СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 38. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 13 Децембар 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
13.12.2019.године, донео је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОМПЛЕКСА ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ
ЕНЕРГИЈЕНА ПОДРУЧЈУ КАТАСТАРСКИХ
ОПШТИНА БАНАТСКО НОВО СЕЛО И
ДОЛОВОНА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Приступа се стратешкoj процени утицаја Плана
детаљне регулације инфраструктурног комплекса за
обновљиве изворе енергије на подручју катастарских
општина Банатско Ново Село и Долово на територији
града Панчева (у даљем тексту: План) на животну
средину.
Члан 2.

Циљ израде Плана је је стварање планског
основа за изградњу нових објеката - погона на овом
простору, односно, изградња више функционалних
целина за производњу електричне енергије из
обновљивих извора и тиме стварање услова за
прибављање земљишта за површине јавне намене за
потребну саобраћајну и техничку инфраструктуру и
електроенергетске објекте, као и утврђивање режима и
услова коришћења земљишта у обухвату Плана.

Аконтација претплате 11.597,00

Члан 3.

Циљ због ког се приступа изради Стратешке
процене утицаја Плана на животну средину је доношење
критеријума за утврђивање могућности значајних
утицаја на животну средину реализацијом Плана.
У оквиру стратешке процене утицаја 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 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
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- 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
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;
- 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 Плана на животну средину , обезбедиће
„Веторзелена“ доо Београд

13. децембар 2019. године
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
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 изради
Плана детаљне регулације инфраструктурног
комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју
катастарских општина Банатско Ново Село и Долово
на територији града Панчева.
Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог 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-15-350-473/2019
Панчево, 13.12.2019.године
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић, дипл.правник
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Садржај
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских
општина Банатско Ново Цело и Долово на територији града Панчева на животну средину.....1

И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722
Уредник ИВАНА МАРКОВИЋ телефони: 353-362 и 308-730
Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево
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