СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 36. ГОДИНА VIII

ПАНЧЕВО, 21 Децембар 2015. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 10.375,30

Градско веће града Панчева, на седници одржаној
10.12.2015. године, разматрало је Предлог Решења о изменама
Решења о образовању Комитета за безбедност саобраћаја, па је на
основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Сл. гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-oдлука УС и 55/14),
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07 и 83/14-други закон) и чланова 59. тачка 12. и 98. став
3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15пречишћен текст), донело следеће

члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и
38/2015) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст),
усвојило

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА

у Локалном акционом плану за запошљавање града
Панчева за 2015. годину („Сл лист града Панчева“, бр. 04/2015), у
поглављу 7. Мере активне политике запошљавања локалне
самоуправе за 2015. годину, у тачки 7.2. Јавни радови, став 3 мења се
и гласи:

I
У Решењу о образовању Комитета за безбедност
саобраћаја број II-05-06-35/2012-10 од 28. 8.2012. године, број II-0506-35/2012-41 од 25.12.2012. године, број II-05-06-20/2013-7 од
13.8.2013. године, број II-05-06-20/2013-9 од 20.8.2013. године, број
II-05-06-20/2013-45 од 27.12.2013. године и број II-05-06-2/2015-58 од
23.07.2015. године, у тачки I ставу 1, подтачка 12. мења се и гласи:
„12. РАНКО МАРЧЕТИЋ, представник Агенције за
саобраћај Градске управе града Панчева, члан. “
Подтачка 13. брише се.
II
Тачка VIII мења се и гласи:
„Председнику, потпредседницима, члановима и секретару
Комитета припада нето накнада од 3.000, 00 динара за сваки
одржани састанак Комитета.“
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2015-93
Панчево, 10. 12. 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана
10.12.2015. године, разматрало је Предлог измена Локалног акционог
плана за запошљавање града Панчева за 2015. годину, па је по
прибављеном позитивном мишљењу Савета за запошљавање града
Панчева датом у Закључку II под бројем: II-06-06-24/2015-6 од
22.09.2015. године, а на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 - др. закон),

ИЗМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА
2015. ГОДИНУ

„Средства намењена за организовање јавних радова, у
складу са условима јавног конкурса, користе се за:
1.накнаду за обављен посао по основу уговора о
привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне
радове, у висини до 15.000 динара (НЕТО износ) по лицу, на
месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно
времену радног ангажовања на месечном нивоу (утврђени износ
накнаде за обављен посао се увећава за припадајући порез и
доприносе, обрачунате у складу са законом);
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица
укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за
сваки месец ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим
областима спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец
дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два
месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три
месеца;
4. накнаду трошкова организовања обуке.“.
У истој тачки, у ставу 5., износ: „25.000.000,00 динара“,
мења се и гласи:
„22.055.300,00 динара“ .
У истом поглављу, у тачки 7.7. Самозапошљавање
(средства за отварање привредног друштва или предузетничке
радње, набавку опреме и адаптацију простора), у ставу 5., износ:
„7.000.000,00 динара“, мења се и гласи:
„9.944.700,00 динара“ .
У поглављу 8. Средства за реализацију мера, табела из
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става 5. мења се и гласи:“
Мере активне политике
запошљавања
1

Средства у
динарима

Мера активне политике 4.447.000,00
запошљавања
(„Стручна пракса“)

Лица
Око 20

2

Јавни радови

22.055.300,00 Око 100

3

Организовање
студентских пракси

600.000,00

Око 50

4

Организовање сајмова
за запошљавање

300.000,00

Више стотина
посетилаца

5

Унапређење
конкурентности
средњих школа путем
побољшања услова за
извођење практичне
наставе

2.000.000,00

Више стотина
корисника
(ученика
средњих школа)

6

Програм за подршку
1.000.000,00
почетницима у бизнису
(правно-финансијско
саветовање у
пословању)

Једна
књиговодствена
агенција за око
21 лице

Самозапошљавање
(средства за отварање
привредног друштва
или предузетничке
радње, набавку опреме
и адаптацију простора)

Око 21

7

Укупна средства и
планиран обухват лица

9.944.700,00

40.347.000,00 Око 191 лице за
запошљавање и
више стотина
корисника за
мере под бројем
4и5

Мера:

Јавни радови

Очекивани
резултати:

Организовање и спровођење јавних радова
од интереса за Локалну самоуправу

Индикатор(и): Број и структура лица ангажованих на
јавним радовима из категорије теже
запошљивих лица
- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање Локалне
самоуправе,
- НСЗ

32.266.567,61

Извори
Буџет Локалне
финансирања: самоуправе
Буџет РС

(у
хиљадама
динара)
22.055.300,00
10.211.267,61

Запошљавање: око 100 лица
„
У истој Табели, Мера: Програм за подршку
почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у
пословању), у оквиру реда под називом: Запошљавање, број „13“
мења се и гласи:
„21“.
У истој Табели, Мера: Самозапошљавање (средства за
отварање привредног друштва или предузетничке радње,
набавку опреме и адаптацију простора) мења се и гласи:“
Мера:

Самозапошљавање (средства за отварање
привредног друштва или предузетничке
радње, набавку опреме и адаптацију
простора)

Очекивани
резултат:

Запошљавање око 21 лица

Индикатор(и): Број и структура корисника
Носиоци
активности:

Потребна
средства –

"
У
истом
поглављу,
у
оквиру
наслова:
„НАДЛЕЖНОСТИ“, у Табели мера и програма за реализацију
Акционог плана запошљавања Локалне самоуправе за 2015.
годину
УКУПАН БУЏЕТ, Мера: Јавни радови мења се и
гласи: „

Носиоци
активности:

Потребна
средства –
УКУПНО:

21. Децембар 2015. године

- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање Локалне
самоуправе
9.944.700,00

(у
хиљадама

УКУПНО:
Извори
Буџет Локалне
финансирања:
самоуправе

динара)
9.944.700,00

Запошљавање: око 21 лице

“
Измене Локалног акционог плана за запошљавање
града Панчева за 2015. годину ће се објавити у „Службеном
листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:II-05-06-2/2015-93
Панчево,10.12. 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева дана 04.12.2015. године,
разматрао је Предлог решења о образовању Тима за израду
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Програма развоја спорта у граду Панчеву за период од 2015. 2018. године, 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),
донеo следећe

РЕШЕЊЕ
о обрaзовању Тима за израду Програма
развоја спорта у граду Панчеву за
период од 2015. - 2018. године
I
Образује се Тим за израду Програма развоја спорта у
граду Панчеву за период од 2015. - 2018. године (у даљем тексту:
Тим), у следећем саставу:
1. Ненад Малетин, дипломирани менаџер,
координатор;
2. Александар Фаркаш, члан Градског већа града
Панчева задужен за подручје спорта, члан;
3. Предраг Стојадинов, координатор Савета за спорт
града Панчева, члан;
4. Ненад Марин, генерални секретар Спортског савеза
Панчево, члан;
5. Бранко Крсмановић, самостални стручни сарадник
за послове спорта у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева, члан;
6. Биљана Миоч, самостални стручни сарадник за
послове спорта у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева, секретар.
II
Задаци Тима су:
•
креирање агенде активности Тима,
•
упознавање са важећим законским оквиром и
стратешким документима у области спорта,
•
припремање анализе постојећег стања у области
спорта на нивоу града Панчева,
•
прикупљање релевантне документације и иницијатива
за потребе израде нацрта Програма,
•
организовање фокус група, трибина и јавних расправа
са укључивањем свих релевантних субјеката,
организација цивилног друштва, појединаца,
установа, јавних и јавних комуналних предузећа у
процес креирања нацрта Програма,
•
предлагање
приоритета,
мера,
програмских
активности, индикатора успешности.
Тим је у обавези да припреми Нацрт текста Програма
развоја спорта у граду Панчеву за период од 2015. - 2018. године
и достави Градском већу града Панчева на утврђивање предлога
и упућивање Скупштини града Панчева на разматрање и
доношење.
III
За обављање појединих задатака из тачке II овог
решења, Тим може ангажовати и друга лица са потребним
знањем и искуством. Тим може образовати радне групе за
поједине области рада.
IV
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Тима обављаће Секретаријат за јавне службе и
социјална питања и Секретаријат за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа у сарадњи са осталим
основним организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
V
Даном ступања на снагу овог решења престаје да
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важи Решење Градоначелника града Панчева број II-06-0201/2015-420 од 25.03.2015. године.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-7/2015-451
Панчево, 04.12.2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 04.12.2015.
године, разматрао је Правилник о измени и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево број 2671 од
3.12.2015. године, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи ('"Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14
- др. закон) и чланова 54. став 1. тачка 4. и 98. став 2. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 пречишћен текст), донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
измени и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова
Јавног предузећа „Градска стамбена
агенција“ Панчево број 2671 од 3.12.2015.
године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени и
допунама Правилника о организацији и систематизацији
послова Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Панчево
број 2671 од 3.12.2015. године
II
Обавезује се Јавно предузеће „Градска стамбена
агенција“ Панчево, да поштује одредбе Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС” број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка,
108/2013, 142/14 и 68/15 - др. закон) и друге прописе, којима је
прописано да корисници јавних средстава не могу заснивати
радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних,
односно упражњених радних места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може се
заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног
министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно
прибављено мишљење Министарства.
Укупан број запослених на одређено време због
повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу,
уговору о привременим и повременим пословима, преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим
основама, код корисника јавних средстава не може бити већи од
10% од укупног броја запослених.
Изузетно од претходног става, број запослених на
одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих
по уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица
ангажованих по другим основама, код корисника јавних
средстава, може бити већи од 10% од укупног броја запослених,
уз сагласност тела Владе на предлог надлежног министарства,
односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено
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мишљење Министарства.
III
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-06-020-7/2015-444
Панчево, 04.12.2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева дана 04.12.2015. године,
је разматрао Предлог решења о обрaзовању Тима за израду
Здравственог профила 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» број 25/15 пречишћен текст), донеo следећe

РЕШЕЊЕ
о обрaзовању Тима за израду
Здравственог профила града Панчева
I
Образује се Тим за израду Здравственог профила
града Панчева (у даљем тексту: Тим), у следећем саставу:
1. Др Мирела Петровић, чланица Градског већа
задужена за подручје здравства, координаторка Тима;
2. Др Јасмина Стојановић, запослена у Заводу за јавно
здравље Панчево, чланица Тима;
3. Др Драгица Букумирић, запослена у Дому здравља
Панчево, чланица Тима;
4. Др Љиљана Перишић, запослена у Општој болници
Панчево, чланица Тима;
5. Јелена Новаков, психолог, запослена у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске
управе града Панчева, чланица Тима;
6. Митрана Игњатовић, виша медицинска сестра,
запослена у Дому здравља Панчево, чланица Тима;
7. Весна Петковић Боровница, запослена у
Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града
Панчева, чланица Тима.
II
Тим има задатак да, на основу објективних података о
здрављу становништва, ресурсима, врстама и обиму
здравствених услуга, стању животне средине са аспекта утицаја
на здравље и другим специфичним факторима у граду који могу
имати утицаја на здравље, сачини здравствени профил града
Панчева, који ће бити доступан јавности путем презентације на
званичној интернет страници града Панчева.
Рок за реализацију наведеног задатка је до краја 2016.
године.
III
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Тима обављаће Секретаријат за јавне службе и
социјална питања и Секретаријат за скупштинске послове,
послове Градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева.
Обавезују се основне организационе јединице Градске
управе града Панчева да, на захтев Тима, доставе потребне
стручне информације и документа, која су неопходна за израду
Здравственог профила града Панчева.
IV
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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-06-020-7/2015-449
Панчево, 04.12.2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 14.12.2015.
године, разматрао је Предлог решења о измени решења о
образовању Комисије за потврђивање изведених радова на
одржавању јавних зелених површина, па је на основу чланова
44. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.
129/2007 и 83/2014-др.Закон) и чланова 54. и 98. ст. 2. Статута
града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/2015-пречишћен
текст), донео следеће:

РЕШЕЊЕ
о измени решења о образовању
Комисије за потврђивање изведених
радова на одржавању јавних зелених
површина
I
У Решењу о образовању Комисије за потврђивање
изведених радова на одржавању јавних зелених површина, бр. II06-020-7/2015-164 од 11.08.2015. године, тачка III мења се и
гласи:
"III
Чланови Комисије, који су представници Градске
управе града Панчева обављаће послове наведене у тачки II овог
решења ван радног времена и припада им накнада по сваком
сачињеном извештају о изведеним радовима на одржавању
јавних зелених површина на територији града Панчева у висини
пет процената просечне месечне нето зараде по запосленом у
Републици Србији у моменту исплате.
Накнада у висини одређеној у претходном ставу
исплаћиваће се почев од Извештаја за август 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-06-020-7/2015-471
Панчево, 14.12.2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана 16.12.2015.
године, разматрао је Предлог решења о измени Решења о
образовању Комисије за потврђивање извршених радова на
Програму заштите пољопривредног земљишта од утицаја еолске
ерозије подизањем пољозаштитних појасева на територији града
Панчева за 2015. годину, па је на основу чланова 44. и 66. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 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
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текст), донео следеће

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
Комисије за потврђивање извршених
радова на Програму заштите
пољопривредног земљишта од утицаја
еолске ерозије подизањем
пољозаштитних појасева на територији
града Панчева за 2015. годину
Члан 1.
У Решењу о образовању Комисије за потврђивање
извршених радова на Програму заштите пољопривредног
земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних
појасева на територији града Панчева за 2015. годину бр. II-06020-7/2015-148 од 07.08.2015. године, члан 3. мења се и гласи:

"Члан 3.
Координатор и чланови Комисије, који су
представници Градске управе града Панчева и члан Комисије,
који је представник ЈКП “Зеленила“ Панчево, обављаће послове
наведене у члану 2. овог решења ван радног времена и припада
им нето накнада по сваком сачињеном извештају о радовима
извршеним на Програму заштите пољопривредног земљишта од
утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева на
територији града Панчева за 2015. годину у висини пет
процената просечне месечне нето зараде по запосленом у
Републици Србији у моменту исплате.
Накнада у висини одређеној у претходном ставу овог
члана исплаћиваће се почев од извештаја за месец октобар 2015.
године.“

Члан 2.
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-06-020-7/2015-494
Панчево, 16.12.2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
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 25/15пречишћен 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 08.12.2015.године, донео је
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ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „GREEN FIELD 1“ ЕКОИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ – ЈУЖНО ОД
„ПЕТРОХЕМИЈЕ“ У ПАНЧЕВУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја
Измене и допуне Плана детаљне регулације регулације „GREEN
FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у
Панчеву („Сл.лист града Панчева“ бр.08/11 и 29/2011) (у даљем
тексту Стратешке процене) на животну средину.

Члан 2.
Предмет израде планског документа је стварање
планског основа за легализацију постојећег „Цевовода сирове
воде од Пристаништа до Рафинерије Панчево“ тако што ће се
извршити усклађивање планираног „латералног канала“ и
постојећег цевовода у коридору обухваћеним Планом.
Планом ће се обухватати :
тачно утврђивање трасе постојећег цевовода на
земљишту „јавне намене“
могућност његове реконструкције кроз правила
грађења
измештање / укидање делова «латералног канала»

Члан 3.
Оквирна граница обухвата плана, обухвата коридор
оквирне ширине 100 m и дужине око 1,25 км, у оквиру кога ће се
утврдити постојећа траса цевовода и уклонити планирани
„латерални канал“.
Коначна граница планског подручја обухвата плана ће
бићи дефинисана приликом припреме нацрта планског
документа.

Члан 4.
Разлози за неприступање изради Стратешке процене
дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих
утицаја Плана на животну средину, на следећи начин:
План се налази у обухвату Генералног урбанистичког
плана Панчева („Службени лист града Панчева“ број 23/12), чији
је саставни део Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину, који чини основни документ у коме су
вредновани и процењени могући значајнији утицаји на животну
средину до којих може доћи имплементацијом плана
Стратешком
проценом
утицаја
Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину извршена је
евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења
на животну средину, као и процена утицаја планских решења на
животну средину и елементе одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Према Смерницама за израду стратешке процене на
нижим хијерархијским нивоима Извештајем о стартешкој
процени Генералног урбанистичког плана Панчева на животну
средину није предвиђена израда старешке процене утицаја за
План детаљне регулације регулације „GREEN FIELD 1“ екоиндустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву
Имајући увиду да је Стратешком проценом утицаја
Генералног урбанистичког плана Панчева на животну средину
оцењен могући утицај на окружење планираних решења према
намени површина и величини обухвата одређених зона и дат
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предлог мера за смањење негативних утицаја на животну
средину, то би израда још једног сличног извештаја била
нерационална.

Члан 5.
Разматрани су следећи критеријуми за одређивање
могућих карактеристика значајних утицаја Плана на животну
средину, сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину:
- значај Плана за заштиту животне средине и одрживи
развој;
- проблеми заштите животне средине Плана и
могућност утицаја Плана на ваздух, воде, земљиште, микро,
биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет;
утицај Плана на становништво и здравље житеља
Панчева;
карактеристике утицаја Плана на животну средину,
нарочито у смислу вероватноће, интензитета, сложености,
трајања, учесталости, понављања, просторне димензије, појаве
ризика по људско здравље и средину, деловања на области од
природне, културне и друге важности и деловања на угрожене
области и др.
У вези са наведеним критеријумима констатовано је
да реализацијом предложених решења неће доћи до значајнијих
негативних утицаја на животну средину. Анализа утицаја
појединих планских решења на животну средину разматаће се у
оквиру процене утицаја објеката, односно пројеката на животну
средину у складу са Законом о процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник РС'' број 135/04 и 36/09).
Нису разматрани критеријуми за одређивање могућих
карактеристичних значајнијих утицаја Плана прекогранична
природа утицаја и кумулативна и синергијска природа утицаја,
јер се сматра да их неће бити.
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стамбено-пословне објекте у централним деловима просторних
целина 3.2. и 3.3., у поглављу Б 2.3.5.1 Положај објеката према
површини јавне намене у делу који носи наслов Објекти на
изграђеном грађевинском земљишту дошло је до грешке у ставу
1., те се овим путем наведена грешка исправља и гласи:
„Уколико постојећи објекат не испуњава положај у
односу на регулацију како је то дефинисано овим Планом, он се
задржава и на њему су дозвољени радови текућег одржавања и
мање измене (пренамена постојећег корисног простора у
компатибилне намене, претварање таванског простора у
користан и сл.) без промене габарита, осим објеката дуж
Новосељанског пута од Козарачке улице до Надела, који се могу
дограђивати у складу са свим осталим урбанистичким
параметрима и уз услов да њихова грађевинска линије може
бити и на већој удаљености од 5,0 m од регулације. Уколико се
врши замена објекта или радикална реконструкција, објекат се
мора ускладити са планираним положајем у односу на
регулацију и у односу на границе суседних парцела, као и
осталим условима градње који важе за нове објекте.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2015-Сл.
Панчево, 10.12.2015 године
СЕКРЕТАР

Синиша Јанковић, дипл.инж.арх

Члан 6.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Измена и
допуна Плана детаљне регулације регулације „GREEN FIELD 1“
еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву .

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: V-15-350- 244/2015
Панчево, 08.12.2015.године
СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, дипл.инж.арх.

СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Предмет: Исправка техничке грешке
У Плану генералне регулације Проширена Миса са
гробљем (Целина 3) у Панчеву («Сл.лист града Панчева» број
25/14 и 7/15-исправка) дошло је до грешке у делу Б 2.3. Посебна
правила грађења за све стамбене, стамбено-пословне зоне и

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Предмет: Исправка техничке грешке
У Плану детаљне регулације инфраструктурног
комплекса за ветрогенераторско поље „Бела Анта“ у Долову
(«Сл.лист града Панчева» број 31/14) дошло је до грешке у делу
Б 1. Општа правила уређења простора, у поглављу 1.2. Намена
површина са поделом на посебне зоне и целине, испод реченице
Планира се постављање ветрогенератора на следећим
парцелама, у табеларном приказу дошло је до грешке код броја
8. где је наведена катастарска парцела број 11730/2, а требало је
да се наведе катастарска парцела број 11729/2, те се овим путем
наведена грешка исправља и гласи:

Број
ветрогенератора
8.

Број парцеле
11729/2 и 11730/1

Катастарска
општина к.о.
Долово

Такође је, у истом делу Б 1. Општа правила уређења
простора, у поглављу 1.3. Површина јавне намене, у ставу 1. у
којем су набројање катастарске парцеле које се односе на
постојеће атарске путеве, дошло је до грешке јер је наведна
катастарска парцела 9238, а требало је да се наведе катастарска
парцела 9298, те се овим путем наведна грешка исправља и
гласи:
„Као површине јавне намене задржавају се постојећи
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атарски путеви у оквиру постојећих граница катастарских
парцела:
•
8934, 9014, 9091, 11805, 9158, 9235, 11775, 9298,
11707, 9370, 11806, 9445, 11652, 11596, 9013, 9518,
11531, 11893, 11896, 9552, 11472, 11412/1, 11959, 9598,
12022, 11342, 9636, 12086, 9666, 11286, 12132, 12187,
11082, 11140, 12242, 10980, 11039, 11239, 12307, 11230,
11039 К.О. Долово
•
4326, 4325, 13673, 13742, К.О. Банатско Ново Село
•
14006/2 К.О. Панчево”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2015-Сл.
Панчево, 10.12.2015 године
СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, дипл.инж.арх.
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Садржај
Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.
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