СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 30. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 25 Септембар 2019. ГОДИНЕ

КОДЕКС О ЈАВНОСТИ РАДА И ОДНОСИМА
С МЕДИЈИМА
Циљеви и значај Кодекса:

У демократској клими друштвених односа сваки
грађанин има право на истиниту, објективну и
благовремену информацију у погледу рада државних
органа, а то право је загарантовано и заштићено уставним
и законским актима и међународно правним
инструментима.
Достигнути степен развоја демократије у нашем
друштву ставио је на дневни ред питање функционисања
јавног информисања у односу на рад државних органа и
органа локалне самоуправе. Јасно је да промене у
друштву у погледу проширења и заштите грађанских
права већ саме по себи диктирају и промене у области
односа локалне самоуправе према јавном информисању и
јавности уопште и изискују нове, проактивне односе с
медијима.
Комуникација између органа града Панчева и
шире јавности од виталног је значаја за квалитетно
пружање услуга и остваривање права грађана и
демократије на локалном нивоу.
Препознајући значај медија у ефикасном
комуницирању са грађанима и јавном информисању,
Град Панчево доноси Кодекс у овој области са циљем да
пружи основу за развој и унапређење јавности рада
локалне самоуправе и односа са локалним и националним
медијима и унапреди систем интерне комуникације у
органима Града у области односа с медијима.
Одредбе Кодекса обавезујуће су за све органе
Града Панчева и за сва изабрана, именована, постављена
лица, односно за све запослене у органима Града.
Одредбе Кодекса:

1.
Град Панчево се обавезује да ће обезбедити
проток информација ка медијима како би сe осигурала и
подигла свест о доступности услуга органа Града и
функција које обавља и обезбедила јавност информација
о питањима од ширег друштвеног значаја.

Аконтација претплате 11.597,00

2.
Јавност и транспарентност рада органа Града
биће обезбеђена кроз саопштења за јавност, одржавање
конференција за медије, давање интервјуа, објављивање
информација путем интернета и на други погодан начин
3.
Јавни интерес ће бити на првом месту јер је
задатак локалне самоуправе да служи грађанима.
4.
Органи града Панчева ће настојати да грађане
више укључе у рад и приближе им локалну самоуправу.
5.
У свим односима с јавношћу и медијима биће
раздвојене градске и политичке функције.
6.
У свим расправама са јавношћу и медијима
презентоваће се чињенице и истините информације.
7.
У свим контактима, према представницима
медија представници Града Панчева односиће се са
дужним поштовањем личности новинара и уважавањем
новинарске професије.
8.
Представници Града Панчева - особе које
иступају у јавности у име града Панчева су:
градоначелник, заменик градоначелника, помоћници
градоначелника, председник Скупштине града, заменик
председника Скупштине, секретар Скупштине, чланови
Градског већа, начелник Градске управе, који може
овластити друго запослено лице да о раду Градске управе
даје информације медијима, као и запослени на
пословима за односе са јавношћу у Градској управи града
Панчева.
9.
Позивање медија у вези са пословима и радом
органа Града спроводи запослени на пословима за односе
с јавношћу.
10.
Сва саопштења за јавност биће издата од стране
запослених на пословима за односе са јавношћу.
11.
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Долазећи позиви медија биће иницијално
примљени од стране запослених на пословима односа
са јавношћу која ће их проследити надлежним
органима или пружити одговор уколико је то
адекватно.
12.
Уколико долазећи позив од стране медија
није упућен запосленима на пословима односа са
јавношћу, представник Града Панчева коме је позив
упућен дужан је да исте о томе обавести, ради
евидентирања позива и захтева медија и, уколико је
потребно, припреме за јавно иступање. И у овој
ситуацији приоритет је брзина реаговања, те ће у
хитним случајевима, а нарочито када су у питању
информације из области заштите животне средине
надлежни органи пружити неопходну информацију и
затим обавестити запослене на пословима односа са
јавношћу о томе.
13.
Представници Града Панчева су дужни да
захтеве за позивање медија доставе запосленима на
пословима односа са јавношћу недељу дана пре
планираног догађаја за медије, а најкасније два дана
раније пре планираног догађаја, осим у ванредним
ситуацијама.
14.
За ванредне случајеве и кризне ситуације које
захтевају брзо успостављање комуникације и
ефикасних односа с медијима у кризним ситуацијама
биће формирани посебни тимови (кризни штабови) и
одређене особе за иступање у јавности за сваку
ситуацију.
15.
У односима с медијима Град Панчево ће
поштовати временске рокове и благовремено
реаговати на захтеве медија имајући у виду
програмске потребе медија и упутити повратну
информацију у најкраћем могућем року.
16.
Како би се побољшао квалитет у односима с
медијима, представницима Града Панчева биће
пружена неопходна подршка и тренинг за наступе у
медијима.
17.
Како би се побољшао квалитет и квантитет
екстерне комуникације Град Панчево ће у сарадњи са
медијима развијати заједничке иницијативе и
програме ради приближавања локалне самоуправе
грађанима Панчева.
18.
Даном ступања на снагу овог Кодекса
престаје да важи Кодекс о јавности рада и односима
с медијима (Сл.лист Града Панчева 23/2009)
Завршна одредба:

Кодекс ступа на снагу даном потписивања и
биће објављен у Службеном листу града Панчева.

25. Септембар 2019. године

ГРАД ПАНЧЕВО
у Панчеву,25.09.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павлов

На основу чланова 47. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана
62. Статута града Панчева ((„Службени лист града
Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 25.09. 2019. године, донело је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Пословнику Градског већа града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 4/08, 2/10,
25/10, 19/11, 26/11, 10/13 и 26/19), члан 35. мења се и
гласи:
„Члан 35.
Градско веће обавештава јавност о свом раду
и донетим актима давањем саопштења за јавност,
одржавањем конференција за медије, давањем
интервјуа, објављивањем информација путем
интернета и на други погодан начин.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2019-60
Панчево, 25.09.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИK
ПРЕДСЕДНИK ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 25.09.2019. године, разматрало је Предлог
одлуке о отпису основних средстава у припреми
преузетих из пословних књига након трансформације
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево, па 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, 12/16, 8/19 и 16/19, донело
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ОДЛУКУ
о отпису основних средстава у
припреми преузетих из пословних књига
након трансформације Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево
I
Овом одлуком врши се отпис основних
средстава у припреми преузетих из пословних књига
након трансформације Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево у износу од
6.406.286,69 динара, која се не могу користити због
застарелости и промене законских решења.
Основна средства за буџетског корисника
Градска управа града Панчева из тачке I ове одлуке
приказана су у Табели – Основна средства у припреми
од 10.09.2019. године за период 01.01.2018 –
31.12.2018. године, која је саставни део ове одлуке.
II
Обавезује се Секретаријат за финансије
Градске управе града Панчева да на основу ове одлуке
искњижи књиговодствену вредност наведених
основних средстава у Табели из тачке I ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2019-60
Панчево, 25.09.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу чланова 51.и 53. Одлуке о Градској
управи града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 13/2017) , начелник Градске управе
града Панчева, дана 25.09.2019.године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ОБЈАВЉИВАЊУ ИНФОРМАЦИЈА НА
ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА WWW.PANCEVO.RS
I
Члан 1.

Овим правилником уређују се питања
објављивања и ажурирања информација из
надлежности органа града Панчева на званичној
интернет презентацији града Панчева која се налази на
адреси: WWW.PANCEVO.RS
II
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Члан 2.

Све основне организационе јединице Градске
управе града Панчева дужне су да редовно објављују
и ажурирају информације на интернет презентацији
града Панчева из делокруга свог рада на интернет
страницама
намењеним
њиховим
основним
организационим јединицима тј. областима из
делокруга њиховог рада.
Члан 3.

Руководиоци основних организационих
јединица дужни су да одреде по једног запосленог из
сваке организационе јединице Градске управе који ће
имати статус веб уредника и објављивати и ажурирати
податке на интернет презентацији за своју
организациону јединицу, и још једног запосленог који
ће бити замена у случају одсуства, уз претходно
обавештавање
начелника,
односно
заменика
начелника Градске управе града Панчева о
информацијама које треба да буду објављене на сајту.
Члан 4.

Запослени на пословима односа с јавношћу
Градске управе града Панчева има статус веб
уредника и уређује и објављује секцију вести и најаве
на насловној страници званичне интенет презентације
града Панчева, креира у сарадњи са Одељењем
информатике структуру, дизајн и садржај и додатне
садржаје на интернет презентацији. Запослени на
пословима за односе с јавношћу објављују одговоре
на коментаре посетилаца интернет презентације уз
претходно обавештавање и консултацију са
градоначелником,
председником
Скупштине,
члановима Градског већа и начелником, односно
замеником начелника Градске управе града Панчева,
на чији се делокруг рада коментар или питање односи;
креира анкете у сарадњи са Одељењем информатике и
осталим организационим јединицама.
Члан 5.

Основне организационе јединице Градске
управе града Панчева дужне су да, уз претходно
обавештавање
начелника,
односно
заменика
начелника Градске управе града Панчева,
запосленима на пословима односа с јавношћу у
електронском облику достављају информације о
важним активностима како би биле објављене на
главној страни у делу вести на насловној страни
интернет презентације.
Члан 6.

За садржај и редовно ажурирање и
објављивање информација на званичној интернет
презентацији града Панчева одговорни су
руководиоци основних организационих јединица,
запослени који имају статус веб уредника, запослени
на пословима односа с јавношћу и администратори у
Одељењу информатике.
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Члан 7.

Одељење за информатику Градске управе
града Панчева обавља веб администрацију званичне
интернет презентације града Панчева; обезбеђује
стручну
и
техничку
подршку
oсновним
организационим јединицама и помоћ веб уредницима
и пружа инструкције за рад. Одељење информатике
одређује у складу са стандардима струке стручнотехничка упутства о формату, врсти предмета и
докумената, облику и димензијама.
Члан 8.

Запослени задужени за објављивање и
ажурирање података на интернет презентацији – веб
уредници дужни су да поштују усвојене графичке
стандарде за објављивање и уређивање информација
(величина и врста фонта, боја, иконе, фотографије
итд.) позитивне прописе.
Члан 9.

У циљу безбедности и заштите, сваки веб
уредник има своје јединствено корисничко име и
шифру, која се не може дати другом лицу на
коришћење.
Члан 10.

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 24.09.2019.године,
донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ И
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДВ 110KV БР. 151/2 ТС
ПАНЧЕВО 2 – ТС АЛИБУНАР, ДЕОНИЦА
ОД ТС ПАНЧЕВО 2 ДО СТУБА БРОЈ 99
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Веб уредници су одговорни и за ажурирање
Информатора о раду органа града Панчева из
делокруга рада својих организационих јединица, који
је саставни део званичне интернет презентације у
складу са Законом о
слободном приступу
информацијама од јавног значаја Републике Србије.
Овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан
приступ информацијама од јавног значаја једном
месечно прикупљају информације и објављују
документе у складу са овим правилником.
Члан 11.

Градска управа града Панчева може по
потреби запосленима који имају статус веб уредника
обезбедити додатну обуку за рад у области
информационих технологија и комуникација.
III
Даном ступања на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о објављивању
информација на званичној интернет презентацији
Града Панчева број I-01-090-1/2015 од 17.фебруара
2015.године
Овај правилник ступа на снагу даном
објављивања у Службеном листу Града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
БРОЈ: I-01-020-4/2019-97
Панчево, 25.09.2019.
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Марија Петровић

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације за доградњу и
реконструкцију ДВ 110kv бр. 151/2 ТС Панчево 2 – ТС
Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба број 99
на територији града Панчева (у даљем тексту: План)
на животну средину.
Члан 2.

Циљ израде Плана је стварање планског
основа за прикључење будућих ветроелектрана на
траси далековода 151/2 и 153/3, од Панчева до
Алибунара и даље до Вршца, повећањем капацитета
односно реконструкцијом далековода 151/2 у
двосистемски вод. План обухвата део трасе
далековода ДВ 110kV број 151/2 од ТС Панчево 2 до
ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 ка стубу 99,
на територији града Панчева.
Члан 3.

Граница Плана дефинисаће се приликом
израде нацрта Плана. Оквирна границa обухвата
Плана дефинисана је заштитним коридором
далековода у укупној ширини од 80 m, тј. 40 m од осе
трасе и координатама преломних тачака, у дужини од
oko 20 km. Границом плана су обухваћени делови
катастарских општина Панчево и Банатско Ново Село.
Површина простора обухваћеног овим Планом износи
око 124 ha.
Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
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• 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.
• План се налази и у обухвату Просторни
план подручја посебне намене за ДВ 2х400 kV ТС
Панчево 2 - граница Румуније („Службени лист
АПВ“, бр. 3/12) 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 и Стратешком проценом Просторног плана
подручја посебне намене за ДВ 2х400 kV ТС Панчево
2 - граница Румуније 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
прикључење будућих ветроелектрана на траси
далековода 151/2 и 153/3, од Панчева до Алибунара и
даље до Вршца, повећањем капацитета односно
реконструкцијом далековода 151/2 у двосистемски
вод, 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;
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• 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
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 iизради
Плана детаљне регулације за доградњу и
реконструкцију ДВ 110kv бр. 151/2 ТС Панчево 2 – ТС
Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба број 99
на територији града Панчева.
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-15-350-320/2019
Панчево, 24.09.2019.године
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић, дипл.правник
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