СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 20. ГОДИНА VIII

ПАНЧЕВО, 28 jул 2015. ГОДИНЕ

На основу члана 35. став 7. Закона 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 и 145/14), чланова 32.
и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др.закон),члана 22.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл.гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10), члана 39.
став 1. тачка 5. и члана 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 1/14–
пречишћен текст и 24/14), Плана генералне регулације
комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и
НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту
Панчево („Сл.лист општине Панчево“ бр.12/08 и „Сл.
лист града Панчева“ број 18/09 и 17/12) и Одлуке о о
измени и допуни Плана генералне регулације
комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и
НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту
Панчево. („Службени лист града Панчева“ број 25/09)
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
28.07.2015. године донела је:

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНE И
ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП
„ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И
НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ
ПАНЧЕВО“ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ПАНЧЕВО
Члан 1.
Доноси се измена и допуна Плана генералне
регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП
„Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у
насељеном месту Панчево (у даљем тексту: Измена и
допуна плана).

Члан 2.
за

Изменом и допуном Плана створиће се услов
изградњу
енергетског објекта гасно-парне

Аконтација претплате 10.375,30

електране са когенерацијом, бруто електричне снаге
175 MW, на катастарским парцелама број 3523/5 и
3523/6 к.о.Војловица, у оквиру НИС Рафинерије нафте
Панчево.

Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Измена и допуна
Плана генералне регулације
комплекса ХИП
„Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија
нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево израђен
од стране Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево са Извештајем о
стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана
генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“,
ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у
насељеном месту Панчево на животну средину
израђен од Агенције за консалтинг и пројектовање
„ЕKO POINT“ Београд.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-11
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Панчево, 28. 07. 2015.
Филип Митровић,дипл.економиста, с.р.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП
"ПЕТРОХЕМИЈА", ХИП- "АЗОТАРА" И НИС "РАФИНЕРИЈА НАФТЕ" ПАНЧЕВО У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО
С А Д Р Ж А Ј

Т Е К С Т У А Л Н И

Д Е О

1. Измене и допуне у поглављу : 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1.
1.1. Уводни текст
Увод и правни основ измене и допуне плана
1.2.
1.1. Уводни текст
Плански основ измене и допуне плана
1.3.
1.2. Циљеви израде плана
Повод, разлог и циљ израде измене и допуне плана
1.4.
1.3. Студије, истраживање
Рафинерија нафте Панчево
13. Документација за ТЕРМОЕЛЕКТРАНУ – ТОПЛАНУ (ТЕ-ТО)
14. СПИСАК ПРИБАВЉЕНИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ ЗА ТЕ-ТО

стр. 12
стр. 12
стр. 13

стр. 13
стр. 13

а2
2. Измене и допуне у поглављу : 2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2.1.
2.1. Граница плана генералне регулације
2.1.1. Граница обухвата измене и допуне плана
2.1.2. Концепција измене и допуне плана

стр. 16
стр. 16

3. Измене и допуне у поглављу : 3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
3.1.
3.4. Постојеће стање мреже инфраструктурних система
Електроенергетика
3.2.
3.4. Постојеће стање мреже инфраструктурних система
Електроенергетика
Постојеће стање РНП
3.3.
3.4. Постојеће стање мреже инфраструктурних система
* Термоенергетика
3.4.

стр. 17

стр. 18
стр. 18
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3.4. Постојеће стање мреже инфраструктурних система
* Термоенергетика
Енергана „ПЕТРОХЕМИЈА“
3.5.
3.5. Постојеће стање заштитних и зелених површина
стр. 20

стр. 19

4. Измене и допуне у поглављу : 4. ПЛАН 4.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4.1.
4.1.3. Намена површина
Рафинерије нафте Панчево
Модернизација рафинерије нафте Панчево и интеграција нових постројења и
Инсталација
Помоћна постројења
Нова енергетска постројења
стр. 20
4.2.
4.1.3. Намена површина
4.1.3.2. Уређење посебних просторних целина
Рафинерије нафте Панчево
Опис технолошког процеса производње
ПОДЗОНА 3.1. Нова термоенергана-топлана (ТЕ-ТО) 3Ц-15
стр. 22
4.3.
4.1.5.Општи услови уређења комуналне инфраструктуре
4.1.5.2. 3 Мрежа инфраструктурних система
Електроенергетика инфраструктура
стр. 24
4.4.
4.1.5.Општи услови уређења комуналне инфраструктуре
4.1.5.2. Мрежа инфраструктурних система
Електроенергетика инфраструктура
Рафинерија нафте Панчево
стр. 24
4.5.
4.1.5.Општи услови уређења комуналне инфраструктуре
4.1.5.2. Мрежа инфраструктурних система
Термоенергетика
стр. 25
4.6.
4.1.5.Општи услови уређења комуналне инфраструктуре
4.1.5.2. Мрежа инфраструктурних система
Термоенергетика
Рафинерија
стр. 26
4.7.
4.1.5.Општи услови уређења комуналне инфраструктуре
4.1.5.3. Зелене и заштитне површине
стр. 27
4.8.
4.1.9. Општа правила заштите животне средине
стр. 28
4.9.
4.1.11. Стр3 атешка процена утицаја законом одређених планских
решења на животну средину
стр. 28
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5. Измене и допуне у поглављу : 4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
5.1.
4.2.12. Правила изградње и прикључења инфраструктурних система
Термоенергетика *
А. Правила грађења за постојеће објекте термоенергетике
стр. 28
5.2.
4.2.12. Правила изградње и прикључења инфраструктурних система
Термоенергетика *
Б. Правила за изградњу и прикључења термоенергетских
инфрастеуктурних система
стр. 28
5.3.
4.2.12. Правила изградње и прикључења инфраструктурних система
Термоенергетика *
В. Посебна правила грађења за објекате и инсталације термоенергетике
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОДЗОНУ 3.1. НОВА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА
– ТОПЛАНА, ТЕ-ТО (3Ц-15)
стр. 28
5.4.
4.2.12. Правила изградње и прикључења инфраструктурних система
Термоенергетика *
В. Посебна правила грађења за објекате и инсталације термоенергетике
МРС
Гасна мерна станица за ТЕ-ТО (МС)
стр. 37
5.5.
4.2.21. Услови и мере за спровођење Плана
Мере за спровођење и реализацију плана генералне регулације
Остале смернице значајне за спровођење плана
стр. 37
5.6.
4.3. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
стр. 37
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ИЗМЕНE И ДОПУНE
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП
„АЗОТАРА“ И НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ у насељеном месту Панчево
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС и 132/14),
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14др. закон), члана 39. став 1. тачка 5. и члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 1/14 – прећишћен текст и 24/14) и Одлуке о измени и допуни Плана
генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „РНП“ у
насељеном месту Панчево,("Службени лист града Панчева", број 6/2014), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 28. 07. 2015. године, донела је :

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА
ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ
ПАНЧЕВО“
у насељеном месту Панчево

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Измена и допуна се односе на делове текста основног и већ измењених делова Плана
генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија
нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево, сходно текстовима који су објављени у
Службеном листу општине Панчево, број 12/2008 (у даљем тексту: Основни план 08) и
Службеном листу града Панчева, број 18/2009 и 17/2012 (у даљем тексту: Измене плана 09
и 12).

1. Измене и допуне у поглављу : 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1.
На страни 250. (Основни план 08), после наслова „1.1. Уводни текст“ се додаје нови
поднаслов : „Увод и правни основ измене и допуне плана“, са текстом следеће
садржине:
„Изради Измене и допуне Плана се приступило на основу Одлуке о измени и допуни Плана
генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „РНП“ у
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насељеном месту Панчево,("Службени лист града Панчева", број 6/2014), Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС , 50/13-УС и 98/13-УС и 132/14) и Правилника о садржини, начину и
поступку израде планских докумената ("Сл.гласник РС" бр. 31/10, 69/10 и 16/11).
На основу горе наведене Одлуке о изради измене и допуне Плана, израда је поверена
ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево као носиоцу израде Измене и
допуне плана.“
1.2.
На страни 250. (Основни план 08 и Измене плана 09 и 12 ), на крају текста у подпоглављу
„1.1. Уводни текст“ се додаје нови поднаслов : „Плански основ измене и допуне
плана“, са текстом следеће садржине:
„Плански основ за израду Измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП
„Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту
Панчево је План генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС
„Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву ("Службени лист општине Панчево", бр. 12/2008,
18/2009 и 17/2012) и Генерални урбанистички план Панчева ("Службени лист града
Панчева" број 23/12. Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно
и непосредно регулишу ову област.“
1.3.
На страни 251. (Основни план 08 и Измене плана 09 и 12 ), на крају текста у подпоглављу
„1.2. Циљеви израде плана“ се додаје нови поднаслов : „Повод, разлог и циљ израде
измене и допуне плана“, са текстом следеће садржине:
„Повод за израду треће Измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП
„Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту
Панчево је иницијатива „Друштвa за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и
промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса НИС а.д.,
НОВИ САД за измену плана и Одлукa о измени и допуни Плана генералне регулације
комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „РНП“ у насељеном месту Панчево,
("Службени лист града Панчева", број 6/2014).
Иницијатива је покренута из разлога да се на одређеној микро локацији променом
намене грађевинског земљишта створе услови, за изградњу новог енергетског објекта који
ће покрити садашње и будуће захтеве за топлотном и електричном енергијом на овом
подручју.
Циљ Измене плана је стварање планског основа за изградњу енергетског
објекта гасно – парне електране са комбинованом производњом топлотне и
електричне енергије -когенерација
(ТЕ-ТО), електричне снаге бруто,
максимално до 209 MWе., која као основно гориво користи искључиво природни
гас, у комплексу НИС "Рафинерија нафте Панчево" Панчево на катастарским
парцелама бр.3523/5 и 3523/6 к.о. Војловица (у даљнем тексту: „парцеле целине 3Ц15“), као и измештање постојеће инфраструктуре са те локације и повезивање
планираног енергетског објекта са инфраструктурним објектима и системима
фабрика
НИС
Рафинерија
нафте
Панчево
и
ХИП
Петрохемија
и
електропреносним електроенергетским преносним системом Србије.“
1.4.
На страни 254. (Основни план 08 и Измене плана 09 и 12 ), у подпоглављу „1.3. Студије,
истраживање“ у поднаслову: „Рафинерија нафте Панчево“ на крају текста се допуњује
текстом и табелом следеће садржине:
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„13. Документација за ТЕРМОЕЛЕКТРАНУ – ТОПЛАНУ (ТЕ-ТО)
13.1. Предходна студија оправданости са генералним пројектом
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА - ТОПЛАНА ПАНЧЕВО, 12/2014
Студију је урадио - Конзорцијум DUO BACCO – ELNOSBL - IMG (кога чине предузећа DUO
Bacco д.о.о. као лидер конзорцијум, те Elnos BL д.о.о., IMG-Engineering & Construction д.о.о.
као чланови конзорцијума) Балканска 35, СЕР-11000 Београд, Србија
13.2. Извештај о извршеној стручној контроли Предходне студије оправданости и
генералног пројекта ИЗГРАДЊЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ - ТОПЛАНЕ ПАНЧЕВО бр. 130-351449/2014-01 од 26.12.2014.год (Покрајински секретаријат за урбанизам градитељство и
заштиту животне средине, Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације)
14. СПИСАК ПРИБАВЉЕНИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ ЗА ТЕ-ТО
Списак установа којима су послати захтеви за услове и податке за израду планске и
пројектно–техничке документације за заштиту и уређење простора и изградњу објеката и
прикључење истих на инфраструктуру за израду Измене и допуна Плана генералне
регулације комплекса ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“ ХИП „АЗОТАРА“ и НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ
ПАНЧЕВО“ у насељеном месту Панчево
Р.бр.
01.

02.

03.

04.
05.
06.

07.
08.

Назив установе
Привредно друштво за
дистрибуцију енергије
„Електровојводина“ доо Нови
Сад, Електродистрибуција
Панчево, Милоша
Обреновића бр.6 Панчево
"Телеком-Србија"
Предузеће за
телекомуникације а.д.
Извршна јединица Панчево,
Панчево Светог Саве бр. 1,
Република Србија МУП
Сектор за заштиту и
спасавање, Одсек за заштиту
и спасавање у Панчеву,
Жарка Зрењанина бб Панчево
(Ватрогасни дом),
ЈВП Воде Војводине
Булевар Михајла Пупина 25,
21000 Нови Сад (мишљење)
ЈКП Водовод и канализација
Ослобођења 15 Панчево,
Република Србија
Републички
хидрометеоролошки завод,
Кнеза Вишеслава 66, Београд,
Покрајински Завод за заштиту
природе Србије, Радничка 20
Нови Сад,
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

Захтев број
/
датум

Услови bрој
/
датум

05-37/2014
05.09.2014.

5.30.4-9332/2014
29.10.2014.

05-37/2014
05.09.2014..

695/310772/2-2014 ЗР
26.09.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

07/24 број:02-217- 9792/14
30.09.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

I - 1113/4 -14
03.12.2014.

05-37/2014
05.09.2014..

Д-419/1
17.09.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

92-lll-1-83/2014
03.10.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

03-1673/2
15.10.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

130-501-1914/2014-05
13.10.2014.
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11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
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Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад,
Република Србија, АПВ, Град
Панчево, Градска управа,
Секретаријат за заштиту
животне средине,
Трг краља Петра Првог 2-4
Панчево,
Република Србија
Републички сеизмолошки
завод , Ташмајдански парк бб
Београд,
Завод за заштиту споменика
културе, Панчево Жарка
Зрењанина 17 Панчево,
ЕМС ЈП Електромрежа
Србије, Дирекција за пренос ,
Погон Техника Кнеза Милоша
11 Београд,
Република Србија
Министарство одбране
Сектор за материјалне
ресурсе, Управа за
инфраструктуру Немањина 15
Београд 11000,
ЈКП Зеленило Панчево
Димитрија Туцовића 7а
Панчево,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА,
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ
НАДЗОР ОДЕЉЕЊЕ У
ПАНЧЕВУ, Панчево, Трг краља
Петра I 2-4
ЈП ВојводинашумеПетроварадин Шумско
Газдинство „ Банат“ Максима
Горког 24 Панчево
ЈП „СРБИЈА ГАС“, РЈ
“ТРАНСПОРТ“ , Проте Васе
бб, Панчево
ЈП „СРБИЈА ГАС“, РЈ
“ТРАНСПОРТ“ , Проте Васе
бб, Панчево
Допуна услова
ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“,
Цара Душана 7, Панчево
ЈП „ТРАНСНАФТА“,
Змај Јовина 2, Панчево
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ,

05-37/2014
05.09.2014.
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XV-07-501-250/2014
24.09.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

02-459/14
22.09.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

988/2
20.10.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

0-1-2-209/1
23.02.2015.

05-37/2014
05.09.2014.

Инт.број 2840 -4
22.10.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

92-2055
16.09.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

129-53-00905 - 1/2014-11
17.09.2014

05-37/2014
05.09.2014.

01-2215/2
17.09.2014.
.

05-37/2014
05.09.2014.

06-01/5569
02.10.2014.

ENR100000/IZdo/001317
22.01.2015.
05-37/2014
05.09.2014.
05-37/2014
05.09.2014.
05-37/2014

06-01/919
25.02.2015.
ТР/УО-1422
29.12.2014
3315
16.09.2014.
Vlll 953 - 17518/14- 1
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22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
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БЕОГРАД, Булевар краља
Александра 282
ЈП Железнице Србије, Сектор
за стратегију и развој
БЕОГРАД, Немањина 6
Директорат цивилног
ваздухопловства Републике
Србије, Булевар Зорана
Ђинђића 144, Нови Београд
11070
Дирекција за унутрашње
пловне путеве
Лучка Капетанија Панчево,
Доситеја Обрадовића 13
Панчево
ЈКП ХИГИЈЕН Цара Лазара
57, Панчево 260000
ЈП РТС, Таковска 10
Београд 11000
Агенција за контролу летења
Србије и
Црне Горе, Трг Николе
Пашића 10, Београд 11000
ЈП Емисиона техника и везе
Јована Ристића 1, Београд
11000
ВИП мобиле д.о.о.
Омладинских Бригада 21,
Нови Београд 11070
ТЕЛЕНОР, Омладинских
Бригада 21, Нови Београд
11070
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду
и шумарство Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад
21000 , (водни услови на
основу мишљења ЈВП Воде
Војводине)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА,
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНЕ, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Дирекција за водне путеве ,
ПЛОВПУТ
Француска бр.9, Београд
11000

05.09.2014.

28. јул 2015. године
10.09.2014

05-37/2014
05.09.2014.

13/14-1586
18.09.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

5/3-09-0148/2014 - 0002
09.10.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

342-6-02/2015
25.02.2015

05-37/2014
05.09.2014..

5/84
10.02.2015.

05-37/2014
05.09.2014.

13714
24.09.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

ЦНС-10-25/24
28.11.2014.

05-37/2014
05.09.2014..

1451
08.10.2014.

05-37/2014
05.09.2014.

20.01.2015

05-37/2014
05.09.2014.

64/286/14
14.10.2014.

05-37/2014
21.01.2015.

104-325-146/2015-04
27.02.2015.

05-37/2014
05.09.2014.

11/144-2
29.09.2014.
350-01-00547/2014 - 06
03.10.2014.
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2. Измене и допуне у поглављу : 2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2.1.
На страни 257. (Основни план 08 и Измене плана 09 и 12 ), на крају текста у подпоглављу
„2.1. Граница плана генералне регулације“ се додају нови поднаслови : „2.1.1. Граница
обухвата измене и допуне плана“, са текстом следеће садржине:
„Измене плана су извршене у оквиру граница обухвата Основног плана у
комплексу НИС "Рафинерија нафте Панчево“ Панчево. Граница обухвата измене плана
обухвата границе катастарских парцела бр.3523/5 и 3523/6 к.о. Војловица на
којима је предвиђена изградња објеката термоелектране-топлане ТЕ-ТО са
коридорима за гасну и електроенергетску инфраструктуру. Граница обухвата
измена и допуна Плана обухвата површину од око 6,89 ха. и приказана на
графичким прилозима као Обухват измена и допуна Плана.“
и после нови поднаслов : „2.1.2. Концепција измене и допуне плана“, са текстом следеће
садржине:
„Концептуални део основног Плана се не мења, осим за парцеле бр.3523/5 и 3523/6 к.о.
Војловица, у оквиру НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву, за које се мења постојећа
намена грађевинског земљишта „зеленило“ у намену енергетика, подзона: „нова
термоелектрана - топлана“ и то за изградњу комбиноване гасно-парне електране са
когенерацијом (у даљем тексту: термоелектрана-топлана: ТЕ-ТО). Ово земљиште спада у
грађевинско земљиште остале намене.
Техничко технолошко решење нове ТЕ-ТО се заснива на комбиновано гасно-парном
постројењу са истовременом производњом топлотне и електричне енергије, когенерацијом.
Крајњи капацитет ТЕ-ТО би требао да задовољи све потрошаче који су обухваћени основном
планом генералне регулације са евентуалном могућношћу снабдевања и града Панчева
топлотном енергијом, уз потпуно искоришђавање отпадне топлоте из фабричких комплекса
на овом подручју. Очекивана максимална бруто електрична снага је до 209 MWe.
Реализација пројекта је предвиђена фазно, где се у првој фази предвиђа изградња две
гасне турбине са припадајућим котловима утилизаторима и једне парне турбине, а у другој
фази у зависности од потреба за топлотном и електричном енергијом предвиђeна је
изградња још једне гасне турбине са припадајућим котлом. ТЕ-ТО је планирана тако да у
потпуности задовољи садашње топлотне потребе и потребе за електричном енергијом
Рафинерије нафте Панчево, с тим да се оставља могућност задовољења топлотних и
електричних потреба ХИП Петрохемије и других потрошача у наредној фази изградње.
Кључна постројења која чине ТЕ-ТО су гасне турбине, котлови утилизатори и парна
турбина са припадајућим генераторима и сва друга помоћна постројења неопходна за рад
ТЕ-ТО. У питању је комбинација два термодинамичка циклуса и то Ранкиновог циклуса
(котао, парна турбина) и Брајтоновог циклуса (гасна турбина). У гасној турбини у којима се
врши сагоревање природног гаса, где као продукт сагоревања настају димни гасови, који
обезбеђују потребну енергију за генерисање електричне енергије у самом гасно турбинском
постројењу. Димни гасови се даље воде у котао утилизатор у коме се искоришћењем
топлотне енергије димних гасова генерише пара потребна за технолошки процес и за погон
парне турбине. Гасне и парна турбина су опремљене и одговарајућим генераторима за
производњу електричне енергије. Нова ТЕ-ТО ће као погонско гориво искључиво користити
природни гас.
Постројење се планира тако да у случају престанка потребе за топлотом у неком од
технолошких процеса, топлота може бити испоручена осталим повезаним системима.
Вишак произведене електричне енергије ће се пласирати у електроенергетску мрежу
Републике Србије преко постојећих трафо станице у окружењу. Прва варијанта подразумева
повезивање електране (ТЕ-ТО) на преносну електроенергетску мрежу са прикључком на ТS
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220/6/6kV NIS GIS, а други на TS 220/35/6kV HIP2. Коначна траса прикључног 220
kV кабловског вода ће бити дефинисана након добијања техничких услова од
стране ЕМС-а у поступку исходовања локацијских услова у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Пре изградње когенерационог постројења ТЕ-ТО неопходно ће бити измештање
постојеће инфраструктуре (водовод, електро, птт,...) са тих парцела на повољнију локацију
унутар Рафинерије нафге Панчево, а у циљу несметане изградње.
Систем за снабдевање гасом ТЕ-ТО је планиран тако да се обезбеди поуздан рад ТЕ-ТО
прикључењем директно на главни доводни гасовод за Рафинерију нафте Панчево, а
неопходан радни притисак природног гаса за гасне турбине ђе се обезбедити изградњом
компресорске станице опремљене са одговарајућим компресорима.
Планирана је изградња гасне и електроенергетске инфраструктуре за напајање
енергентом, погонским горивом – природним гасом и испоруке произвeдене електричне
енергије постојећим и планираним трасама у електроенергетску мрежу потрошача као и
осталe неопходне, недостајајуће инфраструктуре за повезивање са постојећим објектима,
Енерганама Рафинерије нафте Панчево и ХИП Петрохемија, Панчево.“

3. Измене и допуне у поглављу : 3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
3.1.
На страни 286. (Основни план 08), у подпоглављу „3.4. Постојеће стање мреже
инфраструктурних система“, у поднаслову : „Електроенергетика“ се мења комплетан
текст до поднаслова „Постојеће стање Петрохемија“ и гласи :
„Снабдевање потрошача електричном енергијом ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и
РНП врши се из три електро енергетска извора:
1. ТС ХИП Петрохемија 220/35/6 kV
2. ТС Панчево -1 110/35 kV /разводно постројење/ и ТС110/6kV "АЗОТАРА"
3. Сопствене енергане (у РНП)
4. ТС 220/6/6 kV НИС ГИС
Снабдевање Петрохемије електричном енергијом врши се директно из преносне
електроенергетске мреже ЕПС-а преко изграђених трафо станица "Азотара"- ХИП-1 110/6 kV
и ТС ХИП-2 220/35/6 kV. Трафо станица ХИП-2 220/35/6 kV преузима електричну енергију
преко 220 kV -тног далековода који повезује ТС "Панчево-2" 400/220/110 kV и ТС Београд -8 и
она представља пролазну трафо станицу. У овој трафо станици уграђена су два
трансформатора снаге сваких по 100/66/66 MVA преносног односа трансформације 220/35/6
kV. Укупно тренутно електрично оптерећење Петрохемије износи 59 MW .
Карактеристично је да је у ТС ХИП-2 220/35/6 kV примењен систем 100%-тне резерве,
тако да једна трансформаторска јединица служи као резерва.
Снабдевање потрошача електричном енергијом ДП"ХИП-АЗОТАРА"врши се директно из
преносне електроенергетске мреже ЕПС-а преко изграђене главне трафо станице 110/6 kV
"АЗОТАРА. У овој трафо станици уграђена су три трансформатора од по 40 MVA односно
3х40 MVA.
Снабдевање потрошача електричном енергијом Рафинерија нафте Панчево изведено је
из електроенергетског извора:
1. ТС 220/6/6 kV НИС ГИС
2. Сопствене Енергане
Нова ТС 220/6/6 kV НИС ГИС je прикључена на преносни систем напонског нивоа 220 kV
Електромрежa Србије (ЕМС) и у максималном режиму преузима 2Х 63 МВА из мреже.“
3.2.
На страни 287. (Основни план 08), у подпоглављу

„3.4. Постојеће стање мреже
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инфраструктурних система“, у поднаслову : „Електроенергетика“ - „Постојеће стање
РНП“ текст од првог до четвртог става се мења и гласи :
„Снабдевање потрошача електричном енергијом Рафинерија нафте Панчево изведено је
из електроенергетског извора:
3. ТС 220/6/6 kV НИС ГИС
4. Сопствене Енергане
Нова ТС 220/6/6 kV је прикључена на преносни систем напонског нивоа 220 kV
Електромреже Србије (ЕМС) и у максималном режиму преузима 2Х 63 MVA из мреже.
Доток електричне енергије је остварен пресецањем постојећег далековода 220 kV број
253/2 ТС ХИП 2- ТС Панчево 2 и увођењем у нову ТС.
Новоизграђена ТС је изведена у затвореном простору (с обзиром на недостатак
простора унутар круга Рафинерије), високонапонско постројење (ВН) је гасом (SF6)
изоловано постројење (GIS), смештено у посебну просторију нове командно-погонске зграде
ТС 220/6/6 kV. Трансформатори 220/6/6 kV су монтирани уз зграду на отвореном простору уз
уважавање прописа у погледу заштите од пожара и заштите животне средине.
Новоизграђена ТС је пројектована и изграђена у складу са важећим домаћим и
међународним прописима за изградњу Гасом Изолованих (GIS) ВН постројења.
Новоизграђена ТС уважава захтеве надлежних институција у погледу заштите
животне средине и минимизације негативних утицаја на исту.
Нова ТС омогућава напајање за следеће ТС 6/0.4 kV у кругу Рафинерије нафте
Панчево:“
3.3.
На страни 389. (Основни план 08), у подпоглављу „3.4. Постојеће стање мреже
инфраструктурних система“, у поднаслову : „* Термоенергетика“ у другом ставу се
додаје између тачке два и три нова тачка, тако да други став гласи :
„У непосредном окружењу комплекса јужне индустријске зоне Панчева (Петрохемија,
Азотара и Рафинерија) егзистирају изграђени цевни - инфраструктурни капацитети и то :
 "југословенски" нафтовод, на који су повезани прерађивачки капацитети нафте у
комплексу Рафинерије. Преко 95% потребних количина нафте се допрема овим
нафтоводом, који је једностраног типа. У блоку 15 нафтовод улази у Рафинерију.
 регионална мрежа транспортног гасоводног система НИС СРБИЈАГАС-а на који је у
ГРЧ Панчево, повезан комплекс ХИП - Азотара и Петрохемија преко заједничке
Мерно Регулационе Станице лоциране у комплексу Азаторе. Гас се користи како за
стварања енергије тако и за технолошке процесе. Потрошња природног гаса у
Енерганама и у технолошким погонима Азаторе (као основна сировина) износи
37.500.000 м3/месечно.
 на ГРЧ Панчево је посебним доводним гасоводом повезан комплекс Рафинерије
нафте Панчево са изграђеном посебном МРС РНП.
 међународни продуктовод којим је ХИП-Петрохемије повезана са Румунијом и
омогућена је испорука етилена и пропилена, цевним транспортом потрошачима у
Румунији.“
3.4.
На страни 290. (Основни план 08), у подпоглављу „3.4. Постојеће стање мреже
инфраструктурних система“, у поднаслову : „* Термоенергетика“ после шестог става,
а пре поднаслова „Енергана „ПЕТРОХЕМИЈА“ се додаје нови став, са графиком и текстом
следеће садржине:
„Компаније НИС а.д. Рафинерија нафте Панчево, ХИП Петрохемија и ХИП Азотара су
повезани цевним системом паре високог и средњег притиска као што је дато на следећој
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шеми.

3.5.
На страни 292. (Основни план 08), у подпоглављу „3.5. Постојеће стање заштитних и
зелених површина“, на крају текста се допуњује текстом следеће садржине:
„Постојећа намена предметних парцела бр.3523/5 и 3523/6 к.о. Војловица, у оквиру
НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву који су обухваћени овом изменом и допуном
основног плана, је „зеленило“. У билансу површина, 30,4% чине зелене површине у обухвату
основног плана (162ха зелених површина од укупно 533ха), док у комплексу Рафинерије
нафте Панчево је тај однос је 30,3% (67ха од 222ха), комплексу ХИП Петрохемија 30,4%
(53ха од 175ха) а у комплексу ХИП Азотара 30,7% (41,5ха од 135ха). „

4. Измене и допуне у поглављу : 4. ПЛАН 4.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4.1.
На страни 301. (Основни план 08 и Измене плана 09 и 12 ), у подпоглављу „4.1.3. Намена
површина“ на крају текста у поднаслову : „Рафинерије нафте Панчево - Модернизација
рафинерије нафте Панчево и интеграција нових постројења и инсталација“ после
„Помоћна постројења“ се додаје нови наслов : „Нова енергетска постројења“, са
текстом следеће садржине:
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„Ц.1.11. Изградња новог енергетског постројења термоелектране–топлане (ТЕ-ТО) 3Ц-15.
У комплексу Рафинерије нафте Панчево, на катастарским парцелама целине 3Ц-15,
који се налазе са леве стране пута Панчево – Старчево, површине од око 6,3 ха, предвиђена
је изградња енергетског објекта гасно–парна термоелектране-топлане са когенерацијом.
Земљиште припада грађевинском земљишту остале намене за енергетику, подзона нова
термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО) 3Ц-15, (3.1).

.
Предности локације у овом подручју су:
 Близина реона НИС Рафинерије и ХИП Петрохемије
 Приступ комуникацијама за транспорт технолошке опреме и објеката
 Постојећи цевни мостови за дистрибуцију паре
 Повезивање са природним гасом високог притиска и регулационом станицом у кругу
Рафинерије
 Удаљеност од 650 м од 220 kV трафо станица у окружењу
Техничко технолошко решење нове ТЕ-ТО је базирано на изградњи комбиновано
гасно-парног постројења у коме се истовремено производи топлотна и електричне енергија,
тзв. когенерација. Крајњи капацитет ТЕ-ТО треба да буде одабран тако да задовољи
потребе за топлотном и електричном енергијом свих потрошача у оквиру Рафинерије нафте
Панчево и да се остави могућност задовољена потреба других потрошача који су обухваћени
основном планом генералне регулације, укључујући и евентуалну могућност снабдевања и
града Панчева топлотном енергијом, уз потпуно искоришђавање отпадне топлоте из
фабричких комплекса на овом подручју. Очекивана максимална бруто електрична снага је до
209 MWe.
Реализација изградње је предвиђена фазно, где се у првој фази предвиђа изградња
две гасне турбине са припадајућим котловима утилизаторима и једне парне турбине, а у
другој фази у зависности од потреба за топлотном и електричном енергијом предвиђeна је
изградња још једне гасне турбине са припадајућим котлом. ТЕ-ТО је у овој фази планирана
тако да у потпуности задовољи садашње топлотне потребе и потребе за електричном
енергијом Рафинерије нафте Панчево, с тим да се оставља могућност задовољења
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топлотних и електричних потреба ХИП Петрохемије, и других потрошача на ширем простору
у наредним фазама изградње.
Као основно и једино горива за погон ТЕ-ТО предвиђен је природни гас. Природни
гас сагорева у гасним турбинама, где као продукт сагоревања настају димни гасови, који
обезбеђују потребну енергију за генерисање електричне енергије у самом гасно турбинском
постројењу. Димни гасови се даље воде у котлове утилизаторе, којима се предаје топлотна
енергија димних гасова ради генерисања паре одговарајућих параметара за потребе
технолошких процеса, као и за погон парне турбине.
По завршетку изградње, ТЕ-ТО ће се састојати од три идентичне гасне турбине, три
идентична котла утилизатора и једне одузимно-кондензационе парне турбине.
Очекивана бруто електрична снага постројења у првој фази изградње би била до
175 MWe, а у зависноси од опреме која буде одабрана, као и у зависности од потрошње
енергије у фабрикама, захтевима тржишта и електропреносног система, максимална бруто
снага ТЕ-ТО у коначној фази изградње би била до 209 MWe
У првој фази изградње предвиђено је да ТЕ-ТО у потпуности задовољи садашње
топлотне потребе и потребе за електричном енергијом Рафинерије нафте Панчево, с тим да
се оставља могућност задовољења топлотних и електричних потреба ХИП Петрохемије и
других потрошача на ширем простору укључујући и евентуалну могућност снабдевања и
града Панчева топлотном енергијом у коначној фази изградње.
За потребе прикључења ТЕ-ТО на енергетске системе фабрика потребно је
изградити електроенергетску, гасну и другу инфраструктуру, односно потребно је повезати
електрану са напојним гасоводом преко мерно регулационе станице (МРС) и компресорске
гасне станице. Такође је потребно повезивање електране са постојећим енерганама у НИС
Рафинерији и ХИП Петрохемији као и са електро-енергетком мрежом Србије преко
трафостаница у окружењу.
У циљу несметане изградње објеката ТЕ-ТО на предметним парцелама извршиће се
измештање постојеће инфраструктуре на повољнију локацију унутар Рафинерије нафте
Панчево.
Све мере безбедности ће се предвидети за безбедан рад ТЕ-ТО у зонама високог
ризика у складу са важећим прописима.“
4.2.
На страни 323. (Основни план 08 и Измене плана 09 и 12 ), у подпоглављу „4.1.3. Намена
површина“, „4.1.3.2. Уређење посебних просторних целина“ на крају текста у
поднаслову : „Рафинерије нафте Панчево“ – „Опис технолошког процеса производње“
се додаје нови наслов : „ПОДЗОНА 3.1. Нова термоенергана-топлана (ТЕ-ТО) 3Ц-15“, са
текстом следеће садржине:
„У делу енергетике (3) за производњу и дистрибуцију водене паре, електричне и друге
енергије, планирана је изградња нове когенеративне термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) 3Ц15, у подзони нова термоелектрана-топлана ТЕ-ТО (3.1.)
Новопланирана гасна Термоелектрана – Топлана (ТЕ-ТО) треба да преузме
комплетну производњу топлотне и електричне енергије садашње Енерганe Рафинерији
нафте Панчево, са могућнoшћу да у коначној фази покрије потребе за топлотном и
електричном енергијом свих фабрика Јужне индустријске зоне, па и шире за потребе
топлификације града Панчева. Капацитети постојећих Енергана у обухвату плана би остале
као резевни извори због погонске сигурности рада фабрика.
Следећи критеријуми су одлучили избор одговарајуће конфигурације нове ТЕ-ТО :
 нова елекрана се планира на основу потреба за паром и електричном енергијом
 произведена електрична енергија у ТЕ-ТО ће се моћи испоручити и у јавну мрежу
 техничко решење са изградњом више гасних турбина обезбеђује додатну сигурност у
погледу испоруке електричне енергије и паре, тако да у случају застоја/квара једне од
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гасних турбина, производња паре се даље наставља.
 у зависности од захтева гасних турбина за одговарајућим радним притиском на улазу
у гасну турбина, и узимајући у обзир радни притисак у магистралном гасоводу на који
је прикључена постојећа МРС, биће потребно изградити компресорску станицу у
циљу обезбеђења радног притиска природног гаса пре уласка у гасне турбине у
складу са техничким захтевима истих.
 горионици за додатно сагоревање ће бити уграђени на потезу између гасне турбине и
котла утилизатора.
За покривање садашње и будуће потрошње топлотне и електричне енергије
најефикаснија технологија је технологија комбиноване производње топлотне и електричне
енергије, која је заснована на примени гасних турбина спрегнутих са котловима
утилизаторима и одговарајуће парне турбине.
Сходно томе, будућа ТЕ-ТО је базирана управо на технологији комбиноване
производње топлотне и електричне енергије, где се топлотна енергија испоручује у облику
паре, која ће се пласирати потрошачима на три нивоа притисака и температуре како то
захтевају технолошки процеси.
Димензионисање ТЕ-ТО је засновано на анализи постојеће и планиране потрошње
топлоте и електричне енергије у Рафинерији нафте Панчево а за будућу коначну фазу на
бази потреба ХИП Перохемије и других потенцијалних потрошача.
Изабрано је техничко решење које подразумева изградњу 2 гасне турбине и два
котла утилизатора са одузимно-кондензационом парном турбином у првој фази изградње и
додатном гасном турбином и котлом утилизатором у другој фази изградње.

Табела 1.

Планирана просечна потрошња гаса
1
208 Mwe

2
179 Mwe

( 3 x 50,5 MWe )

( 3 x 46,9 MWe )

SGT 800
(Siemens)

LM 6000 Sprint
(General Electric)

MJ/Nm3

32,43

32,43

Потрошња природног гаса – 1 ГТ

Нм3/х

14 866

12 179

Потрошња природног гаса – 3 ГТ

Нм3/х

44 600

36 437

Алтернатива
Тип гасне турбине и произвођач
Просечна калоријска вредност

Просечна Потрошња
природног гаса
Нм3/год
370 180 000
303 257 000
У зависности од произвођача и типа гасне турбине бруто електрична снага будуће ТЕТО (обе фазе укључене) ће бити до 209 Мwe, у пуном кондензационом режиму рада при
просечној годишњој температури од 12,1°C. Међутим, с обзиром на чињеницу да будућа ТЕТО на првом месту у почетној фази треба да обезбеди топлотну енергију за потребе
Рафинерије, електрична снага парне турбине ће бити ограничена на нивоу од 30 до 40 МWе
уместо могућих 40 или 60 МWе када би се комплетно произведена топлотна енергија
превела у електричну енергију.
Гасне турбине
Парна турбина
Укупно

3 x 46,9 МW или 3 x 49,99 МW
1 x 30,00 МW или 1 x 40,00 МW

140,7 или 149,97 МW
30,0 или 40,00 МW
170,7 или 189,97 МW

Провера
просторних
капацитета
неопходних
за
изградњу
планиране
термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) је рађен на бази могућег размештаја следећих објеката и
просторних целина: (1) просторија гасне турбине; (2) котларница; (3) димњак; (4) машинска
сала гасне турбине; (5) трансформаторски плато; (6) електро станица; (7) третман воде,
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канцеларије, контролна соба; (8) пумпна станица расхладних торерва + филтрација; (9)
расхладни торњеви; (10) резервоар деми воде; (11) мерно регулациона станица; (12)
компресорска станица и електро подстаница; (13) резервисано место за резервно напајање
струјом; (14) асфалтни платои; (15) цевоводи (пијаће, деми, расхладне, техничке и
хидранстске воде), природног гаса, водене паре (ниског, средњег и високог притиска) и
кондензата; (16) трансформаторски плато и (17) подземне електро кабловске трасе.

На основу ових садржаја је проверен простор неопходан за изградњу ове
фазе ТЕ-ТО и исти нису обавезујући. Садржаји ће бити дефинисани пројектно
техничком документациом. Могући размештај погона ТЕ-ТО је дат на гафичком прилогу
бр.6.“
4.3.
На страни 329. (Основни план 08), у подпоглављу „4.1.5. Општи услови уређења
комуналне инфраструктуре“,
„4.1.5.2. Мрежа инфраструктурних система“, у
поднаслову : „Електроенергетика инфраструктура“ се мења текст другог става и гласи :
„Снабдевање потрошача електричном енергијом Рафинерија нафте Панчево
изведено је из електроенергетског извора:
1. ТС 220/6/6 kV НИС GIS
2. Сопствене Енергане
Нова ТС 220/6/6 kV је прикључена на преносни електроенергетски систем на
напонскн нивоу 220 kV напона Електромрежа Србије (ЕМС) и у максималном режиму
преузима 2Х 63 MVA из мреже.“
4.4.
На страни 330. (Основни план 08 и Измене плана 09 и 12), у подпоглављу „4.1.5. Општи
услови уређења комуналне инфраструктуре“, „4.1.5.2. Мрежа инфраструктурних
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система“, у поднаслову : „Електроенергетика инфраструктура“ - „Рафинерија нафте
Панчево“ текст од првог до четвртог става се мења и гласи :
„Снабдевање потрошача електричном енергијом Рафинерија нафте Панчево
изведено је из електроенергетског извора:
1. ТС 220/6/6 kV НИС GIS
2. Сопствене Енергане
Нова ТС 220/6/6 kV је прикључена на преносни електроенергетски систем на
напонскн нивоу 220 kV напона Електромрежа Србије (ЕМС) и у максималном режиму
преузима 2Х 63 MVA из мреже.
Доток енергије је остварен пресецањем постојећег далековода 220 kV број 253/2 ТС ХИП
2- ТС Панчево 2 и увођењем у нову ТС.
Новоизграђена ТС је изведена у затвореном простору (с обзиром на недостатак
простора унутар круга Рафинерије), високонапонско постројење (ВН) је гасом (SF6)
изоловано (GIS), смештено у посебну просторију нове командно-погонске зграде ТС 220/6/6
kV. Трансформатори 220/6/6 kV су монтирани уз зграду на отвореном уз уважавање
прописа у погледу заштите од пожара и заштите животне средине.
Новоизграђена ТС је пројектована и изграђена у складу са важећим домаћим и
међународним прописима за изградњу Гасом Изолованих (GIS) ВН постројења.
Из нове ТС напајају се постојеће и планиране ТС 6/0.4 kV у кругу Рафинерије нафте
Панчево.
За потребе евентуалног прикључења ТЕ-ТО на преносну електроенергетску мрежу
Републике Србије, могуће је то прикључење извести у границама и по правилима из важећих
планских докумената за ово окружење на два начина:
1.
преко ТС 220/6/6 kV НИС GIS, ово прикључење би изискивало реконструкцију
поменуте трансформаторске станице у смислу њеног проширења са два додатна водна
поља за унутрашњу монтажу на напонском нивоу 220 kV, али унутар постојећих габарита ове
трансформаторске станице.
2.
Преко ТС 220/35/6 kV ХИП 2, ово прикључење би изискивало реконструкцију и
доградњу поменуте трансформаторске станице једним водним пољем за спољашњу
монтажу на напонском нивоу 220 kV“

TE - TO

TS 220/35/6kV HIP 2

TS 220/6/6kV NIS GIS
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4.5.
На страни 332. (Основни план 08), у подпоглављу „4.1.5. Општи услови уређења
комуналне инфраструктуре“, „4.1.5.2. Мрежа инфраструктурних система“, у
поднаслову : „ Термоенергетика“ текст првог става се мења и гласи :
„Проширење или ревитализација капацитета Енергетике фабрика или изградња нове
термоелектране- топлане (ТЕ-ТО) вршиће се у зависности од захтева нове или
ревитализоване технологије у производним погоним, с обзиром да је енергетика пратећи део
производно-процесних постројења и заједно са истим чини јединствену технолошку целину.“
као и текст трећег става који се мења и гласи :
„Генерално гледано термоенергетска инфраструктура је искоришћења и нема већих
расположивих резерви (осим погонских), без да се изграде нови термоенергетки објекти или
да се додатно улаже у модернизацију опреме и система као и искоришћавања отпадне
енергије. Због знатних уштеда енергије у току експлоатације, планирани су системи за
повратно искоришћавање енергије, различите врсте израде. У зависности од плана санације
и развоја јужне зоне зависиће и потребна улагања у термоенергетска постројења и
инфраструктуру.“
4.6.
На страни 334 и 335. (Основни план 08), у подпоглављу „4.1.5. Општи услови уређења
комуналне инфраструктуре“, „4.1.5.2. Мрежа инфраструктурних система“, у
поднаслову : „ Термоенергетика“ – „Рафинерија“ се мења прва табела и изгледа овако :
Ознака и назив:

3Б - 02
ЕНЕРГАНА
као топла резерва
ПРОШИРУЈЕ СЕ ПОГОН

Делатност:

Мах.капац.

Производња и
дистрибуција вода,
водене паре и електричне
енергије
Јединица
мере

Постојеће стање

м3/х
т/х
Нм 3/х
МЊ

1.200
21
20.000
17

м3/х
м3/х
т/х
МЊ

270
9.000
270+70
10

1.100%
2. 80%
3. 85%
4. 95%

Садаш.радн.капац

1. 85%
2. 50%
3. 70%
4. 85%

Прошир.-смањ.

Планирано

Прош. 150
5 000
Прош.100
12

420
14 000
440
22

Улаз сировина

Сирова вода
Мазут
Гас
Ел.енергија
Излаз производа

1 Деми вода
2 Расхладна вода
3 Водена пара – резервни извор
4 Ел.енергија – резервни извор
Површ.фабр.комплекса
Унутар регул.линије

м2

42.000

и додаје се нови став са табелом и текстом следеће садржине:
„У делу Енергетике за производњу и дистрибуцију водене паре и електричне енергије
планирана је изградња нове когенеративне термоелектране-топлане (ТЕ-ТО)
Дати параметри су преузети из генерлног пројекта а коначни капацитети ће бити
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утврђени након израде техничке документације за изградњу објеката.
Ознака и назив:

3Ц-15
Когенерационо постројење
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА –
ТОПЛАНА (ТЕ-ТО)
НОВИ ПОГОН

Делатност:

Мах.капац.

Производња и
дистрибуција топлотне и
електричне енергије

175 MWe

Јединица
мере

Постојеће стање

Прошир.-смањ.

Садаш.радн.капац

Планирано

Улаз сировина

Сирова вода
Деми вода и Расхладна вода
Природни земни гас 15 бар
Електр. енергија

м3/х
т/х
Нм 3/х
МW

1.100
250
41.200
-

МWt
MWh
Мwe
MWh / MWh

145
1.204.579
175
281.000 /
1.146.817

м2

20.000

Излаз производа

Топлотна енергија, снага
количина
Електр. Енергија,
снага
NIS / EMS,
количина
Површ.фабр.комплекса
Унутар регул.линије

4.7.
На страни 336. (Основни план 08), у подпоглављу „4.1.5.Општи услови уређења
комуналне инфраструктуре“, „4.1.5.3. Зелене и заштитне површине“, на крају текста
се допуњује текстом следеће садржине:
„Локација новопланиране термоелектране – топлане је Одлуком о измени и допуни
Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „РНП“ у
насељеном месту Панчево,("Службени лист града Панчева", број 6/2014) дефинисана на
катастарским парцелама целине 3Ц-15 а што подразумева промену намене тих парцела.
У постојећем стању и у основном плану, намена предметних парцеле је зелене површине
који се овим планом трансформишу, претварају у површине намењене за енергетска
постројења. Променом намене незнатно ће се смањити зелене површине у обухвату
основног плана и то за 0,5%, а за 1,0% у односу на комплекс Рафинерије нафте Панчево,
што неће битно утицатцати на учешће зелених површина од цца. 30%.“
4.8.
На страни 338. (Основни план 08), у подпоглављу „4.1.9. Општа правила заштите
животне средине“, на крају текста се допуњује текстом следеће садржине:
„Главне предности изградње нове гасне когенеративне термоелектране-топлане по
животну средину и одговарајуће економске предности су:
 нижа потрошња улазне сировине као погонског горива тј. гаса
 емитуја се значајно нижом количином загађујућих материја у ваздух применом ове
нове технологије сагоревања гаса као улазне сировине.
 нижи трошкови накнаде за загађење животне средине
 већа производња енергије према производној јединици улазне сировине
 мања потрошња хемијски припремљење воде и расхладне воде због дела електричне
енергије произведене у гасном циклусу
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редукција губитака у транспорту електричне енергије
редукција у радним губицима и испадима од могућих застоја спољашњег извора
напајања.
 предложеном технологијом ће се испунити законски критеријуми из области заштите
животне средине, као и БАТ препоруке за ову врсту пројеката.
 нова ТЕ-ТО ће побољшати сигурност и флексибилност испоруке енергије, а и сигурност
производње.

Генерални закључак је да нова ТЕ-ТО неће имати негативног утицаја на животну
средину и здравље људи посматрано микро и макро локацијски у односу на саму
термоелектрану топлану. Такође, може се рећи и да ће генерално област заштите животне
средине бити унапређена коришћењем ове нове технологије с обзиром да ће постојеће
енергане у Рафинерији нафте Панчево и Петрохемији Панчево бити искључене из процеса тј.
одржаваће се само у резерви због веће погонске сигурности.
ТЕ-ТО изградити у складу са највишим светским стандардима из области заштите
животне средине.
Предвидети и друге мере безбедности за безбедан рад ТЕ-ТО у зонама високог
ризика у складу са важећим прописима Републике Србије.“
4.9.
На страни 340. (Основни план 08), у подпоглављу „4.1.11. Стратешка процена утицаја
законом одређених планских решења на животну средину“, на крају текста се
допуњује текстом следеће садржине:
„На основу треће измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП
„Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту
Панчево је израђена измена и допуна постојеће Стратешке процене утицаја плана на
животну средину чији закључци су уграђени у предметну измену плана а сам елаборат
Стратешке процене је саставни део планског документа. „

5. Измене и допуне у поглављу : 4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
5.1.
На страни 349. (Основни план 08), у подпоглављу „4.2.12. Правила изградње и
прикључења инфраструктурних система“ одмах после наслова „ Термоенергетика *
“ се додаје нови поднаслов :
„А. Правила грађења за постојеће објекте
термоенергетике“.
5.2.
На страни 350. (Основни план 08), у подпоглављу „4.2.12. Правила изградње и
прикључења инфраструктурних система“ под насловом „ Термоенергетика * “
после 14-тог става се додаје нови поднаслов : „Б. Правила за изградњу и прикључења
термоенергетских инфрастеуктурних система“, а који предходи постојећем 15-том ставу
који остаје непромењен, и гласи :
„Нове гасоводе, нафтоводе и продуктоводе ван комплекса фабрика водити
подземно у већ формираном трасама, тежити да се створе заједнички коридори за више
цевоводе, а све у смислу заштите пољопривредног земљишта. Унутар круга фабрика
ови цевоводи се могу водити и надземно на цевним мостовима.“
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5.3.
На страни 351. (Основни план 08), у подпоглављу „4.2.12. Правила изградње и
прикључења инфраструктурних система“ на крају текста у поднаслову
„Термоенергетика * “ се додаје нова тачка са текстом следеће садржине :
„ 4. за Измену и допуну ПГР, а које се односи на планирану нову ТЕ-ТО у Рафинерији, од :
4.1 ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад;
бр. 06-01/5569 од 02.10.2014. и 06-01/919 од 24.02.2015“
као и нови поднаслов : „В. Посебна правила грађења за објекате и инсталације
термоенергетике“, са табеларним прегледом правила грађења и текстом следеће
садржине :
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОДЗОНУ 3.1. НОВА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА –
ТОПЛАНА, ТЕ-ТО (3Ц-15)

зона 3 - ЕНЕРГЕТИКА

подзона 3.1.
НОВА
ТЕРМО
ЕЛЕКТРАНА
ТОПЛАНА,
ТЕ-ТО
(3Ц-15)

ВРСТА
НАМЕНЕ
ОДНОСНО
КОМПАТИБИ
ЛНЕ НАМЕНЕ
ОБЈЕКАТА У
ЗОНИ
Дозвољена
врста и
намена
објеката

Забрањена
врста и
намена
објеката

МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Намена која је дефинисана за одређени простор, представља
преовлађујућу-претежну-доминантну намену на том простору,
што значи да заузима минимално 50% површине блока-зоне у
којој је означена, али свака намена подразумева и друге
компатибилне намене,
У оквиру ове подзоне могуће је градити енергетске објекте за
производњу топлотне и електричне енергије са припадајућим
пратећим садржајима. Такође су дозвољене и компатибилне
намене као нпр: комерцијални, пословни и привредни садржаји
мањег или већег обима тј. капацитета објекти за складиштење,
комуналне делатности и др. уз задовољавање услова заштите
животне средине да не угрожавају људе и животну средину
(земљиште, ваздух и воду).
Забрањена је изградња објеката чија је намена становање као и
свих објеката за које се захтева или може захтевати процена
утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури
не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну
средину, односно мере које треба спровести ради спречавања
негативног утицаја на животну средину.
Забрањена је изградња пројеката који не испуњавају захтеве
квалитета за производе, процесе и услуге, односно који
примењују домаћу или увезену технологију или процес, односно
производе и стављају у промет производе који не испуњавају
захтеве у вези са заштитом животне средине или уколико су
технологија, процес, производ или сировина забрањени у земљи
извозника.
Дозвоњена је изградња, доградња, надзиђивање,
реконструкција, адаптација, санација, промена намене,
уклањање објекта.
Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој
парцели комплекса а није дозвољена изградња једног објекта и
његових делова на више парцела.

УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
Правила
парцелације,

Положај,
облик,

Дозвољено је формирање грађевинских парцела правилних
геометријких облика, деобом или спајањем катастарских
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парцела у складу са Законом, а према параметрима из овог
плана.
Парцелација и препарцелација вршити у складу са променама
на терену, односно потребама изградње нових и доградње
постојећих објеката.
Свака парцела мора имати директну или индиректну везу преко
интерне саобраћајнице са јавном по вршином - саобраћајницом.
Изузетно на већ изграђеним грађевинским парцелама, где
величина парцеле и/или удаљеност објекта од границе парцеле
не задовољавају наведене елементе, дозволиће се парцелација
ради развргнућа имовинске заједнице или у циљу решавања
других имовинско правних односа.

минимална величина парцела

минимална ширина парцела

Мин. 2000 m2

Мин. 25,00 m

У комплексу постоје изграђене интерне саобраћајнице, за које није неопходна
парцелација, а за нове интерне саобраћајнице, регулационе ширине интерних
саобраћајница унутар подзоне су у функцији технолошких транспортних захтева
технологије што треба да задовољи кретање теретних возила као и
постављање неопходне пратеће инфраструктуре. Минимална ширина колских
саобраћајница је 3,00м а пешачких 1,2 м. Дозвољена је препарцелација
ободних интерних саобраћајница у циљу формирања јединствене грађевинске
парцеле за изградњу нове ТЕ-ТО уколико то буде неопходно након избора
коначне опреме која ће бити уграђена у објекат.
Може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине
предвиђене планом под условом да постоји приступни пут објекту ради
одржавања и отклањања кварова. Величина парцела ће се одредити на основу
распореда технолошке опреме и сигурносних предуслова.
Начин изградње објеката, појединачних или групација објеката, мора бити
усклађен са њиховим значењем и функцијом у комплексу, али тако да сви
објекти чине јединствену просторну техноошку целину, без укрштања и
преклапања функција и начина кретања запослених и механизације.
Применити савремене материјале и поступке грађења, задовољавајући услове
коришћења у окружењу. Тежити максималној рационализацији у коришћењу
простора имајућ и у виду пре свега просторна ограничења.
Све објекте лоцирати и димензионисати према одређеној намени, технолошком
процесу, усвојеном типу и врсти технолошке опреме, као и броју радника у
најоптерећенијој смени.
Положај објеката на парцелама мора бити унутар регулационе линије,
дефинисана грађевинском линијом, а сама грађевинска линија биће одређена
захтевима технолошког процеса и величине и облика објекта који се гради.
Постојећи објекти се могу задржати у затеченом стању у смислу полажаја у
односу на регулациону и грађавинску линију..
Минимално растојање између регулационе и грађевинске
Положај објекта
линије за објекте високоградње ове подзоне је 5m од
према површини
регулације јавне саобраћајнице..
јавне намене
Цевни мостови и друге надземне инсталације морају бити, у
(од Регулационе
зависности од технолошких захтева, удаљени 5-15м. од
линије)
регулационе линије, односно Battery limit-a.
од бочне и задње Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле
границе парцеле
није условљено, односно зависи од технолошког процеса.
упуштање делова
објекта у јавну
површину
Грађевинска
линија испод
нивоа терена
Максимални
индекс
заузетости

Планом се не предвиђа могућност упуштања
делова објекта у јавну површину.
Максимално у границама грађевинске парцеле
Из - %

Индекс заузетости зависи од
врсте и технологије постројења
и износи до 75 %
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РЕГУЛАЦИЈА

Нивелациони
услови

Напомена :
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ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА
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услови за други
објекат
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постојећи
објекти

Ии
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Индекс изграђености зависи од
врсте и технологије постројења
и износи до 2,50

Сви објекти треба да имају спратност у зависности од
намене, односно технолошког процеса и захтева уградне
опреме.
Максимална спратност комерцијалних и пословних објеката
у комплексу је П+3.
Висина објекта зависе од врсте и технологије постројења и
утврђује се у складу са технолошким захтевима и околним
простором.
Висина цевних мостова и других надземних инсталација
морају да омогуће неометан саобраћај свих габаритних
возила (ватрогасна возила, ауто дизалице и друго).
Сви објекти висине преко 100м сматрају се препрекама, те
се као такви и морају обележити као препрека за цивилни
ваздушни саобраћај. Уколико су објекти виши од 30m
потребно је прибавити мишљење и сагласност институција
надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја
Систем нивелације се базира на постојећој нивелацији
саобраћаних мрежа у окружењу. Нове саобраћајнице и
нове платое у подзони везивати на контакне, већ
нивелационо дефинисане просторе.
Планиране коте дате су у укрсним тачкама саобраћајница
док је пожељно да коте у грађевинским блоковима буду
нешто више (за око 0,20м) што зависи од технолошког
процеса.
Забрањено је површинске воде са једне грађевинске
парцеле усмеравати према другој парцели.
Подужни и попречни падови се усклађују са нивелационим
решењем,
конфигурацијом
терена,
постојећим
и
планираним
објектима,
решењем
атмосферске
канализације и важећим нормативима тј. критеријумима за
поједине врсте објеката.
За процесну опрему, уређаје и инфраструктурне
инсталације висина није ограничена, односно може бити и
већа. У тим случајевима (ако то буде неопходно), ће се
прибављати посебни услови и сагласности од надлежних
институција.
На парцели се могу градити и други објекти који су
одговарајуће намене и у складу са просторним
капацитетима
парцеле,
односно
са
наведеним
урбанистичким параметрима.
Међусобна удаљеност објеката зависи од актуелних
прописа који се односе на овакву врсту објеката понаособ у
складу са њиховом наменом, технолошким и сигурносним
захтевима.
Могуће су све врсте интервенција на постојећим објектима
уз услов да су након интервенција испоштовани сви
урбанистички параметри и еколошки услови овог Плана.
Обнову и реконструкцију објеката потребно је изводити у
складу са свим законима, условима надлежних институција,
позитивним прописима и стандардима који важе за ову
врсту производње.
Даје се могућност трансформације постојећих намена
објеката у планиране уз услов да нова намена подлеже
овим Планом прописаним критеријумима еколошких
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ограничења и урбанистичким параметрима.
Пре изградње когенерационог постројења ТЕ-ТО на
катастарским парцела целине 3Ц-15 као припремне радове
или у току изградње, предвидети измештање постојеће
инфраструктуре (водовод, електро, птт,...) са тих парцела на
повољнију локацију унутар Рафинерије нафге Панчево, а у
циљу несметане изградње. Диспозицију објеката ТЕ-ТО
усагласити са постојећим надземним и подземним
инсталацијама на локацији. ТЕ- ТО не сме угрозити рад
постојећих производних погона
Објекти морају бити архитектонски обликовани у складу са
савременим трендовима пројектовања и градње, односно
обликовања овакве врсте објеката и да испуњава услове
које диктира технологија (лаки кров и сл)
Објекти морају бити завршно обрађени савременим
материјалима и бојама у складу са врстом објекта уз
поштовање посебних прописа и брендирања којима се ова
област евентуално посебно регулише.

Типологија
Планирано искључиво енергетски - пословно – радно –
објеката
производно - индустријски објекти привреде.
Зелене површине прожимају и допуњују основне намене зоне. Зеленило и
слободне површине треба да су заступљене на слободним површинама
парцеле, до 30%. Једна од мера за заштиту околине је формирање заштитних
зелених појасева, које ће се поставити по ободу парцеле ,уколико је то могуће
ради умањења и елиминисања буке и вибрација. Избор врста мора бити у
складу са наменом простора и са условима средине. Озелењавање ускладити
са подземном и надземном инфраструктуром и техничким нормативима за
пројектовање зелених површина.
Зелени масиви се не формирају уколико се установи да је потребно да се
формирају безбедносни појасеви између објеката којима се спречава ширење
пожара, а према налогу надлежне организације.
Предвидети приступне путеве и манипулативни простор за
нормалан погон и одржавање ТЕ-ТО. Парцеле које не
остварују директне приступе на јавне саобраћајнице или
друге јавне површине, морају имати трајно обезбеђене
индиректне приступе (образовањем приступног пута
интерних саобраћајница комлекса, или успостављањем
трајног права службености пролаза), а све у складу са
важећим законима и правилницима.
Услови за
Неопходно је обезбедити колске и пешачке приступе до
пешачки и
третиране зоне преко мреже интерних саобраћајница.
колски приступ
Преко интерних саобраћајница, комплекс прикључити на
улицу Спољностарчевачку (општ. пут број 1). Минимална
ширина пешачког приступа је 1,20м а колског приступа 3,5м.
Носивост коловозних конструкција колских приступа
извршити на основу планираних саобраћајних оптерећења.
Подужне и попречне падове ускладити са нивелационим
решењем саобраћајница, постојећим и планираним
објектима, конфигурацијом терена и решењем одвода
атмосферских вода.
Паркирање на
Стационарни саобраћај се остварује на паркиралиштима
парцели
испред комплекса Рафинерије нафте Панчево, простор
између регулационе линије саобраћајнице
Спољностарчевачке и ограда фабричког круга. Постојеће
паркинг просторе је могуће проширити са паркинг местима
стандардних димензија и манипулативним
саобраћајницама.
Број потребних паркинг места за запослене на парцели 0,5
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паркинг место на 100 м2.

Уколико посебни услови имаоца јавних овлашћења
за прикључење то захтевају или из других разлога
захтеваних посебним законима, односно другим
разлозима који су правне природе, неопходно је
обезбедити посебно место мерењеа потрошње
услуга/производа коју испоручују имаоци комуналне и
друге инфраструктуре.

Сви елементи и опрема предметних инсталација,
која се уграђује у постојеће и планиране система,
морају бити одговарајућег квалитета, морају бити
атестирани у складу са параметрима рада и техничким
нормативима и стандардима уз задовољавање свих
Општи услови
захтева из области заштите животне средине.

Прикључење објеката на постојећу или планирану
инфраструктурну мрежу извршити према условима
надлежних предузећа власника те инсталације тј.
оператера, уз могућност прелазних решења до
реализације планираних инфраструктурних мрежа.

Придржавати се свих позитивних законских прописа
и стандарда који дефинишу ове области, као и посебних
услова и сагласности надлежних институција.

Предвидети све пратеће системе неопходне за
несметан процес производње и испоруке топлотне и
електричне енергије произведене у новој ТЕ-ТО.
 Систем за снабдевање гасом ТЕ-ТО, планирати тако да се обезбеди
поуздан рад електране,
 Прикључење извести, директно на главни доводни гасовод за Рафинерију
нафте Панчево, са реконструкцијом и проширењем/доградњом самог
главног доводног гасовода и постојеће гасне станице МРС на кат. парцели
број 3583 К.О. Војловица или изградњом нове гасне мерне станице за ТЕТО (МС) у окружењу постојеће гасне станице на истој грађевинској парцели
или парцели на којој ће бити ТЕ-ТО, а све према условима оператера (ЈП
„Србијагас“)
 неопходан радни притисак гаса обезбедити изградњом компресорнице са
посебним гасним компресорима за повећање притиска гаса
 Сваки објекат у који се инсталише гасна инсталација са гасним
потрошачима, грађевински мора задовољити услове који су дефинисани
важећим законским прописима и техничким нормативима за гасне
котларнице, гасне димњаке, вентилацију ...
 Сваки потрошач гаса без обзира да ли се прикључује на примарни или
секундарни гасоводни систем, мора имати гасну мерно-регулациону, мерну
или регулациону станицу или сет - МРС (у зависности од капацитета) а у
складу са посебним условима и законском регулативом. Више корисника
гаса на блиским локацијама могу имати заједничке гасне станице са
независним мерачима за сваког потрошача.
 Гасне инсталације, мерна станица, МРС и њихови делови, морају бити
лоцирани на таквим местима да испуњавају услове минималних
безбедносних растојања од објеката и отвора на фасади објекта (прозори,
врата, вентилациони отвори и сл.), других могућих инсталација и електро
ормарића, а све у складу са прописима који регулишу ову област и уз
сагласност надлежног дистрибутера и надлежног органа за заштиту од
пожара.
 МРС и мерну станицу по правилу поставити као самостојеће, а изузетно се
могу постављати и на фасади објекта делимично укопани, на приступачном
месту, да не ометају пролаз и да естетски не нарушавају фасаду објекта.
 МРС и мерну станицу поставити према условима надлежног дистрибутера и
МУР РС – Сектора за ванредне ситуације.
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За гасне котларнице је неопходно испоштовати сва правила дата важећим
законским и подзаконским актим, као и националним и светским прописима,
техничким нормативима и стандардима.
Системе прикључних цевовода (парне и кондензне водове, водове топле,
хладне, процесне и ПП воде и друго), за повезивање ТЕ-ТО са постојећим
објектима Енергане у Рафинерији нафте Панчево (у блоку 9) и Енергане у
ХИП Петрохемији планирати тако да се искористе постојећи и планирани
коридори и цевни мостови, односно цевоводни системи међупогонских
повезивања у Рафинерији нафте и између Рафинрије нафте и Петрохемије.
Цевоводе термомашинских инсталација (гасоводи, топловоди и др.) унутар
радних зона се могу водити подземно и надземно на цевним носачима,
мостовима и фасадама, према најоптималнијим трасама и сигурносним
захтевима.
НИС Рафинерија се напаја електричном енергијом из Главне 220/6/6 kV
трафостанице ТС Рафинерија која је повезана са електроенергетском
мрежом Србије. С обзиром да се објекти ТЕ-ТО налазе у комплексу
Рафинерије нафте Панчево исти се напајају из исте Трафо станице.
Предметна комбинована гасно-парна електрана са когенерацијом ТЕ-ТО
истовремено производи топлотну и електричну енергију првенствано за
сопствене потребе, Рафинерије нафте Панчево па и ХИП Петрохемије
Панчево.
Испоруку произведене електричне енергије у ТЕ-ТО, испоручивати
првенствено за Рафинерију нафте Панчево преко новопланиране трасе
електроенергетких водова, подземно и преко постојеће трафо станице
Рафинерије нафте Панчево ТS 220/6/6 кV која се налази на кат.парц.3561
К.О.Војловица, а секундарно за остале потрошаче преко постојећих
електроенергетких траса које спадају у међупогонске везе.
Даје се могућност испоруке произведене електричне енергије у ТЕ-ТО, у
електо мрежу Србије, преко постојећих трафо станица које се налазе у
окружењу (ТС 220/6/6 kV трафо станица Рафинерија, ТС 220/35/6 kV трафо
станица
Панчево
ХИП2,…)
и
постојећих
или
планираних
електроенергетских траса који су дефинисани важећим урбанистичким
плановима коначно мишљење о тачки прикључења ће дати предузеће
Електромреже Србије у чијем се власништву налази преносна
електроенергетска мрежа и део расклопног постројења у оквиру поменутих
трансформаторских станица.
Постојеће енергетске каблове, који су у експлоатацији, а чија траса се не
поклапа са будућим трасама неопходно је изместити, а уколико то није
могуће, предвидети изградњу нових деоница каблова, да би се енергетски
водови задржали у функцији.
Снабдевање објеката санираном водом вршити из постојеће водоводне
мреже комплекса Рафинерије нафте Панчево. У случају прикључење
објеката на уличну мрежу градског водовода извршити преко водомерног
шахта лоцираног на 1,5 метар унутар регулационе линије. Поред главног
водомера, могуће је унутар парцеле поставити контролне водомере за
сваког потрошача понаособ.
Неопходне количине воде за производни процес (топлу, расхладну,
омекшану и др. воду) предвидети из система за снабдевање водом
Рафинерије нафте Панчево.
Противпожарни систем планирати као независтан систем са местом
прикључења на постојећу хидрантску мрежу Рафинерије нафте Панчево.
Објекте на комплексу ТЕ-ТО прикључити на постојеће канализационе
системе Рафинерије нафте Панчево, а у случају да прикључци изводе на
уличну мрежу фекалне или атмосферске канализације извршити преко
ревизионог шахта (или цевне ревизије) лоцираног на 1,5 метар унутар
регулационе линије.
Пречишћавање отпадних вода предвидети кроз постојеће системе за
пречишћавање отпадних вода у Рафинерији нафте Панчево. Унутар
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комплекса обавезно предвидети предтретман технолошких и атмосферских
вода (сепаратори масти, уља и нафтиних деривата).
 Прикључење објекта према
условима надлежног Предузећа За
реализацију приступне мреже, обезбедиће се трасе, на прописаном
одстојању у односу на друге инсталације.
 Капацитет привода за објекте зависи од потреба, типа услуга и оптерећења,
 објекти
за
смештај
телекомуникационих
уређаја
мобилне
телекомуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа,
базних радио станица, радиорелејних станица, антене и антенски носачи,
као и антене за систем даљинског надзора и управљања (СДУ) могу се
поставити у оквиру објекта, као и на слободном простору
 КДС мрежа ће се у потпуности градити подземно;
 Приликом укрштања и паралелног воћења ових инсталација са другим
инсталација придржавају се важећих техничких прописа.
Комунални отпад је потребно одложити у одговарајуће контејнере ради његовог
транспорта на санитарну депонију.
У свим зонама термоелектране-топлане морају се поштовати основни
технички услови за одржавање комуналне хигијене:
 подлога прилазног пута за одношење комуналног отпада возилима
надлежног ЈКП-а мора да буде тврда и проходна у свим метеоролошким
условима;
 минимална ширина овог пута треба да износи 3 m;
 за пословни и радни простор површине између 1000 и 3000 m2 нужно је
обезбедити контејнере од 1,1 m3, односно одговарајући сет контејнера (за
селективно одлагање комуналног отпада);
 контејнере треба поставити на тврду подлогу, делимично ограђену, како би
се спречило неконтролисано разношење отпада;
 микро локација са контејнерима треба да буде приступачна, са једне или две
стране, ради њиховог једноставног и лаког пражњење.
 Контејнери за одлагање отпад се не могу постављати у зонама раскрсница,
непрегледним местима и сл. где би положај и габарити истих смањили
прегледност и угрозили безбедност људи и саобраћаја.
 Посуде за одлагање отпада могу се налазити у одговарајућим специјалним
просторијама у оквиру објекта, на парцели/комплексу или на површини
посебно одређеној за ту намену.
Опасан отпад, је потребно да буде сакупљен у одговарајуће посуде (метална
бурад, PVC бурад и сл) погодне за транспорт преко овлашћених предузећа на
даљу обраду. Сав опасан отпад обавезно транспортовати, третирати и
одложити ван граница Плана и града Панчева.
Ограде морају бити постављене на регулационим линијама тако да ограда,
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Комплекса ТЕ-ТО мора бити ограђен сигурносном оградом која може бити по
потреби постављена око целог комлека и то до висине максимално 2,20м , на
уличној регулацији може бити транспарентна или зидана (или комбиновано).
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају
непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне
намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган а у складу са
захтевима безбедности и предметне делатности.
Услови заштите
Заштита суседних објеката на истој и суседним
суседних објеката
грађевинским парцелама, зависе од врсте и технологије
постројења и условима зона сигурности (пожар,
експлозија, итд) у складу са важећим прописима и
стандардима.
Услови заштите
 Aко се у току извођења грађевинских и других радова
културно
наиђе на археолошка налазишта или археолошке
историјског
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без
наслеђа
одлагања прекине радове и о томе обавести Завод
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за заштиту споменика културе у Панчеву као и да
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и
да се сачува на месту и у положају у коме је
откривен.
 Извођач радова је обавезан да пре подношења
пријаве о почетку радова код надлежног органа
обавести Завод за заштиту споменика културе у
Панчеву о почетку земљаних радова, ради
регулисања обавеза Инвеститора везаних за послове
стручно археолошког праћење свих земљаних
радова.
 Обезбедити услове праћења свих земљаних радова
од стране стручњака Завода приликом свих
земљаних радова, а у случају посебно занимљивих и
вредних случајних налаза неопходно је извршиги
заштитна археолошка ископавања у непосредној
зони налаза а све у складу са датим условима Завод
за заштиту споменика културе у Панчеву.
Главна обавеза улагача, носиоца привредних
активности и оператера у планираној зони је да поштују и
примењују начела одрживог развоја и превентивне и
регулативне мере заштите животне средине, што значи
да треба да користе технологије и процесе који
испуњавају високе стандарде заштите животне средине
тј. стриктно примењују најбоље доступне технике (best
available technique – BAT).
У заштити и унапређењу животне средине предузећа на
овом подручју треба стриктно да се придржавају свих
закона, услова надлежних институција и општинских
одлука и закључака који се односе на заштиту животне
средине.
Урбанистичке мере заштите се састоје у адекватном
зонирању града, формирању заштитних појасева- зона
између индустрије и зона становања. Обезбеђено је
минимално заштитно растојање од 500м између подзоне
ТЕ-ТО термоелектрана топлане и стамбене зоне у
Војловици.
У заштитним зонама се не препоручује изградња
објеката било које намене.
Такође је потребно да се поштују параметри Уредбе о
индикаторима буке, граничним вредностима, методама
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини, Службени
гласник РС, бр. 75/2010), да уређаји у и око предметног
објекта задовољавају техничке прописе у вези са
граничним нивоом буке,
Ради заштите од пожара објекти морају бити изграђени
у складу са важећим прописима, техничким нормативима
и стандардима из области заштите од пожара и
експлозија.
Објекти
морају
бити
опремљени
одговарајућом хидранстком мрежом и посебним
системима за заштиту од пожара и експлозија.
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за
ватрогасна возила.
Сви објекти који имају повећан ризик од експлозије
морају бити изграђени у складу са прописима, техничким
нормативима и стандардима из области заштите од
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пожара и експлозија.
У циљу рационалне потрошње и уштеде енергије у току
експлоатације, неопходно је при пројектовању и
извођењу посветити пажњу топлотној заштити објеката, у
складу са важећим позитивним законским прописима,
Инсталацијe и опрема морају бити високо
аутоматизоване, са уграђеном регулационом, мерном
опремом и системима за искоришћење отпадне
топлотне-расхладне енергије.
Даје се могућност фазне реализације комплекса у
зависности од развојне концепције и динамике изградње
Инвеститора.
Генералним пројектом се у првој фази предвиђа
изградња две гасне турбине са припадајућим котловима
утилизаторима и једне парне турбине, а у другој фази у
зависности од потреба за топлотном и електричном
енергијом предвиђeна је изградња још одговарајућег
броја гасних турбина са припадајућим котловима.
Према захтевима и могућностима, крајњом фазом би се
обезбедило снабдевање топлотном енергијом, осим
фабрика који су обухваћени овим планом, и топлотни
конзум подручје града Панчева.
Свака фаза градње мора бити функционална и
грађевинска целина. Задња фаза не сме прекорачити
урбанистичке парараметре ове зоне

5.4.
На страни 351. (Основни план 08), у подпоглављу „4.2.12. Правила изградње и
прикључења инфраструктурних система“ на крају текста у поднаслову
„ Термоенергетика * “, а што се појављује на крају додатог текста у поднаслову МРС на
страни 15 (Измене плана 12) додаје се нови поднаслов Гасна мерна станица за ТЕ-ТО
(МС) са текстом следеће садржине :
„Према условима ЈП СРБИЈАГАС-а бр.066-01/5569 од 02.10.2014. и 06-01/919 од
24.02.2015.придржавати се услова који се односе на прикључење будуће ТЕ-ТО Панчево:
1. Прикључење нове ТЕ-ТО Панчево може се извести на постојећу МС у кругу РНП (која је у
власништву ЈП СРБИЈАГАС-а) , проширењем постојеће МС тако да се на станици може
вршити независно мерење потрошње природног гаса за будуће ТЕ-ТО Панчево (ова
могућност зависи од тога да ли постоји довољно простора на постојећој МС да се може
извршити њена реконструкција)
2. Или, изградња нове МС за потребе будуће ТЕ-ТО Панчево која би се градила уз
постојећу МС (треба предвидети простор за смештаје ове МС који је приближан
габаритима постојеће МС).“
5.5.
На страни 359. (Основни план 08 и Измене плана 09 и 12 ), у подпоглављу „4.2.21. Услови
и мере за спровођење Плана“, на крају текста у поднаслову : „Мере за спровођење и
реализацију плана генералне регулације“ се додаје нови наслов : „Остале смернице
значајне за спровођење плана“, са текстом следеће садржине:
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„Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени
гласник РС“ бр. 22/2015) важи за целине и зоне у којима нису дефинисана правила
парцелације, регулације и изградње.
За све остало важе одреднице Плана генералне регулације комплекса ХИП
„Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту
Панчево ("Службени лист општине Панчево", бр. 12/2008 и „Службени лист града Панчева“
број 18/2009 и 17/2012).“
5.6.
На страни 359. (Основни план 08 и Измене плана 09 и 12 ), на крају текстуалног дела плана
се додаје ново поглавље „4.3. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“, са текстом следеће
садржине:
„У складу са Правиликом о начину увида у донети урбанистички план, оверавања,
достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду („Сл.
гласник РС“ бр.75/2003) План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у 3
(три) примерка у аналогном облику и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.
Овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП "Дирекција" као и овлашћено лице
Скупштине града Панчева, пре оверавања, потписују све примерке Плана израђеног у
аналогном облику.
Оверу потписаног Плана врши овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП "Дирекција",
као и овлашћено лице Скупштине града Панчева.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и један
примерак Плана у дигиталном облику достављају органу надлежном за његово доношење Скупштине града Панчева, ради евидентирања у локалном информационом систему
планских докумената и стања у простору и архивирања.
Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику као и два
примерка Плана у дигиталном облику достављају се органу надлежном за његово
спровођење.
Један примерак Плана у дигиталном облику доставља се министарству надлежном за
послове просторниг планирања и урбанизма ради евидентирања у Централном регистру
планских докумената.
Један примерак Плана у дигиталном облику доставља се Покрајинском секретаријату
за урбанизам, градитељству и заштиту животне средине.
Један примерак Плана у дигиталном облику доставља се органу надлежном за
послове државног премера и катастра.
Сходно ставу 3 члана 2 Правилника, ЈП "Дирекција" ће, поред горе предвиђеног броја
примерака, израдити План у још 2 (два) примерка у аналогном и дигиталном облику, ради
потписивања, оверавања и чувања у својој архиви и архиви одговорног урбанисте.
ЈП "Дирекција" ће, поред горе предвиђеног броја примерака, израдити План у још 1
(једном) примераку у аналогном и дигиталном облику, ради потписивања, оверавања и
чувања у архиви Инвеститора у складу са склопљеним Уговором о изради измене и допуне
предметног планског документа.
Након усвајања од стране Скупштине града Панчева, План се објављује у Службеном
листу града Панчева.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.“
Скупштина града
Панчева

Председник
Скупштине града

број : II-04-06-16/2015-11

Филип Митровић
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На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09
– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,42/13-УС, 50/13УС,98/13-УС, 132/14 и 145/14), Просторног плана
града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр. 22/12 и
25/12-исправка), члана 1. Одлуке о овлашћењу
помоћника Градоначелника града Панчева у
области урбанизма и помоћника Градоначелника
града Панчева за економски развој за покретање
иницијатива за израду планских докумената и
њихових измена и допуна за град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 32/12),
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14др.закон) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 1/14пречишћен текст и 24/14), уз прибављено
Мишљење
Комисије
за
планове
од
11.07.2015.године, Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 28.07. 2015. године, донела
је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЧАРЕВО
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

28. јул 2015. године

III УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И РАЗВОЈНИХ
СТРАТЕГИЈА И СПИСАК ПОДЛОГА

Члан 3.
Услови и смернице Просторног плана
Панчева као планског документа вишег реда остају
на снази, јер се не мења намена простора у оквиру
обухвата Измене плана већ се мења само статус
земљишта по питању коришћења односно
власништва.
За израду Измене плана ако је потребно
прибавити ће се подлоге (катастарско-топографског
плана са планом подземних водова и копија плана
парцела).
IV ПРИНЦИПИ, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И
ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

Члан 4.
Циљ Измене плана је промена намене
катастарских парцела број 3340, 5455/1, 5454 и
5455/2 све к.о. Качарево из грађевинског земљишта
остале намене у грађевинско земљиште јавне
намене, како би се створио плански основ за
уређење
туристичко-рекреативне
зоне
са
комплексом језера у Качареву.

Члан 5.

Приступа се Измени Плана генералне
регулације насељеног места Качарево ("Сл. лист
града Панчева" бр.9/11 и 3/13-исправка) (у даљем
тексту: Измена плана).

Промена статуса земљишта обезбедиће
могућност финансирања из јавних средстава
изградњу и уређење простора у обухвату Изменe
плана.

II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

V КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА,
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ
ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Члан 2.
Комплекс језера налази се на самом ободу
нaсеља, на његовој крајњој југоисточној страни.
Измена плана обухвата простор који је са
југозападне и северозападне стране омеђен
планираним насељским улицама, док је са
југоисточне и североисточне стране омеђен
планираним комплексом заштитног зеленила, a
обухвата катастарске парцеле број 3340, 5455/1,
5454 и 5455/2 све к.о. Качарево.
Површина простора обухваћеног
овим Планом износи око 10,80 Ха.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, уређења и
заштите планског подручја обухваћеног Изменом
плана се не мења у односу на План генералне
регулације насељеног места Качарево ("Сл. лист
града Панчева" бр.9/11 и 3/13-исправка).
VI РОК ИЗРАДЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ НОСИОЦА
ИЗРАДЕ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 7.
Рок за израду Измене плана је 180 дана
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од дана доношења Одлуке.

Члан 8.
Носилац израде Измене плана је град
Панчево путем Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено – комуналне послове
Градске управе града Панчева.
Израђивач плана је Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево (у даљем тексту: ЈП „Дирекција“ Панчево).

Члан 9.
Средства за израду Измене плана биће обезбеђена
Програмом пословања и финансијским планом ЈП
„Дирекција“ Панчево, а оквирна процена
финансијских средстава за израду плана износи
1.108.898,00 динара.
VII МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА
ЈАВНОГ УВИДА

Члан 10.
После доношења одлуке о изради Плана
организује се рани јавни увид ради упознавања
јавности (правних и физичких лица) са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, могућим
решењима за урбану обнову, као и ефектима
планирања.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет
Целина страници града Панчева и траје 15 дана од
дана објављивања.

Члан 11.
Пре излагања Измене плана на јавни увид,
нацрт Планског документа подлеже стручној
контроли, коју врши Комисија за планове, која
обухвата проверу усклађености
планског
документа са планским документом ширег
подручја, одлуком о изради планског документа,
Законом о планирању и изградњи, Правилником
којим се регулише садржина, начин и поступак
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања, стандардима и нормативима и проверу
оправданости планског решења.
Након извршене стручне контроле из
претходног члана ове Одлуке, нацрт Измене плана
Целина се излаже на јавни увид у трајању од 30
дана.
Нацрт Измене плана се излаже на јавни
увид у Градској управи града Панчева, у
просторијама које буду означене у огласу који ће
бити објављен у дневном и локалном недељном
листу, као и у електронском облику на интернет
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страници града Панчева.

Члан 12.
Пре подношења нацрта Измене плана
Скупштини града Панчева на доношење, исти
подлеже стручној контроли, коју врши Комисија за
планове.
О извршеном јавном увиду планског
документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном
увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби.
Извештај о обављеном јавном увиду,
доставља се носиоцу израде планског документа,
који је дужан да у року од 30 дана од дана доставе
извештаја поступи по одлукама из предметног
извештаја.
Предлог Измене Плана, уз извештај о
обављеном јавном увиду Комисије за планове, који
је саставни део образложења Измене плана,
доставља се Скупштини града Панчева на
доношење.
VIII ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Члан 13.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Измене Плана генералне регулације
насељеног места Качарево на животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању
израде стратешке процене утицаја Измене Плана
генералне регулације насељеног места Качарево на
животну средину („Службени лист града Панчева“
број 12/15).
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Саставни део Одлуке о измени Плана
генералне регулације насељеног места Качарево,
јесте графички приказ прелиминарне границе
обухвата планског подручја.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-11
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Панчево, 28. 07. 2015.
Филип Митровић,дипл.економиста, с.р.
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На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“
број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12,42/13-УС, 50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и
145/14), Плана генералне регулације насељеног
места Омољица ("Службени лист града Панчево "
број 33/14), члана 1. Одлуке о овлашћењу
помоћника Градоначелника града Панчева у
области урбанизма и помоћника Градоначелника
града Панчева за економски развој за покретање
иницијатива за израду планских докумената и
њихових измена и допуна за град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 32/12) и
чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14пречишћен текст и 24/14), уз прибављено
Мишљење Комисије за планове од 11.07.2015.
године, Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 28. 07. 2015. године, донела је

ОДЛУКУ O ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
115 У ОМОЉИЦИ - ПОСЛОВНА
ЗОНА СА РЕЦИКЛАЖНИМ
ЦЕНТРОМ ЗА ПРИВРЕМЕНО
СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА РАДИ
ТРЕТМАНА И ЊЕГОВОГ ДАЉЕГ
ПЛАСМАНА
I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са
рециклажним центром за привремено складиштење
отпада ради третмана и његовог даљег пласмана (у
даљем тексту: План).
II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА СА ОПИСОМ

Члан 2.
Пословно-радни
комплекс
компаније
„Божић и синови“ доо налази се у Омољици у
улици Патријарха Арсенија Чарнојевића бб на
катастарској парцели број 2757 к.о. Омољица
општина Панчево. Планирано је проширење
коплекса ради обављања делатности управљања
отпадом и на парцелама: 2752, 2742, 2743, 2741/1,
2736, 2735/5, 2733 и 2734 све к.о. Омољица .
Оквирна површина ове зоне износи око 2ха
13а 59м².
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Пословно-радни
комплекс
компаније
“Божић и синови” доо налази се на уласку у
Омољицу, а од центра Омољице је удаљен око 2.250
м.
На самој граници комплекса, ка Омољици,
на суседној катастарској парцели, налазе се у низу
три индивидуалне куће спратности П+0. На
северозападу, на удаљењу већем од 70 м, налази се
Пословни комплекс (магацински простор и
шпедиција) док се на северној страни, преко пута
локалног пута Л-1, налази се бензинска станица
„Арсенов" на удаљености од око 50 м.
У непосредној околини посматране
локације, као и на ширем простору се не налазе
објекти водоснабдевања, као ни зоне под
санитарном заштитом.
На парцелама: 2696, 2698, 262724/1, 2724/2,
2724/3, 2724/42725, 2727, 2730, 2731, 2732, 2733,
2744, 2735/1, 2735/2, 2735/3, 2735/4, 2735/5, 2736,
2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745,
2756, 2747, 2748, 2751, 2752, 2753, 2757, 2759/1,
2759/2, 2760/1, 2760/2, 2761, 2762/1, 2762/2, 2763/1,
2763/2, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705,
2706/1, 2706/2, 2707, 2708, 2709/1, 2709/2, 2710/1,
2710/2, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2717/1, 2717/2,
2717/3, 2718/1, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2720/3,
2720/4, 2720/5, 2720/6, 2721, 2722, 2726/1, 2726/2,
све к.о. Омољица планирати пословну зону са
делатностима из круга пословања и производње.
Оквирна површина ове зоне износи око
13ха 13а 20м².
Укупна површина блока 115 у Омољици
износи 15ха 26а 79м".
III УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И РАЗВОЈНИХ
СТРАТЕГИЈА И СПИСАК ПОДЛОГА

Члан 3.
Плански основ је План генералне
регулације насељеног места Омољица ("Службени
лис тграда Панчево " број 33/14) Према плану,
oбавезна је израда Плана детаљне регулације за
блок 115 који представља планирану пословну
зону-простор за проширење грађевинског реона у
северном делу насеља, на улазу у насеље из правца
Старчева са десне стране локалног пута. План треба
израдити
на
основу
Предходне
студије
оправданости са генералним пројектом, све у
складу са свим законским одредбама које прате
одређену врсту делатности.
За израду Плана, неопходна је израда
катастарско-топографског плана са планом
подземних водова и копија плана парцела.
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Члан 4.
Пословна зона намењена је за изградњу
објеката пре свега пословне делатности и то из
области трговине на велико и мало, производног и
услужног занатства, угоститељства, услужних
делатности, ако су у оквиру приватног сектора,
комерцијалних услуга и производних делатности
мањег или већег обима, тржно пословни центри,
угоститељство, хостели, мотели, хотели, уметнички
атељеи и радионице (занатске, уметничке,
струковне), банке, осигурaвајућа друштва, агенције,
бирои, штампарије, издавачке куће и сл.
Делатности из области привреде у овој
зони односе се на: производне и пословне
активности мањег или већег обима, тј. капацитета
уз задовољавање услова заштите животне средине:
млинови, производња грађевинског материјала,
прерада и обрада метала и дрвета, електронска,
текстилна и слична производња (трикотажа),
делатности из области трговине на велико, сајамски
простори, отворени тржни центри, сервиси,
магацински простори, складишта, стоваришта,
продаја огрева, паркинзи (гараже) за аутобусе и
теретна возила, логистички центри и технолошки
паркови (пословни инкубатори), истраживачкоразвојне институције др., мали производни погони
(мала и средња предузећа), дистрибутивни центри,
информатичко-технолошка и телекомуникациона
индустрија.
Основне
смернице,
урбанистички
показатељи и параметри на основу којих ће се
израдити План детаљне регулације за пословну
зону са рециклажним центром за привремено
складиштење отпада ради третмана и његовог
даљег пласмана, дефинисане су Планом генералне
регулације насељеног места Омољица („Слист
града Панчева“ број 33/14) у поглављу Б 3.1. Зоне и
локације за даљу разраду - Смернице за локације
које се разрађују Планом детаљне регулације .
IV ПРИНЦИПИ, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И
ЗАШТИТА ПРОСТОРА

Члан 5.
У планираном комплексу Рециклажног
центра „Божић и синови“ доо у Омољици на
катастарским парцелма 2752, 2742, 2743, 2741/1,
2736, 2735/5, 2733 и 2734, све к.о.Омољица
обављаће се делатности које се односе на отпад, као
и на катастарској парцели 2751 к.о.Омољица, а све у
складу са капацитетима, технологијом, врстом
отпада и третманима који се обављају и који ће се
обављати у пословној зони - блоку 115,.
Планирани комплекс Рециклажног центра
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„Божић и синови“ доо, у Омољици ће се градити
фазно, у складу са потребама заштите животне
средине, а у складу са позитивном законском
регулативом Републике Србије која уређује област
заштите животне средине и управљања отпадом и
захтевима Европске Уније. Применом најбољих
доступних техника из области третмана отпада
(БАТ') „Божић и синови“ доо има за циљ
формирање Рециклажног центра за привремено
складиштење отпада ради третмана отпада и
његовог даљег пласмана.
Поред постојећег стања комплекса и
примене технолошких поступака који се у њему
одвијају, планирано је проширење технолошког
процеса инсталацијом следећих постројења:
1.Постројења за третман отпадних
расхладних уређаја и малих кућних апарата
2.Постројења за третман отпадних ЦРТ
монитора и екрана из телевизора
3.Повећања
складишног
капацитета
рециклажног центра
У циљу инсталације технолошке линије за
третман отпадних расхладних уређаја малих
кућних апарата планирана је изградња још 2.000 м2
пословног простора на парцели 2752 КО Омољица.
V КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА,
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ
ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Члан 6.
„Божић и синови“ доо планира обављање
делтаности управљања отпадом које обухвата
третман отпадних расхладних уређаја и малих
кућних апарата, третман отпадних ЦРТ монитора и
екрана из телевизора, третман отпадних расхладних
уређаја малих кућних апарата, на катастарским
парцелама подељеним у три целине:
Целина 1
На катастарским парцелма број 2752 и 2757
обе к.о.Омољица укупне површине 95 а 43 m²
Целина 2
На катастарским парцелма број 2743, 2742,
2741/1, 2736, 2735/5 све к.о.Омољица укупне
површине 81 а 01 m².
Целина 3
На катастарским парцелма број 2733 и 2743
обе к.о.Омољица укупне површине 37 а 15 m².

Члан 7.
На катастарској парцели број 2751
к.о.Омољица предвиђа се рециклажа и третман
отпадних, индустријских зауљених вода и
мотирних и рабљених уља; пројектовање засебног
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отбореног простора за привремени смештај ауто
гума до њиховог транспорта на даљи тертман или
до рециклажног центра за ауто отпад; складиштење
металног и стакленог отпада који се сортира по
типу, боји и квалитету у контењере до предаје
фабрикама за прераду метала, топионицама,
односно фабрикама стакла; складиштење ПЕТ,
пластика ПВЦ и ПЕ фолије, папир/картон, АЛ
лименке у контењерима, компактовање и балирање
или млевење и продаја фабрикама за прераду
пластике, метала, односно производњу хартије.
VI РОК ИЗРАДЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ НОСИОЦА
ИЗРАДЕ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 8.
Рок за израду Плана је 240 дана од дана
доношења Одлуке.

Члан 9.
Носилац израде Измене плана је град
Панчево путем Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено – комуналне послове
Градске управе града Панчева.
Израђивач плана је Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Панчево (у даљем тексту: ЈП „Дирекција“ Панчево).

Члан 10.
Обавезује се ЈП „Дирекција” Панчево да са
подносиоцем иницијативе „Божић и синови“ доо
Панчево, закључи уговор ради обезбеђивања
средстава за финансирање израде Плана.
Оквирна процена финансијских средстава
за израду овог плана износе 1.034.741,12 динара,
без ПДВ-а.
VII МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА
ЈАВНОГ УВИДА

Члан 11.
После доношења одлуке о изради Плана
организује се рани јавни увид ради упознавања
јавности (правних и физичких лица) са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, могућим
решењима за урбану обнову, као и ефектима
планирања.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет
страници града Панчева и траје 15 дана од дана
објављивања.
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Члан 12.
Пре излагања Плана на јавни увид, нацрт
Планског документа подлеже стручној контроли,
коју врши Комисија за планове, која обухвата
проверу усклађености планског документа са
планским документом ширег подручја, одлуком о
изради планског документа, Законом о планирању и
изградњи, Правилником којV КОНЦЕПТУАЛНИ
ОКВИР
ПЛАНИРАЊА,
КОРИШЋЕЊА,
УРЕЂЕЊА
И
ЗАШТИТЕ
ПЛАНСКОГ
ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ ОСНОВНИХ
НАМЕНА ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА
ЗЕМЉИШТАим се регулише садржина, начин и
поступак израде докумената просторног и
урбанистичког
планирања,
стандардима
и
нормативима и проверу оправданости планског
решења.
Након извршене стручне контроле из
претходног члана ове Одлуке, нацрт Плана се
излаже на јавни увид у трајању од 30 дана.
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у
Градској управи града Панчева, у просторијама које
буду означене у огласу који ће бити објављен у
дневном и локалном недељном листу, као и на у
електронском облику на интернет страници града
Панчева.

Члан 13.
Пре подношења нацрта Плана Скупштини
града Панчева на доношење, исти подлеже стручној
контроли, коју врши Комисија за планове.
О извршеном јавном увиду планског
документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном
увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби.
Извештај о обављеном јавном увиду,
доставља се носиоцу израде планског документа,
који је дужан да у року од 30 дана од дана доставе
извештаја поступи по одлукама из предметног
извештаја.
Предлог Плана, уз извештај о обављеном
јавном увиду Комисије за планове, који је саставни
део образложења Плана, доставља се Скупштини
града Панчева на доношење.
VIII ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Члан 14.
Приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације блока 115 у
Омољици - пословна зона са рециклажним центром
за привремено складиштење отпада ради третмана
и његовог даљег пласмана на животну средину (у
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даљем тексту: Стратешка процена). Саставни део
ове Одлуке је Одлука о приступању израде
стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са
рециклажним центром за привремено складиштење
отпада ради третмана и његовог даљег пласмана на
животну средину („Службени лист града Панчева“
број 15/15).
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
Саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације блока 115 у Омољици пословна зона са рециклажним центром за
привремено складиштење отпада ради третмана и
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његовог даљег пласмана, јесте графички приказ
прелиминарне границе
обухвата планског
подручја.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-11
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Панчево, 28. 07. 2015.
Филип Митровић,дипл.економиста, с.р.
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На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“
број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12,42/13-УС, 50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и
145/14), Плана генералне регулације комплекса
ХИП "Петрохемија", ХИП "Азотара" и НИС
"Рафинерија нафте Панчево" у насељеном месту
Панчеву ("Службени лист Општина Панчево" број
12/03 и "Службени лист града Панчево " број 18/09
и 17/12), члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника
Градоначелника града Панчева у области урбанизма
и помоћника Градоначелника града Панчева за
економски развој за покретање иницијатива за
израду планских докумената и њихових измена и
допуна за град Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 32/12) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 1/14-пречишћен текст и 24/14), уз
прибављено Мишљење Комисије за планове од
11.07.2015. године, Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 28. 07. 2015. године, донела
је

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШТА ЗА
ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ
ОПАСНОГ ОТПАДА НА ДЕЛУ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ
3576 К.О.ВОЈЛОВИЦА, У ОКВИРУ
КОМПЛЕКСА НИС „РАФИНЕРИЈА
НАФТЕ ПАНЧЕВО“ У ПАНЧЕВУ
I. НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације за изградњу складишта за привремено
одлагање опасног отпада на делу катастарске
парцеле број 3576 к.о.Војловица, у оквиру
комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у
Панчеву (у даљем тексту: План).
II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 2.
Планирани простор "Складишта за
привремено одлагање опасног отпада" лоциран је
на југоисточном делу комплекса НИС “Рафинерија
нафте Панчево” Панчево (у даљем тексту: РНП).
Катастарска парцела број 3576 к.о. Војловица се
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налази у блоку 24 који је намењен за манипулацију,
а у оквиру које катастарске парцеле се налази део
простора „2Ц-10" који је утврђен као рафинеријски
резервисан простор за даљу планску разраду.
Будући комплекс је омеђен:
- Са северне стране интерном приступном
саобраћајницом управне зграде терминала
нафтовода.
Са
западне
стране
интерном
саобраћајницом Street 6.
- Са јужне стране интернoм приступнoм
саобраћајницoм до привременог таложника
- Са источне стране парцелом 3581 к.о.
Војловица која представља зелене површине
Површина катастарске парцеле 3576 к.о.
Војловица износи 1 ha 75 а 15m².
Обухват плана за изградњу будућег
комплекса складишта за привремено одлагање
опасног отпада на делу катастарске парцеле 3576
к.о. Војловица, односно на простору означеном као
„2Ц-10", је површине око 22a 68 m².
III УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И РАЗВОЈНИХ
СТРАТЕГИЈА И СПИСАК ПОДЛОГА

Члан 3.
Плански основ је План генералне
регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП
„Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у
насељеном месту Панчево („Сл.лист општине
Панчево“ бр.12/08 и „Сл. лист града Панчева“ број
18/09 и 17/12) (у даљем тексту: ПГР).
Према ПГР-у, као један од корака у
смањењу негативних утицаја на животну средину,
планирана је изградња складишта за привремено
одлагање опасног отпада по свим мерилима за ЕУ
за опасан отпад, али и зауљане земље, као и
загађених чврстих отпадних материја. Све акције у
области управљања отпадом морају пратити израду
националне стратегије за управљање опасним
отпадом.
Циљ израде Плана је стварање планског
основа за изградњу складишта за привремено
одлагање опасног отпада на делу катастарске
парцеле 3576 к.о.Војловица, у блоку 24, у делу 2Ц10 – рафинеријски резервисан простор за даљу
планску разраду. Прелиминарна граница обухвата
Плана одређена је ПГР-ом, којим је у делу 4.1.8.
Локације за даљу планску разраду, прописано да су
резервисани простори за који је неопходна даља
разрада
(План
детаљне
регулације
или
урбанистички пројекат) рафинеријски резервисан
простор
2Ц-10
и
графичким
приказом
прелиминарне границе обухвата плана, а биће
дефинисана нацртом Плана.
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На основу наведеног ПГР-а за потребе
изградње нових комплекса, односно складишта за
привремено одлагање опасног отпада обавезна је
израда Генералног пројекта и предходна студија
оправданости.
За израду Плана Генералне регулације,
неопходна је израда катастарско-топографског
плана са планом подземних водова и копија плана
парцела.
IV ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА,
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

Члан 4.
У РНП-у обавља се искључиво привремено
чување, односно складиштење отпада генерисаног
током рада фабрике (ремонти, чишћење процесне
опреме, чишћење резервоара, API сепаратора,
бистрика, замена катализатора и абсорпционих
/асорпициних средстава, осталих процесних испуна
у колонама и другој опреми, контантаминиране
амбалаже итд), до његовог трајног збрињавања, које
се обавља од стране "трећих лица", односно
предузећа која имају дозволе надлежног
Министарства и регистрована су за делатност
послова складиштења и/или третмана отпада.

Члан 5.
Приликом одабира локације за смештај
објекта узети су у обзир и утицај топлотног зрачења
бакље S-3700,
Ова локација објекта је предложена у циљу
оптималног функционисања намене објекта у
склопу РНП.
При избору локације се водило рачуна о
следећем:
• да локација није у склопу производних
погона;
• да је локација у близини сличних објеката
за управљање отпадом (таложници, бакља);
• да се налази поред важне саобраћајнице
(street 6);
• близина прикључка за атмосферскозауљену канализацију и других дренажних
система;
• близина
осталих
инфраструктурних
инсталација;
• да не угрожава друге објекте са
становништва екологије и пожара;
• да не угрожава радну и животну средину у
РНП;

Члан 6.
Анализом садржаја и намене предметних
објеката, утврђено је да до пожара може доћи због
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неправилног рада и непоштовања прописа из
области заштите од пожара или квара на
електроинсталацијама или доводу запаљивих
флуида.
У циљу заштите предметних објеката од
пожара и његовог неконтролисаног развоја на шире
размере, неопходно је још у фази њиховог
иновирања, предвидети одговарајуће превентивне
техничке мере заштите од пожара предложене
важећим прописима за ову врсту објеката.

Члан 7.
Превентивне мере заштите од пожара које
мора да обезбеди финална пројектна документација
су:
aрхитектонско–грађевинска
превентивна
решења;
aрхитектонско–грађевинско
решење
објеката; пожарни хидранти; технолошко–
машинске превентивне мере; електротехничке
противпожарне превентивне мере.
V ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАЊА,
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА

Члан 8.
Израдом Плана за изградњу комплекса
складишта за привремено одлагање опасног отпада
на делу катастарске парцеле број 3576 К.О.
Војловица, у оквиру РНП-а, дефинисаће се правила
изградње, а у складу са стеченим урбанистичким
обавезама и природним карактеристикама локације.
План генералне регулације ће својим
решењима омогућити да се у потпуности
спроведу активности на уређењу простора
комплекса:
1.Смањење загађивања и његово довођење
у дозвољене оквире ради значајније снижавања или
елиминације загађености која би могла угрозити
здравље и околину;
2.Стварање могућности и услова за планско
санирање, ремедијацију и деконтиминацију,
девастираног земљишта;
3.Квалитетнија животна средина: чистији
ваздух, површинске и подземне воде, земљиште,
смањен ниво буке, очувано зеленило, заустављање
процеса даље деградације животне средине
комплекса и ближе и даље околине,очување
околних екосистема;
4.Смањивање ризика од хемијског удеса
односно повећање безбедности запослених и
становништва из ближег и даљег окружења
комплекса;
5. Повећање угодности боравка на радном
месту и у ближој и даљој околини
комплекса;стварање погоднијих еколошких услова
за развој других привредних и непривредних
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делатности у нафтно-хемијском комплексу и
његовој околини;
6. Смањење "притиска" на необновљиве и
делимично обновљиве ресурсе, њихово рационално
коришћење (вода, земљиште); боље искоришћавање
сировина и енергије, спречавање настајања отпада,
смањење настајања отпада и повећање степена
рециклирања; безбедно депоновање комуналног,
индустријског и опасног отпада; санација
еколошких и "просторних" последица интензивне
индустријске производње.
VI КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА,
КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ
ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Члан 9.
На простору у оквиру обухвата Плана
предвиђена је зона са наменом за изградњу
складишта за привремено одлагање опасног отпада.
Важне карактеристике ове зоне су:
- Складишни простор зауљеног отпада I у
којем спада зауљена земља, отпадне упијајуће крпе
и сорбикс бране и остали сличан зауљани отпад.
- Складишни отпад течног отпада II у којем
спада отпадно хидраулично уље, отпадно моторно
уље и остали течни отпад.
Складишни простор отпадне амбалаже III у
којем спада отпадна метална бурад од уља, отпадна
метална амбалажа контаминирана депозитом из
процеса,
отпадна
пластична
амбалажа
контаминирана депозитом из процеса и остала
отпадна амбалажа (стакло, папир)
Складишни простор чврстог отпада IV у
којем спада отпадни HDS катализатор, отпадни
Claus катализатор, остали отпадни катализатори,
отпадни активни угаљ и остали отпадни
абсорбенти/адсорбенти.
VII РОК ИЗРАДЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ НОСИОЦА
ИЗРАДЕ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 10.
Рок за израду Плана је 240 дана од дана
доношења Одлуке.

Члан 11.
Носилац израде Плана је град Панчево
путем Секретаријата за урбанизам, грађевинске и
стамбено – комуналне послове Градске управе
града Панчева.
Израђивач плана је Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
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Панчево (у даљем тексту: ЈП „Дирекција“ Панчево).

Члан 12.
Обавезује се ЈП „Дирекција” Панчево да са
подносиоцем иницијативе НИС „Газпром нефт“ Блоком прераде, закључи уговор ради обезбеђивања
средстава за финансирање израде Плана.
Оквирна процена финансијских средстава
за израду овог плана износе 591.163,00 динара, без
ПДВ-а.
VIII МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА
ЈАВНОГ УВИДА

Члан 13.
После доношења одлуке о изради Плана
организује се рани јавни увид ради упознавања
јавности (правних и физичких лица) са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, могућим
решењима за урбану обнову, као и ефектима
планирања.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет
страници града Панчева и траје 15 дана од дана
објављивања.

Члан 14.
Пре излагања Плана на јавни увид, нацрт
Планског документа подлеже стручној контроли,
коју врши Комисија за планове, која обухвата
проверу усклађености планског документа са
планским документом ширег подручја, одлуком о
изради планског документа, Законом о планирању и
изградњи, Правилником којим се регулише
садржина, начин и поступак израде докумената
просторног
и
урбанистичког
планирања,
стандардима
и
нормативима
и
проверу
оправданости планског решења.
Након извршене стручне контроле из
претходног члана ове Одлуке, нацрт Плана се
излаже на јавни увид у трајању од 30 дана.
Нацрт Плана се излаже на јавни увид у
Градској управи града Панчева, у просторијама које
буду означене у огласу који ће бити објављен у
дневном и локалном недељном листу, као и у у
електронском облику на интернет страници града
Панчева .

Члан 15.
О извршеном јавном увиду планског
документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном
увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби.
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Извештај о обављеном јавном увиду,
доставља се носиоцу израде планског документа,
који је дужан да у року од 30 дана од дана доставе
извештаја поступи по одлукама из предметног
извештаја.
Предлог Плана, уз извештај о обављеном
јавном увиду Комисије за планове, који је саставни
део образложења Плана, доставља се Скупштини
града Панчева на доношење.
IX ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Члан 16.
Приступа се изради Стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације за изградњу
складишта за привремено одлагање опасног отпада
на делу катастарске парцеле број 3576
к.о.Војловица, у оквиру комплекса НИС
„Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву на животну
средину. Саставни део ове Одлуке је Одлука о
приступању изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације за изградњу складишта
за привремено одлагање опасног отпада на делу
катастарске парцеле број 3576 к.о.Војловица, у
оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте
Панчево“
у Панчеву на животну средину

28. јул 2015. године

(„Службени лист града Панчева“ број 15/15).
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.
Саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације за изградњу складишта за
привремено одлагање опасног отпада на делу
катастарске парцеле број 3576 к.о.Војловица, у
оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте
Панчево“ у Панчеву, јесте графички приказ
прелиминарне
границе обухвата
планског
подручја.

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-11
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Панчево, 28. 07. 2015.
Филип Митровић,дипл.економиста, с.р.
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