СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 13. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 27 Јун 2019. ГОДИНЕ

Градоначелник града Панчева, дана 24.06.2019.
године, разматрао је Предлог решења о образовању
Комисије за процену штете од елементарних непогода
насталих у току 2019. године у пољопривреди на
територији града Панчева, па је на основу чланова 44. и
66. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» бр. 25/15 - пречишћен
текст, 12/16 и 8/19), донео следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
НАСТАЛИХ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
Образује се Комисија за процену штете од
елементарних непогода насталих у току 2019. године у
пољопривреди на територији града Панчева (у даљем
тексту Комисија), у следећем саставу:
1. Зорица Репац, члан Градског већа града
Панчева, председник Комисије;
2. Зоран Грба, дипл. инжењер пољопривреде,
представник Секретаријата за пољопривреду, село и
рурални развој Градске управе града Панчева, заменик
председника Комисије;
3.
Богдан
Гаралејић,
дипл.
инжењер
пољопривреде, представник ПСС Институтa «Тамиш»
Панчево д.о.о, члан;
4. Владимир Чоловић, мастер инжењер
пољопривреде, представник ПСС Институтa «Тамиш»,
Панчево д.о.о, члан;
5. Гордана Видановић, дипл. инжењер
пољопривреде,
представник
Секретаријата
за
пољопривреду, село и рурални развој Градске управе
града Панчева, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши глобалну процену
штете од елементарних непогода насталих у току 2019.
године у пољопривреди на територији града Панчева.
Комисија ће извршити процену штете, а писмени
извештај ће поднети Градоначелнику града Панчева,

Аконтација претплате 11.597,00

Влади Републике Србије – Комисији за утврђивање штете
од елементарних непогода и Покрајинском секретаријату
за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП
Војводине.
III
Административно-техничке послове за потребе
Комисије обављаће Секретаријат за пољопривреду, село и
рурални развој и Секретаријат за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа Градске управе
града Панчева.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2019-660
Панчево, 24.06.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 21.06.2019.
године, разматрао је Изменe и допуну Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и
радних места ЈКП „Хигијена“ Панчево од
19.06.2019.године, те је на основу чланова 44. и 66. Закона
о локалној самоуправи ('"Службени гласник РС'' бр.
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и чланова
54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен
текст, 12/16 и 8/19) , донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуну
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних места
ЈКП „Хигијена“ Панчево од
19.06.2019.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуну
Правилника
о
унутрашњој
организацији
и
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систематизацији послова и радних места ЈКП
„Хигијена“ Панчево од 19.06.2019.године, с обзиром
да су исте урађене у складу са Одлуком о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе града Панчева за
2017.годину („Сл.лист града Панчева“ број 17/17,
29/17, 4/18 и 11/18).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe
„Хигијена“ Панчево да поштује одредбе Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18 и 31/19) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу
заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може
се заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
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-06-020-2/2019-657
Панчево, 21.06.2019.
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 26.06.2019
године, донео је

27. Јун 2019. године

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЧАРЕВО НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

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

Циљ Измена и допуна плана је промена
намене на катастарским парцелама број 5406 и 5407
обе к.о. Качарево које се налазе у обухвату зоне
спортско-рекреативних површина у комуналну зону
водоснабдевања, ради изградње будућег укопаног
резервоара са четири повезане коморе (две за
Качарево и две за Банатско Ново Село) у Качареву
укупне запремине 900m³ са бустер станицом ка
Банатском Новом Селу и хидрофорским постројењем
које ће обезбедити притисак од 4 бара за насеље
Качарево, са пратећом инфраструктуром и прилазном
саобраћајницом.
Члан 3.

Измене и допуне плана обухватају простор
који је у оквиру граница обухвата основног плана,
оквирне површине око 1,5 ха и обухвата катастарске
парцеле 5406 и 5407 обе к.о. Качарево које имају
излаз на јавну саобраћајницу (1276 к.о.Качарево)
преко катастарске парцеле 5408 к.о.Качарево.
Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
• План се налази у обухвату Просторног
плана града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр.
22/12 и 25/12-исправка), чија је саставни део Извештај
о стратешкој процени утицаја на животну средину,
који чини основни документ у коме су вредновани и
процењени могући значајнији утицаји на животну
средину до којих може доћи имплементацијом плана.
• Стратешком проценом утицаја Просторног
плана града Панчева на животну средину извршена је
евалуација карактеристика и значаја на 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
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• Према Смерницама за израду стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима
Извештајем о стартешкој процени Просторног плана
града Панчева на животну средину није предвиђена
израда старешке процене утицаја за План генералне
регулације насељеног места Качарево.
• Имајући увиду да је Стратешком проценом
утицаја Просторног плана града Панчева на животну
средину оцењен могући утицај на окружење
планираних решења према намени површина и
величини обухвата одређених зона и дат предлог мера
за смањење негативних утицаја на животну средину,
то би израда још једног сличног извештаја била
нерационална.
Члан 5.

Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Измена и допуна 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 ;
• арактеристике 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 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 Плана
прекогранична природа утицаја и кумулативна и
синергијска природа утицаја, јер се сматра да их неће
бити.

27. Јун 2019. године
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о
изменама и допунама Плана генералне регулације
насељеног места Качарево.
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-15-350-200/2019
Панчево, 26.06.2019.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 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 26.06.2019
године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МАГИСТРАЛНИ
ВОДОВОД КАЧАРЕВО – БАНАТСКО
НОВО СЕЛО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
Плана детаљне регулације за магистрални водовод
Качарево – Банатско Ново Село на животну средину(у
даљем тексту: Стратешка процена).
Члан 2.

Циљ израде Плана детаљне регулације за
магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село
је повезивање Банатског Новог Села на јединствени
водоводни систем града Панчева изградњом
магистралног водовода Качарево - Банатско Ново
Село, а које подразумева изградњу укопаног
резервоара са четири повезане коморе (две за
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Качарево и две за Банатско Ново Село) у Качареву
укупне запремине 900m³ са бустер станицом ка
Банатском Новом Селу и хидрофорским постројењем
које ће обезбедити притисак од 4 бара за насеље
Качарево, кao и изградњу цевовода од Качарева до
Банатског Новог Села, трасом атарских путева,
пречника DN280 (PN10) и дужине 11km..
Члан 3.

Израда Плана обухвата простор у деловима
Качаревачког и Новосељанског атара, оквирне
површине око 55 ха. Траса водовода би пратила
планиране саобраћајнице дуж „Црепајског пута и од
Црепајског пута до насеља Качарево и обухвата
катастарске парцеле 5408, 1276, 336, 5607, 5606, 5651,
5714, 3809/2 и 4051 све к.о.Качарево и катастарску
парцелу 11819 к.о.Банатско Ново Село.
Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
• План се налази у обухвату Просторног
плана града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр.
22/12 и 25/12-исправка), чија је саставни део Извештај
о стратешкој процени утицаја на животну средину,
који чини основни документ у коме су вредновани и
процењени могући значајнији утицаји на животну
средину до којих може доћи имплементацијом плана.
• Стратешком проценом утицаја Просторног
плана града Панчева на животну средину извршена је
евалуација карактеристика и значаја на 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
• Имајући увиду да је Стратешком проценом
утицаја Просторног плана града Панчева на животну
средину оцењен могући утицај на окружење
планираних решења према намени површина и
величини обухвата одређених зона и дат предлог мера
за смањење негативних утицаја на животну средину,
то би израда још једног сличног извештаја била
нерационална.
• Предметни План се израђује ради изградње
магистралног водовода Качарево – Банатско Ново
Село, 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.
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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 ;
• арактеристике 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 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 Плана
прекогранична природа утицаја и кумулативна и
синергијска природа утицаја, јер се сматра да их неће
бити.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације за магистрални водовод
Качарево – Банатско Ново Село.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
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