СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 32. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 23 Октобар 2019. ГОДИНЕ

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-0106-52/2005 од 20.07.2005.гoдине, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај Градске управе града Панчева, дана
23.10.2019.године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДВА
ЈЕДНОСТРУКА ПРИКЉУЧНА 110КV
ДАЛЕКОВОДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ“ТС –
ПАНЧЕВО 6“ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ПАНЧЕВО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације за изградњу два
једнострука прикључна 110кV далековода за прикључење
трансформаторске станице“ТС –Панчево 6“ у насељеном
месту Панчево (у даљем тексту: План) на животну
средину.
Члан 2.

Циљ израде Плана је стварање основа за
прикључење будућих корисника на подручју Северне
индустријске зоне града Панчева на напајање
електричном енергијом повезивањем планиране ТС
110/20 kV ТС Панчево 6, увођењем постојећег далековода
110 kV бр.1104 ТС Панчево 2 – ТС Панчево 3 на
планирану ТС, помоћу два једнострука далековода 110
kV, на принципу улаз-излаз (предвиђено место расецања
на постојећем далеководу 110 kV бр.1104 у затезном
пољу између постојећих стубова бр.119-123).

Аконтација претплате 11.597,00

Члан 3.

Граница Плана дефинисаће се приликом израде
нацрта Плана. Оквирна границa обухвата Плана
дефинисана је заштитним коридором далековода у
оквирној ширини од 110 m и оквирној дужини од oкo 2 х
1,7 km. .Границом плана су обухваћени делови
катастарске општине Панчево. Површина простора
обухваћеног овим Планом износи око 16,9 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:
• 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 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 Просторног
плана града Панчева и Генералног урбанистичког плана
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 и Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
оцењен могући утицај на окружење планираних решења
према намени површина и величини обухвата одређених
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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 корисника на подручју Северне
индустријске зоне града Панчева на напајање
електричном енергијом повезивањем планиране ТС
110/20 kV ТС Панчево 6, увођењем постојећег
далековода 110 kV бр.1104 ТС Панчево 2 – ТС
Панчево 3 на планирану ТС, помоћу два једнострука
далековода 110 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
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 изради
Плана детаљне регулације за изградњу
два
једнострука прикључна 110кV далековода за
прикључење трансформаторске станице“ТС –Панчево
6“ у насељеном месту Панчево.
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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-15-350-369/2019
Панчево, 23.10.2019.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 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 23.10.2019.године,
донео је

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСИ ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ (ЦЕЛИНА 11) У ПАНЧЕВУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја измена и допуна Плана генералне регулације
Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву (у
даљем тексту: Измене и допуне плана) на животну
средину.
Члан 2.

Циљ израде Измена и допуна плана је
стварање
планског
основа
за
изградњу
трансформаторске станице ТС 110/20 kV ТС Панчево
6, утврђивање правиа изградње и уређења простора
комплекса трафостанице, стварање планског основа за
одвајање јавног од осталог земљишта (утврђивање
јавног интерса
и обезбеђење земљишта за
трансформаторску станицу) и основа за издавање
дозвола у складу са законом.
Члан 3.

Граница Плана дефинисаће се приликом
израде нацрта Плана.
Површина простора
обухваћеног овим Планом износи око 2,5 ha.
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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 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 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.
• 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
Плана генералне регулације Комплекси посебне
намене (Целина 11) у Панчеву.
• Предметне Измене и допуне план се
израђује ради изградње нове ТС 110/20 kV ТС
Панчево 6, за коју 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;
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- 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
изменама и допунама Плана генералне регулације
Комплекси посебне намене (Целина 11) 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-15-350-383/2019
Панчево, 23.10.2019.године
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић, дипл.правник
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Садржај
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
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