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Градоначелник  града  Панчева,  дана
09.11.2015.године разматрао је Предлог Одлуке о додели
награде  града  Панчева  „Полицајац  месеца“,  те  је  на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС број 129/07 и 83/14-др. Закон),
чланова  54.  и  98.  став  2.  Статута  града  Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен
текст) и чланова 2. и 3. Одлуке о награди града Панчева
„ Полицајац месеца“ („Службени лист града Панчева“
број 13/15) донео 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА „ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“

Члан 1

Награда  града  Панчева  „Полицајац  месеца“
додељује  се  ЦВЈЕТИЧАНИН  ДРАГАНУ, полицијском
службенику  Полицијске  испоставе  „ЈУГ“,  Полицијске
управе Панчево, за месец октобар 2015.године.

Члан 2

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Панчева“

Одлуку доставити:  лицу из члана 1.  одлуке и
Секретаријату  за  скупштинске  послове,  послове
градоначелника и Градског већа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО   
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-7/2015-379
ПАНЧЕВО, 09.11.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
 Саша Павлов

На  основу  члана  28.  Закона  о  култури
( „Службени гласник РС“ број 72/09 ), члана 24. Закона о
раду ( „Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14 ), и чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева  („Службени  лист  града  Панчева“  број  25/15-
пречишћен  текст),  Градоначелник  града  Панчева,  дана
26.10.2015. године, донео је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О  УНУТРАШЊОЈ

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ

У ПАНЧЕВУ

I
ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Правилник  о

измени  Правилника  о  унутрашњој  организацији  и
систематизацији  радних места,  који  је  донео  директор
Историјског архива у Панчеву, дана  14.  октобра  2015.
године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и

објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-7/2015-331
ПАНЧЕВО, 26.10.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 24. Закона о раду („Сл. Гласник
РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 31.
Статута Историјског архива у Панчеву („Службени лист
града Панчева“ број 2/13 и 18/13) директор Историјског
архива у Панчеву, дана 14.10.2015. донео је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

Члан 1

У  Правилнику  о  унутрашњој  организацији  и
систематизацији  радних  места  („Службени  лист  града
Панчева“ број 3/09, 11/14, 1/15 и 2/15), у члану 14. став 2
мења се и гласи:

„Стручна  спрема  и  други  услови:  Високо
образовање  на  студијама  првог  или  другог  степена  из
области  друштвено-хуманистичких  наука,  најмање  три
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године  радног  искуства  на  истим  или  сличним
пословима и положен стручни архивистички испит“

Члан 2.

Овај правилник, по добијању сагласности од
стране Градоначелника града Панчева, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивању у „Службеном листу
града Панчева“.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У ПАНЧЕВУ
Немањина 7, 26000 Панчево
Телефон: 013/317-344 и 331-240
Факс: 013/317-344
Панчево, 14.10.2015.
Број: 01-1794/2015

ДИРЕКТОР
Милан Јакшић

Градоначелник  града  Панчева,  дана  27.10.
2015.  године,  разматрао  је  Предлог  решења  о
образовању Радне групе за стварање услова да јавна и
јавна  комунална  предузећа  града  Панчева  преузму
права  и  обавезе  јавних  комуналних  предузећа
насељених  места  града  Панчева,  па  је  на  основу
чланова  44.  и  66.  Закона  о  локалној  самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др.закон)
и чланова 54. и 98. став. 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен
текст), донео следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за стварaње

услова да јавна и јавна комунална
предузећа града Панчева преузму права
и обавезе јавних комуналних предузећа

насељених места града Панчева

I
ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Радна  група  за  стварање

услова да јавна и јавна комунална предузећа града
Панчева преузму права и обавезе јавних комуналних
предузећа насељених места града Панчева, (у даљем
тексту: Радна група) у следећем саставу:

1.  Саша Левнајић,  заменик Градоначелника
града Панчева, координатор;

2.  Драган  Грујичић,  члан  Градског  већа
задужен  за  подручје  стамбено-комуналних  послова,
заменик координатора;

3. Синиша Јанковић, секретар Секретаријата
за  урбанизам,  грађевинске  и  стамбено-комуналне
послове Градске управе града Панчева, члан;

4. Олга Шиповац, секретар Секретаријата за
заштиту  животне  средине  Градске  управе  града
Панчева, члан;

5.  Ениса  Аговић  –  Хоти,  секретар
Секретаријата  за  финансије  Градске  управе  града
Панчева, члан;

6.  Слађана  Фератовић,  помоћник секретара

Секретаријата  за  скупштинске  послове,  послове  
Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева, члан;

7.  Мартин  Бајза,  помоћник  секретара
Секретаријата за привреду и економски развој Градске
управе града Панчева, члан;

8.  Милован  Ановић,  директор  Агенције  за
имовину Градске управе града Панчева, члан;

9.  Петар  Живковић,  директор  Агенције  за
саобраћај Градске управе града Панчева, члан;

10.  Маја  Витман,  в.д.  директора  ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево;
члан;

11.  Милица  Јовановић,  директорка  ЈКП
„Хигијена“ Панчево, члан;

12. Драган Катуца, директор ЈКП „Зеленило“
Панчево, члан;

13.  Александар  Радуловић,  в.д.  директора
ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, члан;

II
Задатак Радне групе је  стварање услова да

јавна и јавна комунална предузећа града Панчева, у
складу са делатностима које обављају, преузму права и
обавеза јавних комуналних предузећа са територије
насељених места града Панчева, а која се односе на
управљање општинским путевима који пролазе кроз
насељена места, сакупљање, одвожење и депоновање
смећа, производњу и дистрибуцију воде, одвођење и
пречишћавање  отпадних  и  атмосферских  вода,
одржавање  и  уређивање  зелених  површина,
одржавање  и  уређивање  гробља,   уређење  и
одржавање  пијаца,  као  и  остала  права  и  обавезе,
решавање имовинских питања, решавање питања која
се односе на финансирање, усаглашавање аката јавних
и  јавних  комуналних  предузећа  града  Панчева  у
складу са Законом о привредним друштвима, Законом
о  јавним  предузећима,  Законом  о  комуналним
делатностима, Законом о јавној својини, као и другим
прописима којима се регулише поступак преузимања
права  и  обавеза  јавних  комуналних  предузећа  са
територије насељених места града Панчева.

III
Обавезују се основне организационе јединице

Градске управе града Панчева, јавна и јавна комунална
предузећа града Панчева и јавна комунална предузећа
у насељеним местима да пруже стручну и другу помоћ
у поступку реализације активности из тачке II овог
решења.

IV
Стручне  и  административно-техничке

послове  за  потребе  Радне  групе  обављаће
Секретаријат  за  скупштинске  послове,  послове
Градоначелника  и  Градског  већа  у  сарадњи  са
Секретаријатом  за  урбанизам,  грађевинске  и
стамбено-комуналне  послове,  Секретаријатом  за
заштиту  животне  средине,  Секретаријатом  за
финансије, Секретаријатом за привреду и економски
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развој,  Агенцијом  за  имовину  и  Агенцијом  за
саобраћај Градске управе града Панчева .

V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО                                                                
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                               
БРОЈ: II-06-020-7/2015-336
Панчево, 27.10.2015. 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА 

 Саша Павлов

Градоначелник  града  Панчева,  дана  2.11.
2015.  године,  разматрао  је  Предлог  решења  о
образовању Радне групе за продужење рока испоруке
12 аутобуса по Уговору о испоруци предмета лизинга,
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“  број  129/07 и
83/14 - др. закон) и чланова 54. и 98. став. 2. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15 -пречишћен текст), донео следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за продужење
рока испоруке 12 аутобуса по Уговору о

испоруци предмета лизинга 

I
ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Радна  група  за  продужење

рока испоруке 12 аутобуса  по  Уговору о  испоруци
предмета  лизинга  (у  даљем тексту:  Радна  група)  у
следећем саставу:

1.  Саша Левнајић,  заменик Градоначелника
града Панчева, координатор;

2.  Драган  Грујичић,  члан  Градског  већа
задужен  за  подручје  стамбено-комуналних  послова,
заменик координатора;

3.  Ениса  Аговић-Хоти,  представник
Секретаријата  за  финансије  Градске  управе  града
Панчева, члан;

4. Јелена Павловић, представник Агенције за
јавне набавке Градске управе града Панчева, члан;

5. Срђан Половина, представник Агенције за
саобраћај Градске управе града Панчева, члан;

6.  Миленко Крајновић,  представник  Јавног
комуналног  предузећа  за  превоз  путника
„Аутотранспорт-Панчево“ Панчево, члан;

7.  Мирјана  Балог-Кормањош,  представник
Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз  путника
„Аутотранспорт-Панчево“ Панчево, члан;

8.  Драгана  Мађарац,  представник  Јавног
комуналног  предузећа  за  превоз  путника
„Аутотранспорт-Панчево“ Панчево, члан.

II
Задатак  Радне  групе  је  да  сагледа  све

чињенице везане за закључење Уговора о испоруци
предмета  лизинга  закљученог између Акционарског
друштва „Икарбус“ - Фабрике аутобуса и специјалних
возила Београд – Земун и „UniCredit Leasing Srbija“
доо Београд уз сагласност примаоца лизинга Јавног
комуналног  предузећа  за  превоз  путника
„Аутотранспорт-Панчево“ са потпуном одговорношћу
Панчево и захтев Акционарског друштва „Икарбус“ -
Фабрике аутобуса  и  специјалних  возила  Београд  –
Земун за продужење рока испоруке 12 аутобуса и у
року  од  15  радних  дана  од  дана  доношења  овог
решења,  достави  мишљење  у  вези  са  решавањем
проблема  везаног  за  рок  испоруке  12  аутобуса,
Градоначелнику града Панчева и Надзорном одбору
Јавног  комуналног  предузећа  за  превоз  путника
“Аутотранспорт – Панчево” Панчево.

III
Стручне  и  административно-техничке

послове  за  потребе  Радне  групе  обављаће
Секретаријат  за  скупштинске  послове,  послове
Градоначелника  и  Градског  већа  у  сарадњи  са
Секретаријатом  за  урбанизам,  грађевинске  и
стамбено-комуналне  послове,  Секретаријатом  за
финансије, Агенцијом за јавне набавке и Агенцијом за
саобраћај Градске управе града Панчева.

IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО                                                                
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                               
БРОЈ: II-06-020-7/2015-353
Панчево, 02.11.2015. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 3.11.2015.
године, разматрао је Предлог за доношење Решења о
образовању Тима за израду Нацрта споразума између
града Београда и града Панчева о унапређењу јавног
превоза, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној  самоуправи („Службени гласник  РС“  број
129/07 и 83/14 - др. закон) и чланова 54. и 98. став 2.
Статута  града  Панчева  („Службени  лист  града
Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст), донео 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ

НАЦРТА СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ГРАДА
БЕОГРАДА И ГРАДА ПАНЧЕВА О
УНАПРЕЂЕЊУ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

I
Образује се Тим за израду Нацрта споразума

између града Београда и града Панчева о унапређењу
јавног  превоза  (у  даљем  тексту:  Тим),  у  следећем
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саставу:

1.  Данијела  Ракетић,  заменик  начелника
Градске управе града Панчева, координатор Тима;

2. Бојан Петров, помоћник секретара Службе
за заједничке послове Градске управе града Панчева,
члан Тима;

3.  Дејан  Јовановић,  помоћник  директора
Агенције за имовину Градске управе града Панчева,
члан Тима;

4. Јелена Анкић, виши стручни сарадник у
Секретаријату за привреду и економски развој Градске
управе града Панчева, члан Тима;

5.  Ранко  Марчетић,  помоћник  директора
Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева,
члан Тима; 

6.  Миленко  Крајновић,  директор  ЈКП  за
превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“ Панчево,
члан Тима;

7.  Воја  Младеновић,  руководилац  Службе
градског и међумесног саобраћаја  у ЈКП за превоз
путника „Аутотранспорт – Панчево“ Панчево, члан
Тима;

8.  Воја  Савичић,  руководилац  Сектора
саобраћаја у ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт –
Панчево“ Панчево, члан Тима.

II
Задатак Тима је да изради Нацрт споразума

између града Београда и града Панчева о унапређењу
јавног  превоза  у  складу  са  позитивним прописима
којима  се  уређује  ова  област,  припреми  Предлог
споразума између града Београда и града Панчева о
унапређењу јавног превоза,  као  и да  обавља друге
послове  у  вези  са  реализацијом   предметног
Споразума.

III 
Састанке Тима сазива координатор Тима.
За  пуноважан  рад  Тима  потребно  је  да

састанку присуствује координатор Тима и већина од
укупног броја чланова Тима. 

IV
Надзор  над  радом  Тима  врше  Сузана

Јовановић, члан Градског већа града Панчева задужен
за подручје рада, запошљавања и социјалне политике
и Драган Грујичић, члан Градског већа града Панчева
задужен за подручје стамбено-комуналних послова.

V
Обавезују се основне организационе јединице

Градске управе града Панчева и ЈКП за превоз путника
„Аутотранспорт  –  Панчево“  Панчево  да  на  захтев
Тима  пруже  стручну  и  другу  помоћ  у  поступку
реализације задатка и послова из тачке II овог решења.

VI
Стручне  и  административно-техничке

послове за потребе Тима обављаће Секретаријат за
скупштинске  послове,  послове  Градоначелника  и
Градског већа, Агенција за саобраћај, Секретаријат за

урбанизам,  грађевинске  и  стамбено-комуналне
послове и Секретаријат за финансије Градске управе
града Панчева. 

VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења

и  биће  објављено  у  „Службеном  листу  града
Панчева“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
 ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-7/2015-358
Панчево, 3.11.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник  града  Панчева,  дана  27.10.
2015.  године,  разматрао  је  Предлог  решења  о
образовању  Радне  групе  за  сагледавање  стања
каналске и кишне мреже на територији града Панчева,
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број  129/07  и
83/14-др.закон) и чланова 54. и 98. став. 2. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.
25/15-пречишћен текст), донео следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за

сагледавање стања каналске и кишне
мреже на територији града Панчева

I
ОБРАЗУЈЕ  СЕ Радна група за  сагледавање

стања каналске и кишне мреже на територији града
Панчева (у даљем тексту: Радна група) у следећем
саставу:

1.  Драган  Грујичић,  члан  Градског  већа
задужен за  подручје  стамбено-комуналних  послова,
координатор;

2. Александар Радуловић, в.д. директора ЈКП
„Водовод и канализација“ Панчево, члан;

3. Недељко Поповић, координатор ТС ДВП
„Тамиш-Дунав“ Панчево, члан.

II
Задатак  Радне  групе  је  да  сагледа  све

проблеме  везане  за  каналску  и  кишну  мрежу,  а
нарочито проблеме који се односе на надлежност за
одржавање истих,  испита све релевантне чињенице у
вези са стањем каналске и кишне мреже и у року  од
15  радних  дана,  од  дана  доношења  овог  решења,
достави  извештај  са  предлогом  за  решавање
наведених проблема, Градоначелнику града Панчева и
Градском штабу за ванредне ситуације града Панчева.

III
Стручне  и  административно-техничке

послове  за  потребе  Радне  групе  обављаће
Секретаријат  за  скупштинске  послове,  послове
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Градоначелника  и  Градског  већа  у  сарадњи  са
Секретаријатом  за  урбанизам,  грађевинске  и
стамбено-комуналне  послове  и  Секретаријатом  за
пољопривреду, село и рурални развој Градске управе
града Панчева .

IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО                                                                
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                               
БРОЈ: II-06-020-7/2015-335
Панчево, 27.10.2015.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник  града  Панчева  дана
10.11.2015.  године,  је  разматрао Предлог решења о
измени  Решења  обрaзовању  Тима  за  спровођење
Регионалног  програма  стамбеног  збрињавања
избеглица на територији града Панчева, те је на основу
чланова  44.  и  66.  Закона  о  локалној  самоуправи
(«Службени  гласник  РС»  број  129/07  и  83/14-
др.закон ) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15
пречишћен текст), донеo следећe   

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о обрaзовању Тима за

спровођење Регионалног програма
стамбеног збрињавања избеглица на

територији града Панчева

I
У Решењу о обрaзовању Тима за спровођење

Регионалног  програма  стамбеног   збрињавања
избеглица на територији града Панчева, бр. II-06-020-
1/2015-411  oд  20.03.2015.  године  у  тачки  I,  после
подтачке 8. додају се подтачке 9, 10 и 11 које гласе :  

9. Петар Петровић, запослен у ЈП „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, члан Тима
задужен за процену на терену и израду спецификације
грађевинског материјала.

10.  Зденка  Јокић,  запослена у  ЈП „Градска
стамбена агенција“ Панчево, чланица Тима задужена
за праћење јавних набавки

11. Снежана Раковић, помоћник секретара за
економско-финансијске  послове  у  Секретаријату  за
јавне службе и социјална питања Градске управе града
Панчева,  чланица  Тима  задужена  за  реализацију
буџета пројекта.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
БРОЈ: II-06-020-7/2015-383
Панчево,10.11.2015. Године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павлов

На  основу  члана  9.  Закона  о  стратешкој
процени  утицаја  на  животну  средину  („Службени
гласник  Републике  Србије“  број  135/04  и  88/10),
чланова  39.  и  98.  став  1.  Статута  града  Панчева
(„Службени  лист  града  Панчева“  број  25/15-
пречишћен  текст),  а  у  складу  са  Закључком  о
одређивању  надлежности  за  доношење  Одлуке  о
изради стратешке процене, Скупштине града Панчево
број  I-01-06-52/2005  од  20.07.2005.гoдине,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-
комуналне  послове  Градске  управе  града  Панчева,
дана 29.10. 2015.године, донео је 

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ХИП

„ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И
НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ 

У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.

Приступа  се  стратешкoj  процени  утицаја
Изменa  и  допуна  Плана  генералне   регулације
комплекса  ХИП «Петрохемија»,  ХИП «Азотара»  и
НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном месту
Панчево  ("Службени  лист  Општина  Панчево"  број
12/08 и "Службени лист града Панчево " број 18/09,
17/12  и  20/15)  (у  даљем  тексту:  Измене  и  допуне
плана) на животну средину.

Члан 2.

Циљ  израде  Измена  и  допуна  плана  је
стварање  планског  основа  за  промену   намене
грађевинског  земљишта  унутар  комплекса  НИС
"Рафинерија  нафте  Панчево“  Панчево  (у  даљем
тексту: НИС-РНП) на одређеним микро локацијама, и
створање услова - плански основ, за изградњу новог
"Постројења за дубоку прераду нафте – постројења за
одложено коксовање". 

Ово постројење ће обухватати :
• изградњу новог постројења
• реконструкцију постојећих постројења
• измештање / укидање делова постојећих

постројења
• повезивање на постојећу инфраструктуру
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и постројења
• изградњу нове пратеће инфраструктуре и

пратећих постројења

Члан 3.

Циљ због ког се приступа изради Стратешке
процене утицаја Измене и допуне плана на животну
средину  је  доношење  критеријума  за  утврђивање
могућности  значајних утицаја на животну средину
реализацијом Измена и допуна плана којим се ствара
плански основ за  изградњу „Постројења за  дубоку
прераду нафте –постројења за одложено коксовање“
које  у  свом  производном  процесу  постиже  боље
искоришћење  нафте,  односно  од  тежих  фракција
добијају се лакше фракције и петрол кокс који се даље
користи у индустрији.              

У оквиру стратешке процене утицаја Измене
и  допуне  плана  на  животну  средину  потребно  је
нарочито  разматрање  критеријума  за  одређивање
могућих  карактеристика значајних утицаја: 

Карактеристике плана и програма:              
- значај измена и допуна плана за заштиту

животне средине и одржив развој,
-  проблеми  заштите  животне  средине  и

програма  и  могућност  утицаја  на:  ваздух,  воде,
земљиште,  климу,  биљни  и  животињски  свет,
станишта  и  биодиверзитет,  заштићена  природна
добра, становништво и здравље, град и друга насеља,
културно-историјска  баштина,  друге  створене
вредности 

- степен утицаја плана и програма на друге
планове и програме, укључујући и оне у различитим
хијерархијским структурама;

-  степен  којим  се  планом  и  програмом
успоставља оквир за реализацију пројеката у погледу
локације,  природе,  обима  и  услова  функционисања
или у вези са алокацијом ресурса;

Карактеристике утицаја:              
-  вероватноћа,  интензитет,  сложеност,

реверзибилност
- временска димензија (трајање, учесталост,

понављање)
- просторна димензија
- локација
- географска област
- број изложених становника
- прекогранична природа утицаја
- кумулативна и синергијска природа утицаја
-ризици  по  људско  здравље  и  животну

средину
-деловање  на  области  од  природног,

културног и другог значаја
- посебне природне карактеристике
-области  или  природни  предели  којима  је

признат  заштићени  статус  на  републичком  или
међународном нивоу

- културно-историјска баштина
- густо насељене области
- области са различитим режимима заштите
- деловање на угрожене области
- прекорачени стандарди квалитета животне

средине или граничне вредности
- интензивно коришћење земљишта
- постојећи ризици
- смањени капацитет животне средине
- посебно осетљиве и ретке области
- екосистеми
- биљне и животињске врсте

Члан 4.

Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја
Измена и допуна плана на животну средину садржи
нарочито следеће:

- полазне основе;
- опште и посебне циљеве стратешке процене

и избор индикатора;
- процену могућих утицаја са описом мера

предвиђених за смањење негативних утицаја;
- програм праћења стања животне средине у

току спровођења плана;
- приказ коришћене методологије и тешкоће у

изради Стратешке процене;
-  приказ  начина  одлучивања,  опис  разлога

одлучујућих за израду измене и допуне датог плана са
аспекта  разматраних  варијантних  решења  и  приказ
начина на који су питања животне средине укључена у
план; 

- закључке до којих се дошло током израде
извештаја  о  стратешкој  процени  представљене  на
начин разумљив јавности;

друге  податке  од  значаја  за  стратешку
процену.

У случају непостојања релевантних података,
извршиће се циљна мерења у складу са законом.

Стратешком  проценом утицаја  на  животну
средину неће се разматрати  прекогранична природа
утицаја.

Члан 5.

Носилац израде Извештаја је Јавно предузећe
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево.

Извештај  о  стратешкој  процени  израдиће
стручни  тим  састављен  од  лица  са  лиценцама
одговарајуће струке потребне за свеобухватну анализу
елемената стратешке процене.         

Рок за израду извештаја о стратешкој процени
је 90 дана од дана доношења ове Одлуке.

Средства за израду Извештаја о стратешкој
процени Измене и допуне Плана генералне регулације
комплекса  ХИП  „Петрохемија“,  ХИП  „Азотара“  и
НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту
Панчево  на  животну  средину, обезбедиће  „Нафтна
индустрија Србије“ а.д. Нови Сад.
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Члан 6.

Ради обезбеђивања учешћа заинтересованих
органа и организација и јавности у поступку израде и
разматрања Извештаја о стратешкој процени, Градска
управа – Секретаријат за  урбанизам,  грађевинске и
стамбено-комуналне  послове  доставиће  Извештај  о
стратешкој процени Плана заинтересованим органима
и организацијама ради добијања мишљења.

Истовремено  са  излагањем  урбанистичког
плана на јавни увид излаже се и Извештај о стратешкој
процени Плана на животну средину и на тај начин
јавност учествује у јавној расправи о Извештају.

Члан 7.

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради
Измена  и  допуна  Плана   генералне  регулације
комплекса  ХИП «Петрохемија»,  ХИП «Азотара»  и
НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном месту
Панчево.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО                                
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: V-15-350-243/2015        
Панчево, 30.10.2015.године  

СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, дипл.инж.арх.
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Садржај
Ред. бр. ПРЕДМЕТ Стр.

Скупштина града Панчева

Одлука о додели награде града Панчева 
„Полицајац месеца“.......................................1

Решење о давању сагласности на 
Правилник о измени правилника о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у 
историјском архиву у Панчеву.....................1

Правилник о измени Правилника о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места.....................1

Решење о образовању радне групе за 
стварaње услова да Јавна и Јавна комунална
предузећа града Панчева преузму права и 
обавезе Јавних комуналних предузећа 
насељених места града Панчева..................2

Ред. бр. ПРЕДМЕТ Стр.

Решење о образовању радне групе за 
продужење рока испоруке 12 аутобуса по 
уговору о испоруци предмета лизинга........3

Решење о образовању тима за израду 
нацрта споразума између града београда и 
града Панчева о унапређењ у јавног превоза
.........................................................................3

Решење о образовању радне групе за 
сагледавање стања каналске и кишне мреже
на територији града Панчева........................4

Решење о измени решења о обрaзовању 
тима за спровођење регионалног програма 
стамбеног збрињавања избеглица на 
територији града Панчева.............................5

Одлука о приступању и изради стратешке 
процене утицаја измена и допуна плана 
генералне регулације комплекса Хип 
“Азотара”, Хип “Петрохемија” и НИС 
“Рафинерија нафте Панчево” у насељеном 
месту Панчево на животну средину………5

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