане у
Листу непокретности број 15120 К.О. Панчево, ради
изградње
индустријско-пословно-производних
објеката у складу са планским актом, по почетној цени
од 768,79 динара/м2, што укупно износи 7.072.099,21
динара, и гарантним износом од 1.414.419,84 динара.
7.кат. парцеле број 9416/38, која је у јавној
својини града Панчева, површине 9.200 м2, уписане у
Листу непокретности број 15120 К.О. Панчево, ради
изградње
индустријско-пословно-производних
објеката у складу са планским актом, по почетној цени
од 768,79 динара/м2, што укупно износи 7.072.868,00
динара, и гарантним износом од 1.414.573,60 динара.
Члан 2.

Поступак отуђења катастарских парцела из
претходног члана, спровешће се након расписивања
огласа, путем јавног надметања, у складу са Одлуком
о грађевинском земљишту града Панчева („Сл. лист
града Панчева“, бр. 24/17 и 29/18-др.одлуке)
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:II-05-06-14/2018-82
Панчево, 18.12.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
07.12.2018. 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,
83/14-др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чланова 54. и
98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) 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“ за
месец новембар 2018. године додељује се
ПАНТЕЛИЋ
АЛЕКСАНДРУ,
полицијском
службенику ПИ „Југ“ Полицијске управе Панчево.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2018-1619
Панчево, 07.12.2018.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКO ВЕЋЕ
Број:II-05-06-14/2018-82
Панчево,18.12.2018.године

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 18.12.2018. године, разматрало је Предлог
изменa програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града
Панчева за 2018. годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чланa 59. и 98. ст. 3. Статута
града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), члана 11. став 5.
Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града
Панчева“ бр. 23/11-пречишћен текст, 28/11-испр., 36/11, 8/12, 19/14, 29/14, 28/15 и 38/15) и
члана 2. став 3 Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист
општине Панчево" бр. 17/07 и ''Службени лист града Панчева'' бр. 8/09, 37/12 и 7/14) донело:
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за
2018. годину ("Сл. лист града Панчева" бр. 2/18 и 13/18) мења се тако да гласи:
"I УВОДНИ ДЕО
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града
Панчева за 2018. 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 2018. 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.
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, 14/2016 и 76/2018) 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.

II Финансијска средства Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину
планирана су за реализацију следећих програма:
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I Програми који се реализују у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе
Панчево
II Обавезе из претходне године
III Унапређење шумског фонда
IV Пројекат: Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном
региону Румунија – Србија – ИПА
V Средства из текуће буџетске резерве града Панчева

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

2018

носилац активности: Градска управа у сарадњи са Агенцијом
за заштиту животне средине Републике Србије
средства за финансирање
1.1.1 Набавка анализатора
1.1.2 Набавка софтвера ( проширење у другој фази)
1.2 Набавка софтвера за израчунавање концентрација на основу емисионих фактора

12,517,520.00
1,000,000.00
0.00

носилац активности: Градска управа у сарадњи са ЈИЗ преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
1.3 Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха

6,200,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.3.1 Одржавање и калибрација метеоролошких станица на мерним местима

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
1.3.2 Набавка техничких гасова и гасних смеша

400,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.4 Додатна мерења квалитeта ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)

2,760,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.5 Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и

3,840,000.00

на другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.6 Мониторинг полена

2.

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Систематско мерење буке, са аутоматским бројањем саобраћаја

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
3. Контрола квалитета воде
3.1 Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево,Иваново)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
3.2 Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом
пијезометара по потреби

2,160,000.00

4,500,000.00

2,100,000.00

3,500,000.00
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носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Израда техничке документације и оспособљавање осматрачке мреже пијезометара
пределу јужне индустријске зоне Панчева
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0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
5.

Контрола квалитета земљишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
6. Заштићена природна добра
6.1 Парк природе Поњавица

3,500,000.00

12,347,024.00

Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске управе
средства за суфинансирање
6.2 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
6.3 Споменик природе ”Кестен Ћурчина у Панчеву”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање
6.4 Споменик природе ”Ивановачка ада”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈП ”Војводинашуме” ШГ "Банат" Панчево

350,000.00

200,000.00

250,000.00

средства за суфинансирање
6.5 Споменик природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“

7.

8.

Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање
Спровођење активности из Програма озелењавања
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за финансирање
Доловачка шума - уређење и заштита – израда претходне студије оправданости са
Генералним пројектом изградње језера на простору Воларске баре

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
9. Реализација пројекта пошумљавања
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево, ЈП Дирекција
средства за финансирање
10. Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине- по конкурсу

11.

12

13

14

Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање
Манифестације из области заштите животне средине- по конкурсу
Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање
Посете заштићеним природним добрима
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање
Обележавање значајних датума из области заштите животне средине
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање
Пројекти санације и рекултивације сметлишта – израда техничке документације

100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,000,000.00

100,000.00

400,000.00

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
15 Набавка стручне литературе

50,000.00

средства за финансирање
16 Набавка едукативног материјала

0.00
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средства за финансирање
17 Непредвиђени трошкови у реализацији Програма Фонда

500,000.00

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
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 Подршка такмичењима и пројектима који промовишу едукацију деце у области заштите
животне средине
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација -ШКОЛА
средства за финансирање
20 Издавање часописа ЕКОПЕДИЈА (2 броја годишње)

0.00

150,000.00

500,000.00

носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање
21 Пројекти из области заштите животне средине по конкурсима Министарства надлежног

0.00

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 и суфинансирање
22 Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора

3,150,440.00

енергије у граду Панчеву
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација (јавна и јавно комунална
предузећа – 745.642,00 динара-позиција 451 , школе– 1.458.798,00 динара-позиција 463 и месне
заједнице- 946.000,00 динар -позиција 425
средства за финансирање и суфинансирање
23 "Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори,

400,000.00

акумулаторске батерије, софтвер и пуњачи возила и бицикала на електропогон и
електроаутомобила)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
24 Израдa програма енергетске ефикасности

носилац активности: Градска управа
средства за финансирање
25 Израда елабората енергетске ефикасности са пратећом пројектном документацијом и
енергетских пасоша за јавне објекте

0.00

500,000.00

носилац активности: Градска управа и установе за које град сноси трошкове енергената
(Градска управа,ЈКП,ЈП,школе,вртићи,домови здравља…)
средства за финансирање
26 Студија - пројекат о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у Омољици

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

0.00

3,600,000.00

носилац активности: Градска управа
средства за суфинансирање
28 Изградња бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова на Новој санитарној

депонији
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за финансирање

0.00
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29 Израда пројектно - техничке документације за постројење за селекцију комуналног

0.00

отпада на регионалном нивоу
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
30 Израда пројектно - техничке документације за постројење за третман биоразградивог
отпада на регионалном нивоу
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
31 Израда пројектно - техничке документације за одлагалиште са мобилним постројењем за
третман грађевинског отпада

0.00

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
32 Израда пројектне документације (типски пројекат) са извођењем радова за насељена
места са бетонским платоом за постављање контејнера за отпад који се не одложе на
депонију.

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за финансирање
33 Пројектно техничка документација измене пројекта I А фазе и интеграције са I B фазом
уз пратеће неопходне садржаје који чине функциомалну целину

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
34 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
35 ЈКП "Хигијена" – уређење и иградња зелених острва у граду Панчеву

235,073.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
36 Набавка посуда за ком. отпад за домаћинства за насељена места на територији града
Панчева

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање
37 Набавка посуда за комунални отпад за насељена места на територији града Панчева

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање
38 Уређење и изградња “зелених острва“ на локацијама градских МЗ у циљу селекције и
разврставања комуналног отпада у складу са Локалним планом управљања отпадом за
град Панчево

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
39 Израда студије о могућностима коришћења обновљивих извора енергије на територији
града

0.00

носилац активности: ЈП Дирекција и ЈП ГСА преко стручне организације
средства за финансирање
40 Едукација предшколске и школске деце и одраслих
Одржавање радионица и израда едукативног материјала
средства за финансирање
41 Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта

150,000.00

1,500,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
УКУПНО
II

I

69,460,057.00

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

II.1 Реализација уговора из претходних година
II.2 Остале нереализоване активности из претходне године
II.1 Реализација уговора из претходних година
1. Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха XI-13-404-31/2017

7,308,499.00
17,445,361.00

3,009,900.00

Страна 8 - Број 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

26. Децембар 2018. године

2.

"Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори,
акумулаторске батерије, софтвер и пуњачи возила и бицикала на електропогон и
електроаутомобила) – XI-13-404-135/2017

3.

Набавка техничких гасова и гасних смеша – XI-13-404-169/2017

212,739.00

4.

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. – обавезе из предходне
године

239,999.00

5.

Додатна мерења квалитeта ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)-трогодишњи уговор за 2017
XI-13-404-104/2015

233,573.00

6.

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на
другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења - трогодишњи
уговор за 2017 – XI-13-404-119/2015

192,720.00

7.

Мониторинг полена - трогодишњи уговор за 2017 – XI-13-404-99/2015

8.

Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом
пијезометара по потреби XI-13-404-138/2017

1,190,000.00

9.

Израдa програма енергетске ефикасности XI-13-404-128/2017

2,200,000.00

29,568.00

0.00

Укупно II.1

7,308,499.00

II.2 Остале нереализоване активности из претходне године
1. Предходна студија оправданости за Пројекат затварања, санације и рекултивације Старе

1,876,000.00

депоније – набавка до краја године
2.

Изградња бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова на Новој санитарној
депонији-носилац активности ЈКП Хигијена

3.

Споменик природе ”Кестен Ћурчина у Панчеву”

200,000.00

4.

Споменик природе ”Ивановачка ада”

100,000.00

5.

Споменик природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“

100,000.00

6.

Доловачка шума - уређење зелене површине – Катастарско топографски план (мапе)

100,000.00

7.

Доловачка шума - уређење зелене површине – План детаљне регулације

8.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – услуге пројектовања

9.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – извођење радова

1,500,000.00
0.00
1,945,361.00

10. Ревизија Локалног плана управљања отпадом за град Панчево – набавка до краја године
11. Контрола квалитета земљишта – набавка до краја године

500,000.00
3,000,000.00

Укупно II.2

17,445,361.00

УКУПНО II

24,753,860.00

Унапређење шумског фонда

III
III.1 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
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
III.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

8,124,000.00

1,742,764.00
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УКУПНО III
IV

Пројекат: Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном
региону Румунија – Србија – ИПА

1,742,764.00
93,363,000.00

1.

Пројекат је одобрен за финансирање у оквиру позива Програма IPA-INTERREGпрекогранична сарадња Румунија -Србија. Општина Решица из Румуније је водећи партнер, док
град Панчево има својство партнера. Пројекат траје 24 месеца. Средства се обезбеђују за
предфинансирање пројекта након чега иста подлежу рефундацији од стране донатора. Главни
циљ пројекта је унапређење енергетске ефикасности, употреба обновљивих извора енергије и
смањење ефеката стаклене баште. Град Панчево ће кроз пројекат унапредити инфраструктуру
Хале спортова у Панчеву и то кроз радове на замени столарије, изолацију крова и зидова и
унапређење система грејања и хлађења, са циљем повећања енергетске ефикасности смањењем
потрошње енергије.

УКУПНО IV

93,363,000.00

УКУПНО I-IV

189,319,681.00

III –ФИНАНСИРАЊЕ
Финансијска средства за реализацију Програма коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине града Панчева за 2018. годину обезбеђују се из буџета града Панчева,
у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину ("Сл. лист града Панчева" бр.
32/17, 6/18, 20/18 и 26/18).
С обзиром на измену начина финансирања Буџетског фонда кога се у претходним годинама од
оснивања, у складу са Одлуком о оснивању буџетског фонда, чинила средства остварена по
основу прихода по основу чл. 85, 85а и 87. Закона о заштити животне средине и других извора,
у складу са законом, умањени износ средстава Буџетског фонда у односу на претходне године
образлаже се од Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева Законом о изменама
закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 103/15) у коме је измењена дефиниција
наменских прихода, како је наведено у Упутству за припрему Одлуке о буџету локалних власти
за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину објављеног на сајту Министарства
финансија Републике Србије.
Истим Упутством наводи се да уколико се у току године остваре наведени приходи у обиму
већем од планираног актом у буџету, исти се могу користити и за извршавање других врста
расхода, с обзиром на то да представљају опште приходе буџета којима се финансира јавна
потрошња и који немају претходно утврђену намену. Такође, планирање висине расхода за
намене предвиђене посебним прописима (чије одредбе нису стављене ван снаге), у поступку
припреме и доношења буџета за наредну годину, није условљено висином остварења тих
прихода.

Иако Закон о заштити животне средине прописује да средства остварена од накнада за животну
средину припадају Буџетском фонду и није дошло до измена Одлуке о посебној накнади за
заштиту животне средине и Одлуке о оснивању фонда за заштиту животне средине, расподела
прихода из области животне средине извршена је тумачењем наведеног Упутства при чему је у
буџетском фонду приказан мањи део средстава (181.052.393,00 динара) од укупно планираних
(423.500.000,00 динара), с тим што су сва средства кроз функционалне класификације, по
намени означена као средства за животну средину, али се осим у Програму 6 - Заштита животне
средине налазе и у другим програмима (Програм 2 - Комуналне делатности, у сектору
Урбанизам и просторно планирање и Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије, у сектору енергетике). Из наведених разлога, део који је у свим досадашњим
Програмима коришћења средстава буџетског фонда носио назив "Остали програми и пројекти у
области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, према Одлуци о буџету града
Панчева, приоритетима из ЛЕАП-а и другим програмима који се реализују преко јавних, јавнокомуналних и других предузећа, установа, институција и насељених места" - сада је изостављен
из Буџетског фонда, а самим тим и из Програма.
IV - ЗАВРШНА ОДРЕДБА
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Измене Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града
Панчева за 2018. годину ће се објавити у "Службеном листу града Панчева."
Измене Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града
Панчева за 2018. 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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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 Панчева“ 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
26.12.2018.године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП
„АЗОТАРА“ И НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ
ПАНЧЕВО“ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ПАНЧЕВОНА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се стратешкoj процени утицаја
Измена и допуна Плана генералне регулације
комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и
НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном
месту Панчево (у даљем тексту: Измене и допуне
плана) на животну средину.
Члан 2.

Циљ израде Измена и допуна плана је
стварање планског основа за прикључак ТЕ-ТО
Панчево на преносни електро-енергетски систем
изградњом прикључно-разводног постројења 220 kV.
које се налази непосредно уз ТЕТО Панчево
(унутрашње постројење) и два прикључна далековода
220 kV са тачкама прикључења на постојећи ДВ 220
kV бр.253/2 ТС ХИП 2 - ТС НИС по систему улазизлаз.
Члан 3.

Граница Плана дефинисаће се приликом
израде Нацрта Измене и допуне Плана генералне
регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП
«Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у
насељеном месту Панчево.
Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
• Саставни део Плана је 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 план
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• Саставни део Измена и допуна Плана
генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија»,
ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево»
у насељеном месту Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 20/15) је и Извештај о стратешкој
процени утицаја Измена и допуна Плана генералне
регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП
„Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у
насељеном месту Панчево на животну средину, а
којим Извештајем је извршена
евалуација
карактеристика и значаја утицаја планских решења на
животну средину за изградњу енергетског објекта ТЕТО Панчево као и процена утицаја планских решења
на животну средину и елементе одрживог развоја у
погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
• Извештајем о Стратешкој проценом утицаја
Измена и допуна Плана
генералне регулације
комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и
НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном
месту Панчево 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, а који утицаји на
животну средину ће се поштовати код изградње ТЕТО Панчева, то би израда још једног сличног
извештаја била нерационална.
• Предметне Измене и допуне плана односе
се на изградњу прикључно-разводног постројења које
се налази непосредно уз електрану и два прикључна
далековода 220 kV са прикључком на постојећи
далековод 220 kV, за које ће се у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“ број 114/08) одлучивати о процени
утицаја на животну средину.
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,
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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
изменама и допунама Плана генералне регулације
комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и
НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном
месту Панчево.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
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ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „GREEN
FIELD 1“ ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ –
ЈУЖНО ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ“ У
ПАНЧЕВУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Измени и допуни Плана детаљне регулације
регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–
јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл.лист града
Панчева“ бр.08/11, 29/11 и 34/17) (у даљем тексту
Стратешке процене) на животну средину.
Члан 2.

Циљ израде Измена и допуна плана је
стварање планског основа за прикључак ТЕ-ТО
Панчево на преносни електро-енергетски систем
изградњом прикључно-разводног постројења које се
налази непосредно уз електрану и два прикључна
далековода 220 kV.
Тачка прикључења два
прикључна далековода 220 kV након изградње је на
постојећи ДВ 220 kV бр.253/2 ТС ХИП 2 - ТС НИС
по систему улаз-излаз, чиме се формирају два
независна далековода и то :један ДВ 220 kV ХИП-2 –
ПРП ТЕТО Панчево и други ПРП 220 kV ТЕТО
Панчево ТС НИС.
Члан 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-15-350-461/2018
Панчево, 26.12.2018.године
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић, дипл.правник

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 Панчева“ 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 26.12 2018.године,
донео је

Граница Плана дефинисаће се приликом
израде Нацрта Измене и допуне Плана детаљне
регулације регулације „GREEN FIELD 1“ екоиндустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву,
у складу са Законом о планирању и изградњи на
целом грађевинском подучју насељеног места
Панчево („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18).
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
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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
није предвиђена израда старешке процене утицаја за
План детаљне регулације регулације „GREEN FIELD
1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у
Панчеву
• 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,
то би израда још једног сличног извештаја била
нерационална.
• Предметне Измене и допуне плана односе
се на изградњу прикључно-разводног постројења које
се налази непосредно уз електрану и два прикључна
далековода 220 kV која се прикључују на постојећи
далековод 220 kV, за које ће се у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“ број 114/08) одлучивати о процени
утицаја на животну средину.
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
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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 iзменама
и допунама Плана детаљне регулације регулације
„GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од
„Петрохемије“ у Панчеву .
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-15-350-460/2018
Панчево, 26.12.2018.године
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић, дипл.правник
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