СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
ПАНЧЕВО, 08. октобар 2014. ГОДИНЕ

Број 18. ГОДИНА VII

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 20.08.
2014. године, разматрало је Предлог измена и допуна Годишњег
програма Фонда за заштиту животне средине за 2014. годину,
па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС” бр. 129/2007), чланa 59. и 98. ст. 3. Статута
града Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 1/2014-пречишћен
текст), члана 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за заштиту
и унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“
бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011,36/2011 и 8/2012) и
члана 2. став 3 Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту
животне средине (“Сл. лист општине Панчево” бр. 17/2007 и
‘’Службени лист града Панчева’’ бр. 8/2009, 37/2012 и 7/2014)
донело:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА
2014. ГОДИНУ
I
Назив и садржина Годишњег програма Фонда за заштиту
животне средине за 2014. годину („Сл. лист града Панчева“ бр.
3/2014) мења се и допуњује тако да гласи:

“ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2014. ГОДИНУ
I УВОДНИ ДЕО
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине града Панчева за 2014. годину
планира се коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине основаног Одлуком о оснивању Буџетског
фонда за заштиту животне средине (“Сл. лист општине
Панчево” бр. 17/2007 и ‘’Службени лист града Панчева’’ бр.
8/2009, 37/2012 и 7/2014).
Програмом распореда средстава Буџетског фонда за 2014.
годину предвиђен је наставак реализације програма и пројеката
започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних
активности заштите животне средине и стварања услова за
решавање и других активности у наведеном периоду.
Планирана финансијска средства Буџетског фонда
усмерена су на реализацију активности предвиђених локалним
еколошким акционим планом општине Панчево (ЛЕАП),
усвојеним на редовном заседању Скупштине општине Панчево
07.05.2004. године као и на друге приоритетне активности које
се реализују у јавним комуналним предузећима, ЈП “Дирекција
за изградњу и уређење Панчева” Панчево и месним заједницама
насељених места.

Аконтација претплате 9.366,10

Чланом 100. Закона о заштити животне средине (“Сл.
гласник РС” бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009др. закон и 43/2011-Одлука УС) прописано је:
„Средства буџетског фонда користе се наменски, за
финансирање акционих и санационих планова у складу са
Националним програмом, односно за финансирање програма
и планова аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
из члана 68. овог закона.
Средства буџетског фонда користе се на основу утврђеног
програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси
надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је
да прибави сагласност Министарства на предлог програма
коришћења средстава буџетског фонда из става 1. овог члана“.
Чланом 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за заштиту
и унапређење животне средине („Сл. лист града Панчева“
бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011, 36/2011 и 8/2012)
прописано је да Годишњи програм Фонда за заштиту животне
средине доноси Градско веће града Панчева, крајем текуће
или почетком наредне године, по претходној сагласности
Министарства животне средине и просторног планирања
Републике Србије, у складу са законом.
Финансијска средства Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2014. годину планирана су за реализацију
следећих програма:
I Програми који се реализују у Секретаријату за заштиту
животне средине Градске управе Панчево
II Распоред салда из 2013. године (Нереализоване
активности из 2013. године)
III Сузбијање амброзије
IV Унапређење шумског фонда
V Остали програми и пројекти у области заштите
животне средине и комуналне инфраструктуре, према Одлуци
о буџету града Панчева за 2014. годину, приоритетима из
ЛЕАП-а и другим програмима који се реализују преко јавних,
јавно-комуналних и других предузећа, установа, институција и
насељених места.
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II – АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2014. ГОДИНУ
I

ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.

Контрола квалитета ваздуха

1.1.

Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.1.1.

Услуге шпедиције набављене опреме

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.2.

Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха

3,833,327.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.2.1.

Стручна контрола испуњености уговорних обавеза – по потреби

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.2.2.

Набавка техничких гасова

450,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.3.

Додатна мерења квалитeта ваздуха

2,500,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.4.

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на другим
местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења

3,800,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних институција за праћење квалитета
ваздуха
средства за финансирање
2.

Програм систематског мерења буке са аутоматским бројањем аутомобила

3,300,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
3.

Контрола квалитета воде

3.1.

Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево),

1,900,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
3.2.

Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне са ревитализацијом пијезометара по 2,900,000.00
потреби
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

4.

Програм систематског праћења квалитета земљишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

0.00
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5.

Заштићена природна добра

5.1.

Претходна заштита нових подручја предложених за заштиту
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300,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
5.2.

Парк природе Поњавица

2,000,000.00

Чување, заштита, развој и унапређење заштићеног прир. добра у складу са Програмом управљања за
2014. год.
носилац активности: управљач ДВП ”Тамиш-Дунав” Панчево
средства за суфинансирање
5.3.

Споменик природе ”Два стабла белог јасена код Долова”

160,000.00

Нега и одржавање заштићеног прир. добра у складу са Програмом управљања за 2014. год.
носилац активности: управљач ЈКП ”Долови”, Долово
средства за суфинансирање
5.4.

Споменик природе ”Кестен Ћурчина у Панчеву”

105,000.00

Нега и одржавање заштићеног прир. добра у складу са Програмом управљања за 2014. год.
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање
5.5.

Споменик природе ”Ивановачка ада”

200,000.00

Чување, заштита, развој и унапређење у складу са Програмом управљања за 2014. год.
носилац активности: управљач ЈП ”Војводинашуме”, ШГ “Банат” Панчево
средства за суфинансирање
6.

Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине - по конкурсу

1,500,000.00

Носилац активности: Градска управа, удружења грађана и др.
средства за суфинансирање
7.

Програм озелењавања

1,000,000.00

носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за финансирање
8.

Подршка пројектима коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности

0.00

носилац активности: Градска управа, јавна и јавнa комунална предузећа града Панчева преко
овлашћених организација
средства за суфинансирање
9.

Посете заштићеним природним добрима

250,000.00

носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање
10.

Мониторинг полена (мерење и извештавање)

1,600,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
11.

Обележавање значајних датума из области
заштите животне средине
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање

246,185.00
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Пројекти санације и рекултивације сметлишта

3,800,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
13.

Техничка контрола пројеката санације и рекултивације сметлишта

380,000.00

(Качарево, Банатско Ново Село, Панчево)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
14.

Набавка стручних часописа

50,000.00

средства за финансирање
15.

Непредвиђени трошкови у реализацији Програма Фонда

0.00

Ванредне анализе вода, ваздуха, земљишта, буке, ванредна набавка стручне литературе, консултантске
услуге, мањи послови и пројекти за потребе функционисања градског мониторинга, трошкови царине
набављене опреме и сл.
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
16.

Уградња система потрошње течног нафтног гаса у аутобусима ЈКП ”АТП Панчево”

0.00

носилац активности: Градска управа у сарадњи са ЈКП “АТП” и стручним организацијама
средства за финансирање
уградња система на четири аутобуса ЈКП АТП-а
17.

Пројекти сарадње са удружењима грађана за реализацију пројеката на основу конкурса националних и
других фондова за пројекте из области заштите животне средине – по конкурсу

0.00

носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана
Средства за суфинансирање
18.

Ревитализација еколошког пункта ”ПЕСКАНА” града Панчева

0.00

Активности припремних радова, прибављање потребних дозвола и сагласности, извођење пројекта и
уређење простора
носилац активности: Градска управа у сарадњи са јавним и јавно - комуналним предузећима града
Панчева и стручним организацијама
средства за финансирање
19.

Едукација јавности и деце (предшколске и школске)

300,000.00

Одржавање радионица и израда едукативног материјала
носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана, предшколским и школским
установама
средства за финансирање
20.

Пројекти из области заштите животне средине по конкурсима Министарства енергетике, развоја и
заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, европских и др. фондова, и израда по потреби документације која се захтева уз пријаву
(потребни истражни радови, инвестициони програм, идејни и други пројекти), претходни радови и сл.

0.00

носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне заједнице, преко
овлашћених организација
средства за финансирање
21.

Израда пројектне документације и опремање Центра за комунални отпад који није дозвољено одлагати
у контејнере (кабасти и други отпад)

0.00

носилац активности: ЈКП ”Хигијена” Панчево у сарадњи са стручним организацијама
средства за финансирање
22.

Консултантске услуге за израду Плана за побољшање квалитета ваздуха у Панчеву
носилац активности: Градска управа у сарадњи са стручним организацијама - консултантске услуге

0.00
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средства за суфинансирање
23.

Израда пројектно - техничке документације за постројење за селекцију комуналног отпада на
регионалном нивоу

0.00

носилац активности: Градска управа и ЈКП “Хигијена” Панчево преко овлашћених организација
средства за суфинансирање
24.

Израда пројектно - техничке документације за постројење за компостирање на регионалном нивоу

0.00

носилац активности: Градска управа и ЈКП “Хигијена” Панчево преко овлашћених организација
средства за суфинансирање
25.

Израда пројектно - техничке документације за одлагалиште са мобилним постројењем за третман
грађевинског отпада

0.00

носилац активности: Градска управа и ЈКП “Хигијена” Панчево преко овлашћених организација
средства за суфинансирање
26.

Подршка пројектима енергетске ефикасности у граду Панчеву

0.00

носилац активности: Градска управа, јавна и јавнa комунална предузећа града Панчева преко
овлашћених организација
Средства за суфинансирање
27.

Студија о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у Омољици

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
УКУПНО:

30,574,512.00

II

Распоред салда из 2013. године (Нереализоване активности из 2013. године)

1.

Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха (набавка анализатора азотних оксида
и генератора ваздуха), у току је поступак јавне набавке, дата је процењена вредност јавне набавке –
основно средство

2,700,000.00

2.

Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха, у току је поступак јавне набавке, дата је
процењена вредност јавне набавке

4,350,000.00

3.

Уговор о набавци техничких гасова и гасних смеша са пратећом опремом, бр. XI-13-404-98/2013 од
24.06.2013. MESSER-Tehnogas Београд

331,030.00

4.

Уговор о вршењу услуге додатних мерења квалитета ваздуха на подручју града Панчева, XI-13-404100/2013 од 21.08.2013. Завод за јавно здравље Панчево

1,562,552.58

5.

Уговор о јавној набавци услуге систематског мерења буке, XI-13-404-107/2013 од 17.09.2013. “Институт 2,650,000.00
за безбедност и сигурност на раду” доо Нови Сад и “Институт ИМС” Београд

6.

Уговор о јавној набавци консултантске услуге за израду предлога карте акустичког зонирања града
Панчева, XI-13-404-114/2013 од 22.10.2013. “Институт за безбедност и сигурност на раду” доо Нови
Сад

96,000.00

7.

Уговор о вршењу услуге ревитализације и обележавања пијезометара јужно од индустријске зоне,
XI-13-404-132/2013 од 01.10.2013. Занатска радња за специфичне грађевинске радове “Гео-Ним”
Владимировац

281,950.00

8.

Уговор о вршењу услуге мониторинга полена на подручју града Панчева, XI-13-404-101/2013 од
15.08.2013 Завод за јавно здравље Панчево

663,000.01

9.

Уговор о јавној набавци услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на
другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења, XI-13-404-108/2013 од
27.09.2013. Завод за јавно здравље Панчево

2,571,428.58

10.

Уговор о купопродаји специјализованог контејнера за контролу квалитета ваздуха са монтажом уређаја
и пуштање у редован режим рада, за потребе система за континуални мониторинг квалитета ваздуха
града Панчева, XI-13-404-106/2012 од 28.12.2012. “5. Com” д.о.о. и “Verdeeco” д.о.о. Београд

239,998.80

11.

Уговору о изради пројектне документације за санацију и рекултивацију постојеће депоније комуналног
отпада у Банатском Новом Селу, XI-13-404-102/2012 од 27.11.2012. “Хидрозавод ДТД” АД Београд

522,000.00

12.

Заштићена природна добра, Парк природе Поњавица – чуварска служба, управљач ДВП ”ТамишДунав” Панчево

1,900,000.00

13.

Ревитализација еколошког пункта ”ПЕСКАНА” града Панчева

2,000,000.00

Активности припремних радова, израда пројектно - техничке документације чишћења и уређења
простора ”Пескана”, прибављање потребних дозвола и сагласности, извођење пројекта и уређење
простора
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носилац активности: Градска управа у сарадњи са јавним и јавно - комуналним предузећима града
Панчева и стручним организацијама
средства за финансирање
14.

Пројекти из области заштите животне средине по конкурсима Министарства енергетике, развоја и
заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, европских и др. фондова, и израда по потреби документације која се захтева уз пријаву
(потребни истражни радови, инвестициони програм, идејни и други пројекти), претходни радови и сл.

1,000,000.00

носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне заједнице, преко
овлашћених организација
средства за финансирање
Закључак Градског већа бр. II-05-06-20/2013-25 од 23.10.2013. - Дом “Срце у јабуци”
15.

Израда пројектне документације и опремање Центра за комунални отпад који није дозвољено одлагати
у контејнере (кабасти и други отпад)

5,803,185.00

носилац активности: ЈКП ”Хигијена” Панчево у сарадњи са стручним организацијама
средства за финансирање

III

Укупно нереализована средства из 2013. године:

26,671,145.00

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

3,000,000.00

средства за финансирање
IV

УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМСКОГ ФОНДА

1.

Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева “Војловица” и “Топола” у
циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област Зеленило, Техничкотехнолошке активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица

1,490,340.00

носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу пошумљавања слободних
површина у заштићеном природном добру ”Парк природе Поњавица”
носилац активности: Управљач ДВП ”Тамиш - Дунав”, уз сагласност Градске управе
средства за финансирање
2.

Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева “Војловица” и “Топола” у
циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област Зеленило, Техн.-техн.
активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица -распоред салда из 2013. године

2,330,496.00

носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
3.

Унапређење шумског фонда, подизање и ревитализација заштитних зелених појасева на територији
града Панчева, у циљу заштите од индустријског загађења и заустављања даљег загађења и деградације
земљишта
носилац активности: Градск а управа у сарадњи са јавним и јавно-комуналним предузећима
средства за финасирање

V

Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, према
Одлуци о буџету града Панчева за 2014. годину, приоритетима из ЛЕАП-а и другим програмима који
се реализују преко јавних, јавно-комуналних и других предузећа, установа, институција и насељених
места.
ЈКП “ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО
Заштита јавних површина у циљу смањења концентрација прашкастих материја

77,028,573.00

Завршетак радова на Новој депонији

15,000,000.00

Средства за ЈКП “Хигијена” по Програму

92,028,573.00

ЈКП “ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО- спровођење активности заштите животне средине са циљем подизања
и одржавања јавних зелених површина у граду
Специјализоване услуге- одржавање јавних зелених површина у Граду

45,000,000.00

Специјализоване услуге- одржавање Народне баште

7,000,000.00
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Специјализоване услуге - уништавање амброзије

1,500,000.00

Средства за ЈКП “Зеленило” по Програму

53,500,000.00

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО- Активности предвиђене ЛЕАП-ом на унапређењу
животне средине у циљу одрживог коришћења водних ресурса
Редовно одржавање кишне канализације по посебном програму у циљу смањења негативних утицаја на
квалитет површинских и подземних вода, активности предвиђене ЛЕАП-ом

500,000.00

Реконструкција постојеће и редовно одржавање блоковске канализације по посебном програму у циљу
смањења негативних утицаја на квалитет површинских и подземних вода, активности предвиђене
ЛЕАП-ом

500,000.00

Израда главног пројекта фекалне црпне станице на траси будуће канализације дуж Баваништанског
пута

4,500,000.00

Изградња фекалне канализације за насеље Кудељарац-III фаза-средства из кредита по Одлуци из 2014.
године

0.00

Изградња фекалне канализације за насеље Кудељарац-III фаза-распоред салда из 2013. године

10,000,000.00

Средства за ЈКП “Водовод и канализација”

15,500,000.00

НАСЕЉЕНА МЕСТА
Појачано одржавање улица: Змај Јовина од Поњавичке до Ђуре Јакшића,Соња Маринковић од Кутине 1
до Бранка Радичевића у МЗ Банатски Брестовац, у циљу смањења концентрација прашкастих материја
и лакшем приступу Парку природе Поњавица – распоред салда из 2013. године

9,500,000.00

Периодично одржавање коловоза улице Ослобођења (од улице Жарка Зрењанина до улице Вашарске)
у МЗ Банатско Ново Село, у циљу смањења концентрација прашкастих материја-обавеза из 2013.г –
распоред салда из 2013. године

9,087,042.00

Појачано одржавање Тамишке улице од улице Утринске до Београдске у МЗ Глогоњ, у циљу смањења
8,700,000.00
концентрација прашкастих материја и реализација активности пројекта заштите реке Тамиш – распоред
салда из 2013. године
Појачано одржавање Тамишке улице од улице Утринске до Београдске у МЗ Глогоњ, у циљу смањења
концентрација прашкастих материја и реализација активности пројекта заштите реке Тамиш

500,000.00

Појачано одржавање коловоза у улицама: Жарка Зрењанина, Војвођанска, 29.новембра, Бориса Кидрича 6,700,000.00
источни део у МЗ Иваново, у циљу смањења концентрација прашкастих материја-распоред салда из
2013.године
Реконструкција и доградња улице З. Јовина (од М. Тита до-Рибарска) са надзором У МЗ Јабука, у циљу
смањења концентрација прашкастих материја и реализација активности пројекта заштите реке Тамиш
-распоред салда из 2013.године

9,500,000.00

Појачано одржавање коловозне конструкције Бањски просек, Доситеј Обрадовић, Николе
Пашића,Авалска, Просек Арсанија Чарнојевића у МЗ Омољица, у циљу смањења концентрација
прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица -распоред салда из 2013.године

10,000,000.00

Средства за насељена места

53,987,042.00

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
Отплата камата за узете домаће кредите за финансирање капиталних инвестиција из области заштите
животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда
за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима за 2011., 2012. и 2013. годину.Узети
кредити су се односили на реализацију капиталних инвестиција - којима се утицало на заштиту и
побољшање животне средине у Панчеву и насељеним местима Града и то за:
- Изградњу и реконструкцију фекалне канализационе мреже са израдом пројектне документације у
Панчеву и насељеним местима у циљу смањења загађења подземних и површинских вода
- Радове на изградњи нове регионалне депоније у Панчеву
- Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног отпада,
- Програм водоснабдевања и канализације у оппштинама средње величине у Србији I- фаза 2 у циљу
смањења загађења подземних и површинских вода
- Набавку нових аутобуса ради замене старог возног парка а у циљу смањења аерозагађења
- -Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу смањења
загађења подземних и површионских вода
- Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у циљу смањења загађења подземних и
површионских вода
- Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу повећања зелених површина у граду
- Реконструкција Кајмакчаланске улице у циљу смањења агађења амбијенталног ваздуха прашкастим
материјама
- Реконструкцију и доградња улица- Лава Толстоја и Милке Марковић у циљу смањења загађења
прашкастим материјама
-Реконструкција дела улице са инфраструктуром ул. Иве Курјачког (од Светог Саве до улице Димитрија
Туцовића) у циљу смањења загађења прашкастим материјама

31,029,251.00
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Отплата главнице за узете домаће кредите за финансирање капиталних инвестиција из области заштите
животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда
за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима за 2011., 2012.и 2013. годину.Узети
кредити су се односили на реализацију капиталних инвестиција - којима се утицало на заштиту и
побољшање животне средине у Панчеву и насељеним местима Града и то за:
- Изградњу и реконструкцију фекалне канализационе мреже са израдом пројектне документације у
Панчеву и насељеним местима у циљу смањења загађења подземних и површинских вода
- Радове на изградњи нове регионалне депоније у Панчеву
- Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног отпада,
- Програм водоснабдевања и канализације у оппштинама средње величине у Србији I- фаза 2 у циљу
смањења загађења подземних и површинских вода
- Набавку нових аутобуса ради замене старог возног парка а у циљу смањења аерозагађења
- -Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу смањења
загађења подземних и површионских вода
- Завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у циљу смањења загађења подземних и
површионских вода
- Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу повећања зелених површина у граду
- Реконструкција Кајмакчаланске улице у циљу смањења агађења амбијенталног ваздуха прашкастим
материјама
- Реконструкцију и доградња улица- Лава Толстоја и Милке Марковић у циљу смањења загађења
прашкастим материјама
-Реконструкција дела улице са инфраструктуром ул. Иве Курјачког (од Светог Саве до улице Димитрија
Туцовића) у циљу смањења загађења прашкастим материјама

139,845,000.00

Средства за јавни дуг

170,874,251.00

УКУПНО:

449,956,359.00

III – ФИНАНСИРАЊЕ
Финансијска средства за реализацију Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
града Панчева за 2014. годину обезбеђују се из буџета града
Панчева, од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне
средине, на основу Одлуке о посебној накнади за заштиту и
унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“
бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011, 36/2011 и 8/2012), у
складу са чланом 87. Закона о заштити животне средине (“Сл.
гласник РС” бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009др. закон и 43/2011-Одлука УС), Уредбом о критеријумима
за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине и највишег износа накнаде („Сл. гласник РС“ бр.
111/2009) и Уредбом о одређивању активности чије обављање
утиче на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 109/2009,
8/2010), и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе о
врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за
загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину
обрачунавања и плаћања накнаде (“Сл. гласник РС” бр.
113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), у складу
са чл. 85. Закона о заштити животне средине (“Сл. гласник РС”
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и
43/2011-Одлука УС), из пренетих неутрошених средстава из
2013. године и из других извора предвиђених законом.
Наведена финансијска средства чине приход Буџетског
фонда за заштиту животне средине, основаног Одлуком о
оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине (“Сл.
лист општине Панчево” бр. 17/2007 и „Сл. лист града Панчева”
бр. 8/2009, 37/12 и 7/14) у циљу наменског трошења тих
средстава.
Контролу прилива средстава по основу посебне накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине врши Секретаријат
за пореску администрацију, Градске управе града Панчева.
Секретаријат за заштиту животне средине Градске
управе града Панчева предлаже програме који се реализују у
Секретаријату за заштиту животне средине. Остале програме
и пројекте који се реализују преко јавних, јавно-комуналних и
других предузећа и установа и институција и насељених места,
предлаже Градско веће у складу са Одлуком о буџету града
Панчева. Поред пројеката и активности планираних овим
годишњим програмом, у зависности од прилива средстава,
финансираће се и други програми везани за област заштите
животне средине и комуналне инфраструктуре који су од
посебног значаја за Град Панчево.
Изменама и допунама Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева
за 2014. годину за поједине активности које су већ одобрене

измењени су износи у складу са Изменама и допунама Одлуке
о буџету града Панчева за 2014. годину.
У тачки II -Распоред салда из 2013. године (Нереализоване
активности из 2013. године) су наведена средства нереализована
у 2013. години за активности које су већ кроз Годишњи програм
фонда за заштиту животне средине за 2013. годину одобрена од
стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Општина Панчево усвојила је 2004. године Локални
еколошки акциони план, ЛЕАП. Израда овог документа била
је донација Данске државе, а оперативне активности обавила
је фирма Kowi. Саставни део ЛЕАП-а је Акциони план у коме
су садржане активности које је потребно плански спроводити у
средњорочном и дугорочном периоду након доношења ЛЕАП-а.
Локални еколошки акциони план је од његовог доношења био
основ за израду свих Годишњих програма за заштиту животне
средине, у чијем се уводном делу та чињеница и наводи.
За активности планиране под тачком IV - Унапређење
шумског фонда планирана су средства за ревитализацију
заштитних зелених појасева „Војловица“ и „Топола“.
Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине
за 2013. годину била су планирана средства за унапређење
шумског фонда на основу прихода нашој локалној самоуправи
по основу Закона о шумама (“Сл. гласник РС” бр. 30/2010). У
Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине града Панчева за 2014. годину планирана
су средства за исту намену као и претходне године и одмах
је одређен носилац активности ЈКП “Зеленило” Панчево
као и у 2013. години. Исто тако подизање заштитних појаса
Војловица и Топола предвиђено је у оквиру Акционог плана
ЛЕАП-а за Панчево, за област Зеленило, Техничко-технолошке
активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола
и Војловица. Такође су у делу Унапређење шумског фонда
планирана и средства за спровођење претходних радова
и израду пројектне документације у циљу пошумљавања
слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк
природе Поњавица”, где је као носилац активности одређен
управљач парком природе ДВП “Тамиш-Дунав” Панчево.
Такође су у овом делу планирана средства која се односе на
унапређење шумског фонда, подизање и ревитализација
заштитних зелених појасева на територији града Панчева, у
циљу заштите од индустријског загађења и заустављања даљег
загађења и деградације земљишта
Под активностима планираним под тачком V-Остали
програми и пројекти у области заштите животне средине
и комуналне инфраструктуре- у делу који се односи на
ЈКП „Хигијена“ Панчево планирана средства имају за циљ
побољшање и очување животне средине у граду преко
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одржавања чистоће у Панчеву које је у директној вези са
квалитетом амбијенталног ваздуха, који је свакако један од
значајнијих проблема када је Панчево у питању. На основу
Уредбе о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по
зонама и агломерацијама на територији Републике Србије
за 2011. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12) према којој
агломерација “Панчево” припада трећој категорији квалитета
ваздуха, пре свега због прекорачења прашкастих материја
PM10. Предлог мера за постизање бољег квалитета ваздуха у
Панчеву подразумева низ оних мера које се морају систематски
и континуирано спроводити, да би се у што краћем временском
периоду достигле норме које закон предвиђа за поједине
загађујуће материје. Изградња кишне канализације и редовно
одржавање чистоће градских улица, довођење и одржавање
коловоза у исправно стање, регулисање проблема одлагања
отпада у смислу изградње хигијенске депоније и уклањање
дивљих сметлишта, такође би допринело смањењу присуства
честица, али и других загађујућих супстанци у ваздуху’’.
Из свих наведених разлога су средства која се односе на
активности ЈКП ‘’Хигијена’’ сматране као активности битне
за заштиту животне средине и не може се јасно извршити
разграничење комуналних делатности које ово предузеће
спроводи у односу на активности у вези са заштитом животне
средине. Исто тако су у овом делу планирана средства и за
завршетак радова на Новој депонији Долово-Панчево.
Средствима планираним у делу ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево за реконструкцију постојеће и редовно
одржавање блоковске и кишне канализације постиже се
сигурност и заштита корисника и добра у општој употреби
и заштите животне средине, чиме се спречава, отклања и
смањују негативни утицаји по животну средину, односно
заштита површинских и подземних вода и земљишта.
Већи део територије Града нема решено питање одвођења
атмосферских вода. Само 30% градских улица има кишну
канализацију. Да би се покрила територија целог Града са
кишном канализацијом било би потребно да се изгради
још око 100 километара секундарних канала и колектора.
Постојећа кишна канализација, која је у једном делу стара
више од 70 година, мора да се реконструише. Посебан проблем
у функционисању градске мреже је блоковска канализацијаканализација која се налази унутар блокова која одводи
употребљену воду из зграда за колективно становање. Ова
канализација је у јако лошем стању (мрежа стара, зарушени
шахтови, неопходна дератизација) и потребна су знатна
средства за њену реконструкцију. Посебан проблем у њеном
одржавању је што је на неким деловима приступ возилима
којима ЈКП „Водовод и канализација“ располаже немогућ, тада
да је неопходна набавка возила и неопходног алата и опреме
за одржавање блоковске канализације. Планирана средства су
довољна само за минимилно одржавање блоковске и кишне
канализације, а не за реконструкцију и одржавање нове мреже.
Не обезбеђивање и овако минималних средстава негативно би
се одразило на животну средину. Ове активности односе се на
реализацију акционог плана ЛЕАП (ЛЕАП-Акциони план за
област Отпадне воде, Техничко-технолошке активности бр. 2.,
Изградња и реконструкција постојећег канализационог система
за атмосферске воде и ЛЕАП-Акциони план за област Отпадне
воде , Техничко-технолошке активности бр. 1., Изградња и
реконструкција постојећег канализационог система и изградња
ППОВ-а за употребљене воде).
Одлуком о буџету града Панчева за 2014. годину у оквиру
дела трансакције за јавни дуг планирана су средства за отплату
главнице и камата по узетим домаћим кредитима и по основу
емитовања хартија од вредности за капиталне инвестиције
којима се утицало на заштиту и побољшање животне средине
у Панчеву и насељеним местима Града, а за активности које су
већ Годишњим програмом фонда за заштиту животне средине
за 2011., 2012. и 2013. годину одобрена од стране Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине, и то за:
Изградњу и реконструкција фекалне канализације мреже
са изградом пројектне документације у Панчеву и насељеним
местима у циљу смањења загађења подземних и површинских
вода
Радове на изградњи нове депоније Долово-Панчево
Пројекат и изградња објекта за разврставање комуналног
отпада,
Програм водоснабдевања и канализације у оппштинама
средње величине у Србији I- фаза 2 у циљу смањења загађења
подземних и површинских вода
Набавку нових аутобуса у циљу смањења аерозагађења
Наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском
насипу и Миси 2 у циљу смањења загађења подземних и
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површионских вода
Завршетак фекалне канализације у Тополи у циљу
смањења загађења подземних и површионских вода
Проширење парка Народна башта-Барутана у циљу
повећања зелених површина
Реконструкција Кајмакчаланске улице у циљу смањења
загађења прашкастим материјама
Реконструкцију и доградњу улица Лава Толстоја и Милке
Марковић у циљу смањења загађења прашкастим материјама
Реконструкција дела улице са инфраструктуром улице
Иве Курјачког (од Светог Саве до улице Димитрија Туцовића)
у циљу смањења загађења прашкастим материјама
Сви корисници средстава добијених за програме и
пројекте у области заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре, по Програму коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2014.
годину, дужни су да Секретаријату за заштиту животне средине
и Секретаријату за финансије, Градске управе града Панчева,
доставе извештај и посебно искажу утрошак средстава
добијених из Буџетског фонда за заштиту животне средине,
до краја 2014. године и да их посебно прикажу у својим
извештајима о раду које разматра и усваја Скупштина града
Панчева. У складу са чланом 100. Закона о заштити животне
средине (“Сл. гласник РС” бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.
закон, 72/2009-др. закон и 43/2011-Одлука УС), извештај о
коришћењу средстава остварених по основу накнаде за заштиту
и унапређивање животне средине доставља се Министарству
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину,
односно на захтев Министарства.”
II
Измене и допуне Програма ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКO ВЕЋЕ
Број: II-05-06-2/2014-42
Панчево, 20.08. 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Павле Раданов

Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана
26.08. 2014. године разматрало је Предлог решења о образовању
Савета за спорт града Панчева, те је на основу чланова 46. и
66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07), чланова 59 и 98. став 3. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14-пречишћен текст),
члана 6. Пословника Градског већа града Панчева ( „Службени
лист града Панчева“ бројеви 4/08, 2/10, 25/10, 19/11, 26/11 и
10/13) донело следеће

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СПОРТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Образује се Савет за спорт града Панчева ( у даљем
тексту: Савет), као саветодавно тело, у циљу пружања сталне
стручне подршке Градском већу града Панчева, у унапређењу
спорта у граду Панчеву, у следећем саставу:
1. НАЂА ХИГЛ БОХАРЕВИЋ, Светска првакиња у
пливању
2. ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, Светски првак у каратеу
3. МИЛЕНКО ТОПИЋ, Светски првак у кошарци
4. ДУШАН БОРКОВИЋ, Европски првак у аутомобилизму
5. ЖИКИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, освајач бронзаних
медаља на Светским првенствима
За секретара Савета одређује се Биљана Миоч, самостални
стручни сарадник за послове спорта у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања Градске управе града Панчева.
II
Савет на конститутивној седници већином гласова
од укупног броја чланова, бира координатора и заменика
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координатора Савета.
Седницама Савета присуствује члан Градског већа града
Панчева задужен за подручје спорта.
III
Задаци Савета су да :
- учествује у подстицању и стварању услова за унапређење
спорта за све, односно бављење грађана спортом, посебно
деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
- учествује у изради нацрта аката у области спорта;
- даје сугестије у креирању политике спорта:
- ради на оснаживању и повезивању града Панчева и
спортских организација, спортских друштава, удружења и
гранских савеза и Спортског савеза Панчева;
- подстиче развој међународне сарадње у области спорта;
- подстиче повезивање организатора градских спортских
манифестација са сличнима из региона и света;
- спроводи припремне активности за израду нове
Стратегије развоја спорта у граду Панчеву
- учествује у креирању годишњих планова и извештаја у
складу са важећом Стратегијом развоја спорта у граду Панчеву
- учествује у унапређењу заштите здравља спортиста и
обезбеђивању адекватног спортског здравственог образовања
спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање;
- учествује у спречавању негативних појава у спорту;
- учествује у едукацији, информисању и саветовању
грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта
о питањима битним за одговарајуће бављење спортским
активностима и делатностима;
- учествује у изради планова за рационално и наменско
коришћење спортских сала и спортских објеката кроз
одобравање њиховог коришћења и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта:
- учествује у систему доделе награда и признања за
постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта;
- пружа стручну подршку Комисији за спорт града
Панчева коју образује Градоначелник града Панчева у складу
са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у
области спорта на територији града Панчева ( ‘’Службени лист
града Панчева“ број 34/12)
IV
За обављање појединих задатака из тачке III овог решења,
Савет може ангажовати и друга лица са потребним знањем и
искуством.
Савет може формирати радне групе за поједине области
рада.
V
Лица из тачке I овог решења именују се на временски
период од четири године.
VI
Савет доноси годишњи План рада у складу са
приоритетима у области спорта и важећом Стратегијом развоја
спорта у граду Панчеву.
VII
Савет подноси годишњи извештај о раду Градском већу
града Панчева.
VIII
Стручне, организационе и административно-техничке
послове за потребе Савета обављаће Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског
већа у сарадњи са Секретаријатом за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева.
IX
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у ‘’Службеном листу града Панчева’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2014-43
Панчево, 26.08. 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Павле Раданов, с.р.

08. октобар 2014. године

Градоначелник града Панчева, дана 08. 10. 2014.године,
разматрао је Предлог решења о образовању Комисије за
давање у закуп атељеа, па је на основу чланова 44. и 66. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07
и 83/14-др. закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/14-пречишћен
текст ), донео

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП АТЕЉЕА
I
Образује се Комисија за давање у закуп атељеа ( у даљем
тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. Милан Балчин, запослен у ЈП «Дирекција за изградњу
и уређење Панчева» Панчево, председник
- Душка Мрвош, запослена у ЈП «Дирекција за изградњу и
уређење Панчева» Панчево, заменик председника
2. Урошевић Милосав из Панчева, Вељка Петровића 5б
/ 13, члан
- Борис Станић из Панчева, Ружина 5, заменик члана
3. Стојан Бошков из Панчева, Светог Саве 30а, члан
- Јелена Бадњевац Ристић из Панчева, Светог Саве 66,
заменик члана
4. Марија Станојловић из Панчева, Жарка Зрењанина 26,
члан
- Мима Гаврилов из Панчева, др Касапиновића 16,
заменик члана
5. Иванка Соломуновић из Панчева, Стевана Шупљикца
103, члан
- Димитрије Јованов из Омољице, Милоша Црњанског 16,
заменик члана.
II
Комисија спроводи поступак избора уметника за давање
у закуп атељеа и извршава друге обавезе предвиђене важећом
Одлуком о давању у закуп атељеа.
III
Председник Комисије сазива седнице и руководи радом
Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја
чланова.
За пуноважан рад Комисије потребно је присуство више
од половине од укупног броја чланова.
IV
Лицима из тачке I овог решења припада нето накнада, по
седници Комисије, у износу од 1200, 00 динара, са припадајућим
порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.
V
Лица из тачке I овог решења именују се на време од 4
годинe.
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-06-020-1/2014-626
Панчево, 08. 10. 2014.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов, с.р.

Градоначелник града Панчева, дана 29. 08. 2014. године,
разматрао је Предлог решења о образовању Комисије за
обраду пријава на Јавни позив за суфинансирање камате на
пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним
произвођачима са територије града Панчева у 2014. години ,
те је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и чланова 54. и 98. став
2. Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” број
1/14 - пречишћен текст), донео следеће:

08. октобар 2014. године
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РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ОБРАДУ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТЕ НА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ РЕГИСТРОВАНИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА У 2014. ГОДИНИ
I
Образује се Комисија за обраду пријава на Јавни
позив за суфинансирање камате на пољопривредне кредите
регистрованим пољопривредним произвођачима са територије
града Панчева у 2014. години (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Зоран Грба, секретар Секретаријата за пољопривреду,
село и рурални развој Градске управе града Панчева,
председник
2. Слободан Којић, помоћник секретара Секретаријата
за пољопривреду, село и рурални развој Градске управе града
Панчева, заменик председника
3. Зорица Богданов, самостална стручна сарадница у
Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој Градске
управе града Панчева, члан
4. Милица Ракоњац, самостална стручна сарадница у
Секретаријату за пољопривреду, село и рурални развој Градске
управе града Панчева, члан
5. Биљана Маслић, стручна сарадница у Секретаријату за
привреду и економски развој Градске управе града Панчева,
члан
За секретара Комисије одређује се Гордана Видановић,
запослена у Секретаријату за пољопривреду, село и рурални
развој Градске управе града Панчева.
II
Задаци Комисије обухватају следеће :
- израда Предлога текста Јавног позива за суфинансирање
камате
на
пољопривредне
кредите
регистрованим
пољопривредним произвођачима са територије града Панчева
у 2014. години (у даљем тексту: Јавни позив) ;
- прегледање комплетности и исправности приспелих
пријава и пратеће документације по Јавном позиву ;
- евиденција комплетних и исправних пријава по
редоследу приспећа, са обрачуном висине преосталих
средстава и саопштавање јавности да је сума за суфинансирање
исцрпљена односно да Јавни позив више није активан ;
- комуникација са учесницима на Јавном позиву (нарочито
приликом допуне потребне документације) ;
- техничка сарадња са Гаранцијским фондом АП Војодине,
од момента прослеђивања прегледане документације Фонду
на обраду, а закључно са припремом Нацрта уговора којим се
уређују међусобни односи Гаранцијског фонда АП Војводине,
Града Панчева и корисника средстава по Јавном позиву.
Приликом вредновања пријава, Комисија ће се доследно
придржавати критеријума прописаних у тексту Јавног позива.
III
Председник, заменик председника, чланови и секретар
Комисије из тачке I овог решења именују се за 2014. годину.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-1/2014-542
Панчево, 29.08.2014.
ГРАДОНАЧЕЛНИK ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов, с.р.
Градоначелник града Панчева, дана 20.08.2014. године,
разматрао је Предлог решења о измени Решења о образовању
Комисије за вредновање програма/пројеката из области
пољопривреде и руралног развоја града Панчева за 2014.
годину, те је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и чланова
54. и 98. став 2. Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева” број 1/14 - пречишћен текст), донео следећe

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА/
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2014.
ГОДИНУ
I
У Решењу Градоначелника бр.II-06-020-1/2014-289 oд
9. маја 2014. године о образовању Комисије за вредновање
програма/пројеката из области пољопривреде и руралног
развоја града Панчева за 2014. годину, у тачки I, став 1.,
подтачка 9. се мења и гласи:
„9. Милош Ћирилов, представник удружења грађана,
члан“.
II
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-06-020-1/2014-532
Панчево, 20.08. 2014. године
Павле Раданов, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
На основу члана 98. став 19. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09,
52/11 и 55/13), члана 34. став 6.Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник РС“ број 18/10)
и члана 7. Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“
број 63/10), начелник Градске управе града Панчева, на основу
члана 34. Одлуке о градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 13/14-пречишћен текст), дана 04.09.
2014. године, донео је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

IV
Седнице Комисије сазива председник Комисије.
У случају одсуства председника Комисије седнице сазива
заменик председника Комисије.
У случају одсуства секретара Комисије, ове послове
обавља запослени кога одреди Секретар Секретаријата за
пољопривреду, село и рурални развој.
За пуноважан рад Комисије потребно је да седници
присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином гласова од
укупног броја чланова.

I
У Решењу о именовању Интерресорне комисије града
Панчева (у даљем тексту: Комисија), број III-09 /2012 од
4.10.2012. године („Службени лист града Панчева“ број 34/12
), тачка VIII мења се и гласи:
„Kоординатор Комисије je Разуменка Словић, запослена у
Градској управи града Панчева.“

V
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Комисије обавља Секретаријат за пољопривреду, село и
рурални развој, и Секретаријат за скупштинске послове,
послове градоначелника и Градског већа, у сарадњи са осталим
надлежним организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
БРОЈ: III-09 /2014
Панчево, 04.09.2014. године

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу града Панчева“.

НАЧЕЛНИК
Милорад Милићевић
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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 14. став 9. и члана 34. став 1. Одлуке о
градској управи града Панчева („Службени лист града Панчево
број 19/2010, 02/2011-исправка, 04/2011, 32/2012, 2/2013 и
8/2013), 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 и стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева, дана 26.08. 2014.
године, донео је

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНАМА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРАДСКИ
СТАДИОН“ У ПАНЧЕВУ (зона 2.15 ) НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја
Измена плана детаљне регулације „ГРАДСКИ СТАДИОН“
у Панчеву(зона 2.15 ) на животну средину(у даљем
тексту:Стратешка процена).
Члан 2.
Циљ доношења Измена плана детаљне регулације
„ГРАДСКИ СТАДИОН“ у Панчеву (зона 2.15 ), (у даљем
тексту: План) је стварање планског основа за изградњу ТС на
катастарској парцели топ.број 4471 КО Панчево (поред објекта
«Сигурна кућа») и померање саобраћајнице која се налази на
катастарској парцели топ. бр. 4355 КО Панчево и укидање
предвиђене саобраћајнице која се налази на катастарској
парцели топ. бр. 4485 КО Панчево.
Члан 3.
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 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
· 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
Измене плана детаљне регулације „ГРАДСКИ СТАДИОН“ у
Панчеву (зона 2.15 ) на животну средину
· 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
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средину, то би израда још једног сличног извештаја била
нерационална.
Члан 4.
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 5.
Ова одлука је саставни део Одлуке о Изменама Плана
детаљне регулације „ГРАДСКИ СТАДИОН“ у Панчеву (зона
2.15 ), („Службени лист града Панчева“ број 8/2013 и 11/2014).
Члан 6
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Панчева“.
СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић дипл.инж.арх.
Исправка техничке грешке
У Решењу о именовању чланова Школског одбора
музичке школе «Јован Бандур» Панчево, број II-04-06-17/20145 од 02. јула 2014. године, техничком грешком у тачки I Решења
изостављена је реч, те се иза речи „Мирјана Крајиновић“ додаје
реч „Сакан“.
Овим путем се наведена грешка исправља.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО - ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Панчево, 29.08.2014. године

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

СЕКРЕТАР
Сања Поповић

