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ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 01. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 29 Јануар 2016. ГОДИНЕ

Градско веће града Панчева, на седници одржаној
15.01.2016. године, разматрало је Предлог решења о
образовању Комисије за израду Нацрта одлуке о такси
превозу путника на територији града Панчева, па је на
основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС" број 129/07 и 83/14 - др закон) и
чланова 59. тачка 12. и 98. став 3. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен
текст), донело следеће

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
Образује се Комисија за израду Нацрта одлуке о
такси превозу путника на територији града Панчева (у
даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. Драган Грујичић, члан Градског већа задужен
за подручје стамбено-комуналних послова, координатор;
2. Петар Живковић, представник Агенције за
саобраћај Градске управе града Панчева, члан;
3. Загорка Ђулинац, представник Агенције за
саобраћај Градске управе града Панчева, члан;
4.
Јасна
Лакатош-Гомбац,
представник
Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе
града Панчева, члан;
5. Милан Ђурић, представник Секретаријата за
инспекцијске послове Градске управе града Панчева,
члан.
II
Задатак Комисије је да изради Нацрт одлуке о
такси превозу путника на територији града Панчева.
III
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије обављаће
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа, Агенција за саобраћај и
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе
града Панчева.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и

Аконтација претплате 10.738,00

објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-7/2016-1
Панчево, 15.01.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу чланова 75. и 76. Закона о култури
(``Службени гласник РС`` број 72/09), 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи (``Службени гласник РС`` број
129/07 и 83/14 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3.
Статута града Панчева (``Службени лист града Панчева``
брoj 25/15 - пречишћен текст), Градско веће града
Панчева, на седници одржаној 27.01.2016. године, донело
је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА И
ПРОГРАМА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ
СУФИНАНСИРАЈУ И ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Правилнику о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката и програма у култури
који се суфинансирају и финансирају из буџета града
Панчева (``Службени лист града Панчева`` брoj 3/11),
члан 3. мења се и гласи:
``Члан 3.
Конкурс се објављује на званичном сајту града
Панчева, као и у дневном или недељном листу који се
дистрибуира на територији града Панчева.``
Члан 2.

Члан 6. мења се и гласи:
``Члан 6.
Мерила и критеријуми за избор пројеката и
програма који се су/финансирају из буџета града Панчева
су утврђени у оквиру циљева и мера датих у важећој
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стратегији културног развоја града Панчева, као и у
оквиру годишњих акционих планова наведене
стратегије и других одговарајућих прописа и општих
аката.``
Члан 3.

У свим члановима Правилника о начину,
мерилима и критеријумима за избор пројеката и
програма у култури који се суфинансирају и
финансирају из буџета града Панчева, у одговарајућем
падежу и броју иза речи ``пројекат`` додају се речи ``и
програм``.
Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-7/2016/-4
Панчево, 27.01.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
15.01.2016. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, па
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 25/15пречишћен 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 РОГЛИЋ НЕНАДУ, полицијском
службенику Полицијске испоставе „СЕВЕР“,
Полицијске управе Панчево, за месец децембар 2015.
године.
Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».

28. Децембар 2015. године

29. Јануар 2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2016-13
Панчево, 15.01.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
31.12.2015. године, разматрао је Правилник о измени
и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Панчево број 2926/1 од
28.12.2015.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 25/15пречишћен 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 2926/1 од
28.12.2015.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
измени и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Панчево број 2926/1 од
28.12.2015.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, 68/15др.закон и 103/15) 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.

28. Децембар 2015. године
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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 мишљење Министарста.
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-06-020-7/2015-577
Панчево, 31.12.2015.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
13.01.2016. године, разматрао је Правилник о
изменама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, број 015347/2015 од 30.12.2015. године, па је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ брoj 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
изменама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова
Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево,
број 01-5347/2015 од 30.12.2015. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
изменама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, број 015347/2015 од 30.12.2015. године.
II
Обавезује се Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево, да поштује
одредбе Закона о буџетском систему (“Службени
гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка, 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон
и 103/15) и друге прописе, којима је прописано да
корисници јавних средстава не могу заснивати радни
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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 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-06-020-2/2016-9
Панчево, 13.01.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
27.01.2016. године, разматрао је Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт-Панчево“ са по Панчево број 2/2016235 од 13.01.2016. 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
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа за превоз
путника „Аутотранспорт-Панчево“ са по
Панчево број 2/2016-235 од 13.01.2016.
године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији послова Јавног
комуналног
предузећа
за
превоз
путника
„Аутотранспорт-Панчево“ са по Панчево број 2/2016235 од 13.01.2016. године, с обзиром да је исти урађен
у складу са Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.
гласник РС“ бр. 68/15), Одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015.годину („Сл.гласник РС“ број 101/15 и 114/15) и
Одлуком о спровођењу Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015. годину („Сл. лист града Панчева“ број 38/15).
II
Обавезује се Јавно комунално предузећe за
превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ 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, 68/15 - др. закон и 103/15)
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
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министарства, односно другог надлежног органа, уз
претходно прибављено 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-06-020-2/2016-51
Панчево, 27.01.2016.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

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), Градоначелник града
Панчева, дана 29.01.2016. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
организацији и систематизацији радних места
Туристичке организације града Панчева, који је донео
директор Туристичке организације града Панчева,
дана 13.01.2016. године.
Обавезује се Туристичка организација града
Панчева да поштује одредбе Закона о буџетском
систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. ,108/13,
142/14, 68/15 – др. закон и 103/15) 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 Републике
Србије, на предлог надлежног министарства, односно
другог надлежног органа, уз претходно прибављено
мишљење Министарства финансија Републике
Србије.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева ».
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2016-57
ПАНЧЕВО, 29.01.2016.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 24. Закона о раду
(,,Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13
и 75/14) и члана 11б. Одлуке о оснивању Туристичке
организације града Панчева (,,Службени лист
општине Панчево“, бр. 4/97, 3/98 и 15/00 и ,,Службени
лист града Панчева“, бр. 10/10 и 9/14) директор
Туристичке организације града Панчева, дана
13.01.2016. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
ТУРИСТИЧКE ОРГАНИЗАЦИЈE ГРАДА
ПАНЧЕВА
IОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Правилником
о
организацији
и
систематизацији
радних
места
Туристичке
организације града Панчева (у даљем тексту:
Правилник) утврђују се: унутрашња организација,
укупан број радних места, назив и опис послова за
свако радно место, врста и степен стручне спреме, број
извршилаца и други услови за рад на одређеном
радном месту.
Члан 2.

Уређивање организације и систематизације
радних места има за циљ квалитетно обављање
основне и друге делатности и ефикасно извршавање
свих послова и задатака у Туристичкој организацији
града Панчева (у даљем тексту: Туристичка
организација), рационално коришћење средстава рада
и радног времена и остваривање јавног интереса у
области туризма.
Члан 3.

Радна места у Туристичкој организацији
систематизују се у зависности од њихове сложености,
потребног знања, врсте и степена стручне спреме и
других услова за рад на одређеном радном месту.
Члан 4.

О пословима утврђеним одредбама овог
правилника води се одговарајућа докумантација, у
складу са законом и другим прописима.
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II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 5.

Ради обављања поједеиних врста сродних
или истих међусобно повезаних послова, у
Туристичкој организацији образују се следеће
организационе јединице :
1) Туристичко-информативни центар (ТИЦ),
2) Продавница сувенира.
III РАДНА МЕСТА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И
ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАД НА ОДРЕЂЕНОМ
РАДНОМ МЕСТУ
Члан 6.

У Туристичкој организацији утврђује се
следеће радно место:
1. туристички техничар/продавац……...два извршиоца
Члан 7.

Запослени
Туристичкој
организацији
обављају следеће послове:
1. Туристички техничар/продавац…….два извршиоца
ОПИС ПОСЛОВА: пружа рецепцијске
информације, ради на систему прикупљања, обраде и
пласирања информација, врши послове пријема,
расподеле
и
дистрибуције
информативнопропагандног материјала и средстава, непосредно
сарађује са средствима јавног информисања,
oрганизује набавку и продају сувенира и туристичке
опреме, ради на презентацији туристичке понуде града
Панчева на сајмовима туризма и учествује у
организацији манифестација од интереса за
туристичку делатност, ради на организовању израде
пропагандно-информативних средстава којима се
афирмишу туристички садржаји, учествује у
реализацији прихвата и смештаја туриста и праћења
туриста и туристичких група, обавља послове у вези
са радом Туристичко – информативног центра и
Продавнице сувенира, обавља и друге послове по
налогу директора Туристичке организације.
УСЛОВИ:
Средња стручнa спрема туристичког или
економског усмерења или општеобразовна школа
друштвено-језичког смера IV-степен, познавање
енглеског или неког другог светског језика, познавање
рада на рачунару, 1 годинa радног искуства.
Члан 8.

Опис послова и услове које мора да испуњава
директор прописани су Статутом Туристичке
организације, у складу са законом и оснивачким актом
Туристичке организације.
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.

Измене и допуне Правилника врше се на
начин и по поступку како је и донет.
Члан 10.

Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Туристичкој
организацији Панчева, који је донет дана 20.04.2011.
године.
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Члан 3.

Измене и допуне плана обухватају простор
дефинисан са северне стране пругом Београд-Вршац,
са североисточне и југозападне стране обилазницом
(саобраћајницом) око Панчева све до реке Тамиш. Са
западне стране граница прати леву страну реке Тамиш,
а
северозападном
страном
(обухвата)
иде
регулационом линијом ул. Моше Пијаде, до ул.
Димитрија Туцовића, затим прати ул. Димитрија
Туцовића до пруге Београд-Панчево, односно до
пресека са Јабучким путем.
Члан 4.

Члан 11.

Овај правилник, по добијању сагласности од
стране градоначелника града Панчева, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу
града Панчева“.
ДИРЕКТОР
Бранислав Ровчанин

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“ број 135/04 и 88/10), члана
14. став 5. и члана 34. Одлуке о Градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчево“ број 13/14пречишћен 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 стамбенокомуналне послове Градске управе града Панчева,
дана 29.01.2016. године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕЛИНА 1 – ШИРИ ЦЕНТАР (КРУГ
ОБИЛАЗНИЦЕ) У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ПАНЧЕВО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
Измена и допуна Плана генералне регулације Целина
1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту
Панчево на животну средину (у даљем тексту:
Стратешка процена).
Члан 2.

Циљ Изменa и допуна Плана су измене и
допуне правила грађења ради стварања планског
основа за издавање дозвола у складу са Законом 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), уз
поштовање урбанистичких параметара.

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
Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
оцењен је могући утицај на окружење планираних
решења према намени површина и величини обухвата
одређених зона и дат предлог мера за смањење
негативних утицаја на животну средину.
Извештајем о стартешкој процени Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
према Смерницама за израду стратешке процене на
нижим хијерархијским нивоима није предвиђена
израда старешке процене утицаја Плана генералне
регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице)
у насељеном месту Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 19/12, 27/12-исправка, 1/13-исправка,
24/13-исправка и 20/14), те нема потребе за израдом
стратешке процене утицаја на животну средину за
Измене и допуне Плана.
Члан 5.

Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних утицаја
Иземена и допуна Плана на животну средину, сходно
члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину:
- значај Измена и допуна плана за заштиту
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животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине Измена
и допуна плана и могућност утицаја Измена и допуна
плана на ваздух, воде, земљиште, микро, биљни и
животињски свет, станишта и биодиверзитет;
- утицај Измена и допуна плана на
становништво и здравље житеља Панчева
- карактеристике утицаја Измена и допуна
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 су планска решења у свим
областима интегрисана са заштитом животне средине
и реализацијом предложених решења неће доћи до
значајнијих негативних утицаја на животну средину.
Напротив, реализација планских решења, односно
инплементација плана имаће позитивне ефекте на
стање животне средине. 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 (''Сл. гласник РС'' бр.
135/04 и 36/09).
Нису разматрани критеријуми за одређивање
могућих карактеристичних значајнијих утицаја
Измена и допуна плана прекогранична природа
утицаја и кумулативна и синергијска природа утицаја,
јер се сматра да их неће бити.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о
изменама и допунама Плана генералне регулације
Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у
насељеном месту Панчево.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног 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-15-350-7/2016
Панчево, 29.01.2016.године
СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, дипл.инж.арх
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