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2.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину («Службени гласник 
Републике Србије» бр. 135/04), члана 14. став 9. и члана 
34. став 1. Одлуке о градској управи града Панчева-
пречишћен текст («Службени лист града Панчево 
бр. 19/10), а у складу са Закључком о одређивaњу 
надлежности за доношење Одлуке о изради стратешке 
процене, Скупштине града Панчево бр. 1-01-06-52/2005 
од 20.07.2005.године, Секретаријат за заштиту животне 
средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева, дана 17. јануара 
2011. године, донео је

О Д Л У КУ
о неприступању изради стратешке процене 
утицаја плана детаљне регулација подручја 
«Мали рит» у Панчеву на животну средину

Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације   подручја «МАЛИ РИТ» у 
Панчеву на животну средину, (у даљем тексту: Страте-
шка процена).

Члан 2.
Циљ доношења Плана детаљне регулације подручја 

«МАЛИ РИТ» у Панчеву (у даљем тексту: План) је да се 
кроз разраду подручја «МАЛИ РИТ» у Панчеву, изврши 
дефинисање саобраћајне матрице унутар обухвата 
плана и простора за градњу, опремање подручја свом 
потребном инфраструктуром, стварање услова за 
развијање пратећих садржаја основне намене и сл.

Члан 3.
Разлози за неприступање изради Стратешке процене 

дефинисани су на основу територијалног обухвата и 
могућих утицаја Плана на животну средину, на следећи 
начин:

• основни разлог због којег није потребна израда 
стратешке процене утицаја Плана на животну средину 
је тај да је предметни План у обухвату Генералног 
плана Панчева («Службени лист општине Панчево» бр. 
14/08 и 16/08-исправка) за који је урађена Стратешка 
процена утицаја на животну средину као и Извештај 
о стратешкој процени утицаја на животну средину, на 
који је дао сагласност Секретаријат за заштиту животне 
средине - сада део Секретаријата за заштиту животне 
средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове;

• планови детаљне регулације не спадају у 
планове за које је обавезна израда стратешке процене 
утицаја на животну средину

• разлог неприступања изради Стратешке 
процене је и тај да се може сматрати да ће планска 
решења допринети заштити животне средине у више 
аспеката:

- опредељењем да се земни гас уведе као основни 
енергент како за широку тако и за комуналну потрошњу, 
а све у циљу доприноса већој заштити човекове околине 
од аерозагађења која је драстично нарушена

- идејом да се потрошачи прикључе на 
систем даљинског грејања (овим се подразумева и 
ревитализација и уколико постоје могућности и уколико 
је то потребно, укрупњавање капацитета из постојећих 
топлотних извора са преоријентацијом на гасовито 
гориво а у циљу гашења дотрајалих и нерентабилних 
котларница које користе “прљава” горива или њихових 
претварања у подстанице).

 
Члан 4.

Разматрају се следећи критеријуми за одређивање 
могућих карактеристика значајних утицаја Плана на 
животну средину, сходно члану 6. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 135/04 ):

-   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, про-
сторне 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 констатује се 
да су планска решења у свим областима интегрисана 
са заштитом животне средине и да реализацијом 
предложених решења неће доћи до значајнијих 
негативних утицаја на животну средину. Напротив, 
активности на гасификацији насеља и повећању 
броја корисника овог енергента, смањење конфликата 
између коришћења енергетских ресурса и заштите 
животне животне средине (насеља, становништво, 
земљиште итд.) и предузимање одговарајућих мера 
за санирање негативних последица, као приоритети 
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развоја термоенергетике на предметном подручју, имаће 
позитивне ефекте на стање животне средине. Један 
од почетних предуслова заштите животне средине је 
развијена комунална инфраструктура. Пошто се Планом 
предвиђа комплетно комунално опремање предметног 
подручја, то ће имати позитивне ефекте на заштиту 
животне средине.

Не разматрају се следећи критеријуми за одређивање 
могућих карактеристика значајних утицаја Плана на 
животну средину:

- прекогранична природа утицаја - сматра се да их 
неће бити; 

- кумулативна и синергијска природа утицаја - 
будући да је Законом о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивањз животне средине (Сл.гласник. РС» 
бр. 135/04) утврђена обавеза оператера да за постојећа 
постројења и активности прибаве интегрисану дозволу 
до 2015.године, може се сматрати да ће утицај близине 
нафтно-хемијског комплекса на планирану зону, као и 
њихово кумулативно и синергетско дејство на загађење 
животне средине, бити поступно смањивано.

Члан 5.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације подручја «МАЛИ РИТ» у Панчеву 
(«Сл. лист града Панчева» бр. 27/09).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: Сл./2011
Панчево, 17.јануар 2011.године

С Е К Р Е Т А Р 

Јасмина Панарин Петровић дипл. инж. грађ.

ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке

У Одлуци о Градској управи града Панчева ( 
„Службени лист града Панчева” бр.19/10-пречишћен 
текст), у члану 14. је омашком учињена техничка грешка 
уношењем става 6. који се не односи на надлежност 
Секретаријата за заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и стамбено-комуналне послове, који је 
предмет Одлуке , те се из свих наведених разлога овај 
став брише.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Број: службено
Панчево, 10. јануар 2011. године

С Е К Р Е Т А Р
Сања Поповић, с.р.
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

2. Одлуку о неприступању изради стратешке 
процене утицаја плана детаљне регулација 
подручја «Мали рит» у Панчеву на животну 
средину.................................................................

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА
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