СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 31. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 10 Децембар 2018. ГОДИНЕ

Градоначелник града Панчева, дана 03.12.2018.
године, разматрао је Предлог решења о образовању
Комисије за вредновање пројеката ромских организација
цивилног друштва, па 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) и
чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен
текст и 12/16), донео следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА РОМСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
I
Образује се Комисија за вредновање пројеката
ромских организација цивилног друштва (у даљем тексту:
Комисија), у следећем саставу:
1. Jошка Дудуj, одборник у Скупштини града
Панчева;
2. Зоран Рајачић, одборник у Скупштини града
Панчева;
3. Видосава Видановић, одборник у Скупштини
града Панчева.
Комисија на првој седници бира председника
Комисије, који координира рад Комисије и води седнице.
О раду Комисије води се записник.
За секретара Комисије одређује се Пава
Чабриловски, координатор за ромска питања у Градској
управи града Панчева, која ће обављати стручне и
административно-техничке послове за потребе Комисије
у сарадњи са Секретаријатом за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа и
Секретаријатом за јавне службе и социјална питања.
II
Послови вредновања пројеката ромских
организација цивилног друштва обухватају активности за
спровођење Конкурса за финансирање - суфинансирање
пројеката ромских организација цивилног друштва у
2018. години, односно активности на процени квалитета
пројеката, утврђивању ранг листе пројеката и коначног
предлога пројеката за финансирање - суфинансирање из
буџета града Панчева, мониторинга одобрених пројеката

Аконтација претплате 11.336,71

и активности
оцењивања завршних извештаја о
реализацији одобрених пројеката.
III
Седнице Комисије сазива председник Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија на седницама одлучује већином
гласова од укупног броја чланова.
IV
Записнике са седница, Комисија доставља
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, по потреби и другим
секретаријатима, док извештаје о раду Комисија доставља
Градоначелнику
града
Панчева
посредством
Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, најкасније до 30.06.2019.
године.
V
Чланови Комисије и секретар из тачке I овог
решења именују се до окончања поступка спровођења
Конкурса за финансирање - суфинансирање пројеката
ромских организација цивилног друштва у 2018. години.
VI
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-06-020-2/2018-1573
Панчево, 03.12.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 04.12.2018. године, разматрало je Предлог
решења о образовању Привредног савета града Панчева,
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 и 12/16), донело
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РЕШЕЊЕ
о образовању Привредног савета града
Панчева
I
Образује се Привредни савет града Панчева
(у даљем тексту: Савет) као стално, стручно и
саветодавно радно тело, у следећем саставу:
1.
Мирољуб
Кршанин,
директор
„Tehnomarket“ d.o.o Pančevo, председник;
2. Саша Павлов, градоначелник града
Панчева, заменик председника;
3. Маја Витман, помоћник градоначелника за
економски развој - градски менаџер, члан;
4. Милан Кнежевић, директор „Modus“ d.o.o
Pančevo, члан;
5. Лука Вујовић, председник Удружења
занатлија и осталих предузетника града Панчева, члан;
6. Јовица Божић, директор „Božić i sinovi“
d.o.o Pančevo, члан;
7. Др Марко Ћулибрк, директор Регионалне
привредне коморе Јужнобанатског управног округа –
РПК Панчево, члан;
8. Марина Кахрић Лазић, саветник за послове
из области локалног економског развоја у Одељењу за
локални економски развој Секретаријата за привреду
и економски развој, члан;
9. Радованка Перовић, директор „RP
konsulting“ Pančevo, члан;
10. Филип Перић, директор „Finnet
inženjering“ d.o.o Pančevo, члан;
11. Александар Стевановић, вршилац
дужности директора ЈКП „Хигијена“ Панчево,
представник јавних и јавно-комуналних предузећа,
члан;
12. Мирослав Алекса, директор „Almeks“
d.o.o Pančevo, члан;
13. Љупко Кутањац, директор „Kutko“ d.o.o
Pančevo, члан;
14. Владимир Митровић, директор “Passage
group” d.o.o Pančevo, члан;
15. Драган Завишић, извршни директор
корпоративних и правних питања „HIP-Petrohemija“
a.d. Pančevo, члан;
16. Владимир Гагић, директор „Blok prerada
Pančevo“ - “NIS Gasprom njeft” a.d. Novi Sad, члан;
17. Ђорђе Михајловић, саветник „Luka
Dunav“ AD Pančevo, члан;
18. Милан Грујић, директор „ZF Serbia“ d.o.o
Beograd – Novi Beograd, члан;
19. Миодраг Милашиновић, директор DOO
„HIPRA INŽENJERING PANČEVO“, члан;
20. Павле Тмушић, директор, „Pavle“ d.o.o.
Pančevo, члан;
21. Вук Перић, директор, „УТВА-АВИО
ИНДУСТРИЈА“ Панчево, члан;
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22. Karl Heinz Steindel, директор „EGSTON
SYSTEM ELEKTRONICS“ d.o.o Pančevo, члан;
23. Robert Yahav, директор „BIG SEE“
Beograd, члан.
Члан Савета Марина Кахрић Лазић
истовремено обавља послове секретара Савета.
II
Задатак Савета је давање иницијатива које су
од значаја за локални економски развој града Панчева,
разматрање и праћење спровођења стратегија, планова
и програма у области економског развоја и сарадња и
редовна комуникација са локалном привредом, а
нарочито:
1. Давање препорука и мишљења од
важности за унапређење пословне климе у локалној
заједници и достављање ових докумената
Градоначелнику и Градском већу са предлогом за
предузимање одговарајућих мера;
2. Разматрање питања, давање мишљења и
препорука из области привреде од значаја за град
Панчево
и
достављање
ових
докумената
Градоначелнику и Градском већу са предлогом за
предузимање одговарајућих мера;
3. Предлагање одговарајућих мера и програма
развоја за унапређење и проширење пословања
сектора малих и средњих предузећа и предузетника са
седиштем на територији града Панчева и достављање
ових докумената Градоначелнику и Градском већу са
предлогом за предузимање одговарајућих мера;
4. Учешће у раду тела које припрема израду,
измену и допуну стратешких и акционих планова у
домену економског развоја;
5. Праћење и оцена реализације пројеката и
пројектних задатака из стратешких и акционих
планова у домену економског развоја;
6. Учешће у припреми годишњих планова
имплементације пројеката економског развоја;
7. Сарадња са осталим струковним телима и
саветима по питањима од интереса за развој града
Панчева и давање препорука за њихове годишње
програме;
8. Пружање подршке Одељењу за локални
економски развој Секретаријата за привреду и
економски развој Градске управе града Панчева у
обављању послова из његове надлежности;
9.
Пружање
саветодавне
подршке
Градоначелнику и Градском већу града Панчева
приликом одлучивања у вези са економским развојем
и свим економским развојним програмима;
10. Давање мишљења и предлога за
унапређење рада Градске управе града Панчева,
јавних и јавно-комуналних предузећа, установа и
служби чији је оснивач град Панчево, ради
побољшања услова за привређивање у Граду;
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11. Давање предлога Градоначелнику и
Градском већу у припреми буџета града Панчева.
III
Седнице Савета сазива председник Савета, а
у случају његове спречености, седнице Савета сазива
заменик председника Савета.
Председник је дужан да седницу Савета
сазове најмање једном у периоду од три месеца.
За пуноважан рад Савета потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова
Савета.
Савет доноси одлуке већином гласова
присутних чланова.
IV
Председник Савета може позвати на седницу
Савета и представнике других органа, организација и
институција релевантних за поједина питања из
његове надлежности, с тим да ова лица немају право
гласа приликом одлучивања Савета.
V
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Савета обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа у сарадњи са Секретаријатом за
привреду и економски развој Градске управе града
Панчева.
Обавезују се основне организационе јединице
Градске управе града Панчева, јавна и јавнокомунална предузећа, организације и установе чији је
оснивач Град да, на захтев Савета, дају потребне
стручне информације, анализе и предлоге у складу са
својим надлежностима.
VI
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о образовању Привредног савета града
Панчева број II-05-06-24/2016-9 од 27.06.2016. године
и Решење о изменама Решења о образовању
Привредног савета града Панчева број II-05-0615/2017-80 од 26.12.2017.године.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2018-77
Панчево, 04.12.2018. године
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 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 10.12.2018.
године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 089 У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
Плана детаљне регулације дела блока 089
у
насељеном месту Панчево на животну средину (у
даљем тексту: Стратешка процена).
Члан 2.

Разлог за израду Плана је дефинисање јавног
и осталог грађевинског земљишта, уз задржавање
постојећих намена, као и стварање планског основа и
услова за издавање дозвола за изградњу нових
објеката, реконструкцију, доградњу, санацију и
адаптацију постојећих објеката у складу са Законом о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и
Планом генералне регулације Целина 1 - шири центар
(круг обилазнице) у насељеном месту Панчево
("Службени лист града Панчева" број 19/12, 27/12исправка, 01/13-исправка, 24/13-исправка, 20/14 и
19/18) као планом вишег реда.
Члан 3.

Оквирна граница обухвата Плана је
дефинисана Планом генералне регулације Целина 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту
Панчево ("Службени лист града Панчева" број 19/12,
27/12-исправка, 01/13-исправка, 24/13-исправка, 20/14
и 19/18), за коју је овим планом предвиђена даља
разрада Планом детаљне регулације.
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 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
процена утицаја планских решења на животну
средину и елементе одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Извештајем
о
стартешкој
процени
Генералног урбанистичког плана Панчева на животну
средину према Смерницама за израду стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима није
предвиђена израда старешке процене утицаја Планом
генералне регулације Целина 1 - шири центар (круг
обилазнице) у насељеном месту Панчево ("Службени
лист града Панчева" број 19/12, 27/12-исправка, 01/13исправка, 24/13-исправка, 20/14 и 19/18), којим планом
је обухваћено подручје за које се приступа изради
Плана детаљне регулације дела блока 089
у
насељеном месту Панчево, те нема потребе за израдом
стратешке процене утицаја на животну средину за овај
План.
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 Измена и допуна плана за заштиту
животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине 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 су планска решења у свим
областима интегрисана са заштитом животне
средине и реализацијом предложених решења неће
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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 дела блока 089 у
насељеном месту Панчево.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-15-350-403/2018
Панчево, 10.12.2018.године
СЕКРЕТАР
Јасминка Павловић, дипл.правник
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