
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  20   ГОДИНА III           ПАНЧЕВО,     28. СЕПТЕМБАР 2010. Аконтација претплате 13.233,42

   Цена овог примерка      240,00

338.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” 129/07) и 
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева” 8/08 и 4/09). 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
дана 28.септембра 2010. године, донела је

ОПЕРАТИВНИ 
ПЛАН ОДБРАНЕ ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА 
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2010. 

ГОДИНУ

Члан I.
Утврђује се Оперативни план одбране од 

унутрашњих вода за територију града Панчева за 
2010.годину (у даљем тексту: Оперативни план) 
на основу Општег плана одбране од поплавних 
унутрашњих вода за територију града Панчева (у 
даљем тексту: Општи план).

Члан 2.
За спровођење и реализацију Оперативног 

плана, у насељеним местима града Панчева 
задужено је ЈКП “Водовод и канализација” 
Панчево.

Средства за реализацију Оперативног плана 
обезбедиће се из Буџета града Панчева за 2010.
год.

Члан 3.
Текстуални део Оперативног плана са 

списком руководилаца (заменика, помоћника 
и повереника) одбране од унутрашњих вода 
саставни је део Оперативног плана.

Члан 4
Оперативни план ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у “Службеном листу 
града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-04-06-35/2010 
Панчево, 28.09.2010.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Тигран Киш, с.р.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ 
ОД УНУТРШЊИХ ВОДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ

1.УВОД
Одбрана од унутрашњих вода, на територији 

Града Панчева, спроводи се према  Општем 
плану одбране од поплавних унутрашњих вода за 
територију града Панчева.

Оперативни План одбране од унутрашњих 
вода садржи планиране радове на систему 
за одводњавање у 2010. години, надлежност 
водопривредног предузећа за организовање и 
спровоћење одбране од поплава на подручју Града 
Панчева и организацију и руковођење одбраном 
од поплава.

II ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ГРАДА 
ПАНЧЕВА

Подручје Града Панчева је равничарско и 
простире се на левој обали Дунава и левој обали 
Тамиша, тј. на ушћу Тамиша у Дунав. Површина 
територије града Панчева је 757 квадратних 
километара. На овом простору смештено је 10 
насељених места са око 127.000 становника.

Од Београда град Панчево је удаљено око 
15 км. Град Панчево граничи се са општинама 
Ковачица, Ковин, Опово и градом Београд.

У погледу квалитета земљишта, на подручју 
Града Панчева заступљена су земљишта: 
черноземи, ритске црнице, ливадске црнице и 
алувијална земљишта.

По питању хидрогеолошким одликама 
град Панчево представља територију богату 
површинским и подземним водама. Крајњи 
рецепијент свих вода са територије мелиорационог 
подручја града Панчева је река Дунав чија се лева 
обала протеже од 1.126 км до 1.155 км. На 1.153 
км Дунава (код Панчева) у њега се улива река 
Тамиш, а код Иванова на 1.136 км Дунава улива 
се вишенаменски регионални подсистем Надела.

III ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ТЕРИТОРИ-
ЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ОД ПОПЛАВА 

1.Спољне воде
Територија Града Панчева, уз леву обалу 

реке Дунав, у дужини од 29 км ( насељена места: 
Панчево, Старчево, Омољица, Иваново и Бан. 
Брестовац) потенцијално је угрожена од поплава 
спољних вода. Такође уз леву обалу реке Тамиш 
(“Доњи Тамиш” - под утицајем режима дунавских 
вода) територија Града Панчева (насељена места: 
Панчево, Јабука и Глогоњ) потенцијално је 
угрожена од поплава спољних вода.

Изграђеним насипима. на левој обали река 
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Дунав и Тамиш, штити се комплекс земљишта 
насеља Панчево, Старчево, Омољица, Иваново, 
Бан.Брестовац, Јабука и Глогоњ.

Одбрана од поплава од спољних вода организује 
се према Оперативном Плану одбране од поплава, које 
за сваку годииу доноси Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде и спроводи се преко ЈВП 
“Воде Војводине”  Нови Сад а овлашћеног предузећа 
ДВП “Тамиш - Дунав” Панчево.

 
2.Унутрашње воде
Одбрану од поплава од унутрашњих вода на 

објектима и постројењима хидромелиорационих 
система за одводњавање, којима не управља ЈВП 
“Воде Војводине” Нови Сад, а који су функциона-
лно везани за те системе за одводњавање, спрово-
ди ЈКП “Водовод и канализација” Панчево.

У оквиру мелиорационог подручја налазе се 
међусобно повезани хидромелиорациони системи 
са свим хидротехничким и хидромеханичким 
објектима и постројењима, којима се врши 
одводњавање сувишних површинских вода и 
подземних вода са пољопривредног, шумског 
и грађевинског земљишта са њихових сливних 
површина.

Насељена места града Панчева припадају 
сливним површинама којих на територији града 
Панчева има 12 (табела 1.)

1. Одводни систем ЦС “Скореновац” - КО 
Бан.Брестовац, део КО Иваново и КО Омољица - 
повољно стање до нивоа подземних вода већих од 
1м -реципијент Дунав

2. Одводни систем ЦС “Иваново” - део 
КО Иваново, део КО Старчево - високи нивои 
подземних вода се јављају местимично на 
површинама између насипа и прве дренажне 
линије - реципијент Дунав

3. Одводни систем ЦС “Маријино поље” - КО 
Војловица, део КО Иваново и део КО Старчево - 
неопходно редовно одржавање дренажних канала 
- реципијент Дунав

4. Одводни систем ЦС “Топола П” - КО 
Панчево - индустријска зона града Панчева 
-неопходно редовно измуљавање дренажних 
канала - реципијент Дунав

5. Одводни систем “Веровац” - КО Бан.
Брестовац, део КО Старчево и КО Омољица 
-реципијент за одвођење сувишних вода са овог 
подручја је водоток Надела, гравитационим 
путем, мрежом отворених канала.

6. Одводни систем “Доловачки Бегеј” - КО 
Панчево, КО Долово и КО Старчево -реципијент 
за одвођење сувишних вода са овог подручја је 
водоток Надела, гравитационим путем, мрежом 
отворених канала.

7. Одводни систем “Наритак” - КО Панчево, 
КО Долово и КО Бан. Ново Село -реципијент 
за одвођење сувишних вода са овог подручја је 
водоток Надела, гравитационим путем, мрежом 
отворених канала.

8. Одводни систем “Панчевачки” - КО 
Панчево, КО Војловица - реципијент за одвођење 
сувишних вода са овог подручја је водоток Надела, 
гравитационим путем, мрежом отворених канала 
и река Тамиш

9. Одводни систем “Качаревачки” - КО 
Качарево, КО Панчево и КО Бан. Ново Село 
-реципијент за одвођење сувишних вода са овог 
подручја је водоток Надела, гравитационим 
путем, мрежом отворених канала.

10. Одводни систем “Јабучки” - КО Јабука 

- реципијент сувишних вода са овог подручја је 
река Тамиш, гравитационим путем

11. Одводни систем “Главни Јабучки” - КО 
Јабука и КО Глогоњ- реципијент сувишних вода 
са овог подручја је река Тамиш, гравитационим 
путем

12. Одводни систем “ Главни Глогоњски” - 
КО Глогоњ - - реципијент сувишних вода са овог 
подручја је река Тамиш, преко ЦС “Глогоњ”

3. Стање отворене каналске мреже за насељено 
место Панчево са проценом неопходних радова

 На подручју насељеног места Панчево се 
налазе сливне површине које гравитирају рекама 
Тамиш и Дунав и сливна површина која гравитира 
водотоку Надела.

А. Површине које гравитирају рекама Дунав 
и Тамиш

Слив 1 - Горњи град, Потамишје - одвођење 
атмосферских вода гравитационо колектором у 
ул. Михајла Пупина до коте 71.00 мнм. Изнад ове 
коте евакуација се врши црпним агрегатима

Слив 2 - Централна зона Панчева - одвођење 
атмосферских вода гравитационо колектором до 
реке Тамиш и преко црпне станице “Центар” - 
потребна реконструкција старог зиданог кишног 
колектора

Слив 3 - Стрелиште - одвођење атмосферских 
вода гравитационо колектором према ул. Вељко 
Влаховић и Првомајска. Предвиђеноје да се Слив 
3 оријентише према Хидрочвору.

Слив 4 - Војловица - одвођење атмосферских 
вода гравитационо колектором према Малом 
Риту.

Слив 5 - Утва - одвођење атмосферских 
вода гравитационо колектором до реке Тамиш 
из индустријске зоне “Утва” - проблем је са 
изграђеним насељем Караула.

Слив 6 - Потамишје на десној обали реке 
Тамиш - У оквиру овог слива се налази систем 
Градска шума са каналском мрежом (К1, К2, 
К2-2 и К-3) “Градска Шума”. Важан слив због 
изворишта пијаће воде. Неопходно је измуљити и 
искрчити каналску мрежу.

Б. Површине које гравитирају водотоку 
Надела

Слив 7 - Миса Виногради - одвођење 
атмосферских вода гравитационо постојећом 
каналском мрежом (Панчевачки 33) - непходна 
црпна станица на каналу

На подручју насељеног места Панчево (у 
оквиру градске зоне) налазе се следећи објекти 
отворене кишне каналске мреже:
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Канал на 
Стрелишту

ул. Јоакима 
Вујића

167 Дунав

Канал на 
Котежу

ул.Стевана 
Шупљикца

200 Надела

Водице од ул. Личка 
испод пругс РНП

5.600 Надела

АТП Кудељарски Насип 1.000 Надела
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Панчевачки 33 Миса Виногради,
 Кудељарски Насип

2.420 Надела

Панчевачки 
33-2

Миса Виногради, 
Кудељарски Насип

1.250 Надела

Панчевачки 
33-3

Миса Виногради, 
Кудел>арски Насип

270 Надела

Млекара Кудељарски Насип 2.546 Надела
К1, К2, К2-2 
и К-3

Градска Шума 5.754 Тамиш

Аеродромски 
са

Јабучки пут 4.590 Тамиш

Трскара, 
Крзнара

Мали Рит 1.926 Дунав

ИНВЕСТИЦИЈЕ:
 
- Потез “Кудељарски насип”, слив Панчевачки 33 

узводно од пута Панчево - Вршац, прикључак кишне 
канализације насеља “Миса”. канал Панчевачки 33 -2

- Израда пројектно - техничке документације и 
изградња црпне станице на каналу Панчевачки 33

- “Караула” (проблем одводњавања), улица 
Летња,

- Обала Тамиша, улица Марка Кулића - санација 
II фаза

- Потез “Миса” (проблем одводњавања), улица 
Каjмакчаланска,

- Израда пројектно - техничке документације 
за решавање проблема одводњавања сувишних 
атмосферских и подземних вода и извоћење радова 
према пројектно -техничкој документацији за улицу 
Стевана Шупљикца

- Израда пројектно - техничке документације 
за решавање проблема одводњавања сувишних 
атмосферских и подземних вода и извоћење радова 
према пројектно -техничкој документацији за улицу 
Јоакима Вујића

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ:
- канал “Водице”, узводно од Баваништанског 

пута - улица Личка - измуљење и крчење растиња,
- Извориште пијаће воде “Градска Шума” 

(редовно одржавање каналске мреже и одбрамбеног 
десног тамишког насипа у склопу “Градске Шуме”) - 
измуљење и крчење растиња,

- Канал “Панчевачки 33”, канал “Млекара”, канал 
“Крзнара”, канал “Трскара”, канал “АТП” - измуљење 
и крчење растиња,

4. Стање отворене каналске мреже за насељена 
места Града Панчева са проценом неопходних радова

Системи за одводњавање сувишних вода са 
пољопривредних површина су пројектовани тако да 
каналска мрежа која допире до насељених места, може 
да прихвати сувишне атмосферске воде и из насељених 
места. Највећи проблем је у томе што изградњом 
водоводне мреже у насељеним местима дошло до 
веће потрошње воде и упуштања тих отпадних вода у 
површинске и подземне воде (септичке јаме) а самим 
тим и до подизања нивоа подземних вода.

Неопходно је по насељеним местима одржавати 
постојеће тзв. плитке кишне канале који воде до 
рецепијената на ободу насељеног места.

Насељено место Старчево:
- Одвођење воде из насељеног места.
Насељено место Бан.Ново Село
- Одвођење воде из насељеног места.
Насељено место Јабука
- Извођење радова према пројектној докумен-

тацији за насељено место

 Насељено место Иваново
- Израда пројектно - техничке документације 

за решавање проблема одводњавања сувишних 
атмосферских вода

- Извођење радова према пројектно - техничкој 
документацији за улицу Рибарска у Иванову

Насељено место Долово
- Одвођење воде из насељеног места.
Насељено место Бан.Брестовац
- Израда пројектно - техничке документације 

за решавање проблема одводњавања сувишних 
атмосферских вода

- Одвођење воде из насељеног места.
Насељено место Омољица
- Одвођење воде из насељеног места.
Насељено место Качарево
- Одвођење воде из насељеног места.
Насељено место Глогоњ
- Одвођење воде из насељеног места.
Насеље Стари Тамиш
- Одвођење воде из насељеног места.
Међутим, због присутног вишегодишњег 

недостатка средстава за финансирање свих радова 
на одржавању канали су зарушени, обрасли 
разним растињем и често затрпани. Како на већини 
канала већ дуги низ година нису извођени никакви 
радови на њиховом кошењу, крчењу шибља и сл., 
за последицу има такво стање да они не би могли 
одговарати у потпуности својој намени у условима 
већих атмосферских падавина у кратком временском 
периоду.

Једна од превентивних мера је информисање 
грађана месних заједница о значају одржавања чистих 
канала и пропуста, као и апел самим грађанима да не 
доприносе њиховом загађењу и запуштању бацањем 
смећа и других отпадака, да не преграђују канале и 
пропусте и да не изводе друге радове који би изазвали 
нефункционисање истих.

 
IV ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ 

ОБЈЕКАТА У ОДБРАНИ ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА
1. Мере и начин спровођења одбране од 

унутрашњих вода и критеријуми за проглашење 
редовне и ванредне одбране од унутрашњих вода

Великим унутрашњим водама сматрају се 
оне атмосферске воде које изграђени капацитети 
водопривредних објеката нормалним радом нису у 
стању да одведу, при чему би без посебних мера и 
радова дошло до плављења и причињавања штете 
већег обима.

Зависно од могућности одржавања прописа-ног 
нивоа воде код евакуационих објеката (црпних станица 
или гравитационих испуста), испуњено-сти каналске 
мреже водом, поплављености земљишта и стечених 
услова за одбрану од унутрашњих вода, одбрана се 
спроводи у три фазе:

I фаза - Редовна одбрана
II фаза - Ванредна одбрана
III фаза - Ванредно стање

I фаза - Редовна одбрана
Редовна одбрана од унутрашњих вода се 

проглашава када у насељеним местима после киша 
јачег интезитета или киша дужег трајања, или наглог 
отапања снега, долази до формирања површинског 
отицаја и акумулирања воде у улицама и баштама. 
Ако се ова појава јави на 10% површина одбрана се 
проглашава, а укида се када ниво акумулиране воде 
опада и поплавњеност спадне испод 10% површина.

II фаза - Ванредна одбрана
Ванредна одбрана од унутрашњих вода се 
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проглашава када у насељеним местима се површине 
под водом повећају у односу на претходно стање а 
прогнозе метеоролога су да долази нови талас кише 
дуготрајног или већег интезитета. Укидање ванредне 
одбране и прелазак у редовну одбрану настаје када се 
за то стекну одговарајући услови раније дефинисани.

III фаза - Ванредно стање
Ванредно стање, настаје када није могуће са 

људством, средствима и механизацијом предвиђених 
Оперативним планом отклонити опасност од 
настајања поплава ширих размера и већих 
материјалних штета. Неопходно је ангажовање већег 
броја радне снаге и механизације ради предузимања 
већих радова (ископ нових канала, ангажовање 
покретних црпних агрегата и слично).

Приправност одбране од поплава, на предлог 
одговорних стручних лица у водопривредном преду-
зећу задуженим за спровођење Плана, проглашава 
Градоначелник града Панчева.

Одлуком о проглашавању приправности 
активира се Штаб за одбрану од поплава који 
предузима све послове око организације, спровођења 
и наређивања мера одбране.

2. Организација одбране од унутрашњих вода
Штаб руководи свим активностима, почевши од 

првог упозорења и најаве поплаве, до проглашења 
престанка опасности. У току трајања одбране Штаб 
мора бити стално у мобилном стању, са максималним 
степеном приправности за преузимање свих 
потребних мера заштите од вода.

У циљу спровођења одбране од поплава Штаб 
за одбрану од поплава доноси одлуке којима:

- преузима руковођење одбране од поплава од 
надлежних водопривредних предузећа и руковођења 
над употребом људства и механизације којом они 
располажу,

- ангажује савете МЗ у угроженим подручјима 
и издаје им наређења о мерама за заштиту од 
поплава,

- организује ненрекидно дежурство у Штабу,
- путем Центра за обавештавање и дежурног 

у Штабу, прима информације од овлашћених 
осматрача на водомерној станици о стању вода,

- на предлог одговорних лица у водопривредним 
предузећима издаје одговарајућа упозорења 
правним лицима и грађаним о потенцијалној 
опасности и потреби предузимања конкретних 
мера за спречавање поплава односно ублажавање 
последица,

- путем свих расположивих средстава 
информисања непрекидно даје информације о 
стању и мерама које треба предузети за заштиту од 
поплава,

- по потреби подноси захтев Министарству 
одбране за ангажовање расположиве исправне 
механизације од свих власника и грађана по основу 
радне обавезе, односно ангажовање специјалних 
јединица цивилне заштите ради организације 
одбране од поплава,

- по потреби се обраћа са захтевом за помоћ 
надлежној јединици Војске Србије, односно МУП 
Панчево,

- издаје налоге за ангажовање комуналних, 
здравствених и других стручних служби ради 
предузимања мера у зависности од дате ситуације,

- у случају потребе организује евакуацију гра-
ђана, смештање материјалних средстава и организује 
њихово збрињавање,

- предузима мере за ублажавањс последица од 
поплава и смањења штета,

- организује пружање материјалне и сваке друге 

помоћи правним лицима и грађанима за ублажавање 
и отклањање последица поплава.

 
Укупну организацију и руковођење одбране од 

поплава и леда на територији града Панчева спроводи 
Штаб за одбрану од поплава. Основии задатак 
Штаба се састоји у координацији свих субјеката 
одбране од поплава и синхронизованом спровођењу 
свих плапираних мера заштите од вода.

У организационој структури Штаба посебну 
улогу има градски руководилац одбране, који 
усклађује активности свих учесника у одбрани 
од поплава, затим представници водопривредних 
организација, као стручна лица која најбоље могу 
оценити размере поплаве, хидролошке услове 
водотока и тенденцију промена, као и техничке 
могућности одбране од великих вода.

Одбраном од унутрашњих вода непосредно 
руководи, према Оперативном плану, градски 
руководилац одбране од поплава који има свог 
заменика, помоћнике и поверенике за свако насељено 
место на територији града Панчева. У прилогу 
овог плана дат је списак руководилаца одбране од 
унутрашњих вода у табели 1. Проглашење појединих 
фаза одбране врши Градски руководилац одбране од 
унутрашњих вода путем наредби.

3. Радна снага и материјално -техничка средства 
за одбрану од унутрашњих вода

Техничко особље и комплетна радна снага 
водопривредног предузећа, задужених за 
спровођење одбране од поплава, са потребном 
механизацијом и материјалом је спремна да изврши 
све задатке у условима редовне и ванредне одбране 
од поплава. Да обезбеди прихватање сувишних вода 
из насељених места одводним каналима и да пружи 
стручну помоћ и инструкције у погледу спровођења 
одбране у самом насељу.

Међутим, у условима проглашавања 
приправности за одбрану од поплава ова 
механизација и радна снага није довољна за 
предузимање потребних мера. У том случају је 
погребно ангажовати сву расположиву и исправну 
механизацију јавно комуналних предузећа и 
осталих предузећа на територији града Панчева, а 
радну снагу ангажовати на основу радне обавезе 
становништва, односно јединице цивилне заштите 
за те намене.

Расположива материјално - техничка средства 
и механизација водопривредних предузећа није 
довољна за одбрану поплава те је у датим условима 
неопходно обезбедити додатна средства и помоћ 
јединица Војске Републике Србије.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВА

Финансирање одбране од поплава, у условима 
редовне одбране и ванредне одбране, обезбеђује се 
из накнаде за одводњавање ЈВП “Вода Војводине” 
Нови Сад за територију ван градско - грађевинске 
(пољопривредно земљиште) зоне.

Финансирање одбране од поплава, у условима 
редовне одбране и ванредне одбране, обезбеђује 
се из средстава Буџета града Панчева за 2010.
год. за територију градско грађевинске зоне, а на 
основу предлога Оперативног плана одбране од 
унутрашњих вода за 2010.год.

Финансијска средства за покривање трошкова 
насталих у условима ванредног стања обезбеђују 
се из средстава Буџета града Панчева и Буџета 
Републике Србије.
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339.

На основу члана 226. Закона о водама 
(«Службени гласник Републике Србије», број 
30/2010), чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Србије», број 129/2007) и чланова 39. и 99. став 
1. Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева», број 8/2008 и 4/2009) Скупштина града 
Панчева на седници одржаној 28. септембра 2010.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОПШТЕГ ПЛАНА ОДБРАНЕ 
ОД ПОПЛАВНИХ УНУТРАШЊИХ ВОДА ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО

Члан 1.
У Општем плану одбране од поплавних 

унутрашњих вода за територију општине Панчево 
(«Службени лист општине Панчево», број 3/2006 и 
6/2007), у називу плана речи: «општине Панчево», 
замењују се речима: «града Панчева».

Члан 2.
У поглављу II одељак 1. речи: «Општине 

Панчево», замењују се речима: «Града Панчева» 
као и у осталим поглављима у одговарајућем 
падежу, после речи «Србије» запета и речи: 
«односно државе Србије и Црне Горе» бришу се.

Члан 3.
У поглављу VI Члан 19. тачка под г). речи: 

«општинског руководиоца», замењују се речима: 
«градског руководиоца», као и у осталим 
члановима у одговарајућем падежу.

Члан 4.
У поглављу VI члан 34, тачка 1, алинеја 

прва, речи: «Председником Општине Панчево» 
замењују се речима: «Градоначелником града 
Панчева»; речи: «Општинским већем», замењују 
се речима: «Градским већем града Панчева«; 
речи: «општинског штаба», замењују се речима: 
«градског штаба», као и у осталим члановима у 
одговарајућем падежу.

Члан 5.
У поглављу VI члан 41. став 1. алинеја седма 

речи: »Савезном и« бришу се, у алинеји осмој 
речи: «Војске СЦГ» замењују се речима: «Војске 
РС».

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 

у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-о4-о6-35/2о1о 
Панчево,28.септембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р. 

340.

На основу члана 167 став 4 Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 72/09 и 81/09-исправка), члана 32 
и члана 66. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник „Републике Србије бр. 129/07) 
и члана 39. и 99. став 1. Статута града Панчева 
(“Службени лист града Панчева”, број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
дана 28 . септембра  2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И МЕРАМА КОЈЕ ЈЕ 

ПОТРЕБНО СПРОВЕСТИ И ОБЕЗБЕДИТИ 
У ТОКУ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се и обезбеђују услови 

и мере које је потребно спровести и обезбедити 
у току уклањања објекта (објеката), односно 
његовог дела који представља непосредну 
опасност за живот и здравље људи, за суседне 
објекте и за безбедност саобраћаја.

Члан 2.
Уклањање објекта односно његовог дела, 

врши се на основу решења донетог по захтеву 
заинтересованог лица или по службеној дужности, 
када се утврди да је услед дотрајалости или већих 
оштећења угрожена његова стабилност и да исти 
представља непосредну опасност за живот и 
здравље људи, за суседне објекте и за безбедност 
саобраћаја.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Уклањање објекта по захтеву заинтересованог 
лица

Члан 3.
Уклањање објекта за који је утврђено да 

је услед дотрајалости или већих оштећења 
угрожена његова стабилност и да представља 
непосредну опасност за живот и здравље људи, 
за суседне објекте и за безбедност саобраћаја, као 
и уклањање објекта чије уклањање је неопходно 
ради привођења земљишта намени предвиђеној 
урбанистичким планом, одобриће решењем на 
захтев заинтересованог лица, организациона 
јединица Градске управе града Панчева надлежна 
за издавање грађевинске дозволе.

Решење из става 1. овог члана доноси се 
у року од 15 дана од дана подношења захтева, 
уколико је достављена уредна документација.

На решење из претходног става може се 
изјавити жалба у року од 15. дана од дана 
достављања решења.

Члан 4.
Уклањању објекта, одиосно његовог дела, 

осим у случају извршења инспекцијског решења, 
може се приступити само на основу дозволе о 
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уклањању објекта, односно његовог дела.
Уз захтев за издавање дозволе о уклањању 

објекта, односно његовог дела подноси се:
1) главни пројекат рушења, са техничком 

контролом, у три примерка,
2) доказ о својини на објекту, у оригиналу и 

не старији од 6 месеци,
3) копија плана парцеле са уцртаним објектом 

који је предмет уклањања, коју издаје РГЗ -Служба 
за катастар непокретности Панчево, не старија од 
6 месеци и у оригиналу,

 4) посебни услови, ако се ради о објекту чијим 
рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита 
постојеће комуналне и друге инфраструктуре, 
заштита културног добра, заштита животне 
средине и сл).

Члан 5.
Странка у поступку издавања дозволе за 

уклањање објекта, односно његовог дела, поред 
власника објекта, јесте и власник суседног 
објекта, ако се његов објекат непосредно граничи 
са објектом чије уклањање се тражи.

Поред доказа који се подносе уз захтев за 
издавање дозволе о уклањању објекта, односно 
његовог дела из члана 4. став 2. ове одлуке по-
дноси се и копија плана парцеле са уцртаним 
суседним објектом коју издаје РГЗ - Служба за 
катастар непокретности Панчево, не старији од 6 
месеци и у оригиналу.

Члан 6.
Главни пројекат рушења са техничком 

контролом, садржи мере и начин обезбеђења 
околних објеката, заштита постојеће и друге 
инфраструктуре, заштита културног добра, 
заштита животне средине, мере и начин 
обезбеђења пролазника и саобраћаја и мере на 
уређењу градилишта.

Главни пројекат рушења обавезно садржи 
услове и мере за заштиту суседних објеката и 
начин искључења објекта који се руши са мреже 
комуналне и друте инфраструктуре, као и мере и 
начин обезбеђења заштите живота, здравља људи 
и околине.

Изузетно, уколико се радови на уклањању 
објекта изводе истовремено са радовима 
на изградњи новог објекта за који се издаје 
грађевинска дозвола, пројекат рушења је 
саставни део пројектно-техничке документације 
за изградњу новог објекта.

Члан 7.
На захтев заинтересованог лица за брисање 

објекта из јавне књиге о евиденцији непокретности 
и правима на њима, уколико је објекат, за који се 
тражи издавање решења из члана 3. став 2.ове 
одлуке раније уклоњен уз захтев за издавање 
дозволе о уклањању објекта, односно његовог 
дела, подноси се:

1. изјава подносиоца захтева да је објекат 
раниЈе уклоњен, у писменој форми и оверен код 
надлежног органа,

2. копија плана парцеле са уцртаним објектом 

издата од стране РГЗ - Службе за катастар 
непокретности Панчево, не старија од шест 
месеци и у оригиналу,

3. доказ о праву својине на објекту, у оригина-
лу и не старији од шест месеци

Службено лице организационе јединице 
Градске управе града Панчева надлежне за 
издавање грађевинске дозволе изласком на терен 
записнички, са фотографијом, констатује да 
објекат, за који је поднет захтев за уклањање, не 
постоји на предметној катастарској парцели.

У зависности од правног статуса објекта 
који је предмет уклањања, организациона 
јединица Градске управе града Панчева надлежна 
за издавање грађевинске дозволе доноси 
одговарајуће решење.

Члан 8.
Власник објекта по добијању дозволе 

за уклањање објекта дужан је да 8 дана пре 
почетка радова на уклањању објекта пријави, 
организационој јединици Градске управе града 
Панчева, којој је поверено вршење инспекцијског 
надзора над изградњом објеката, назив извођача 
радова, име одговорног извођача радова, датум 
почетка извођења радова и рок завршетка радова.

Уз пријаву из става 1. овог члана власник 
објекта подноси главни пројекат рушења са 
техничком контролом, према којем се изводи 
уклањање објекта.

 Уз пријаву из става 1. овог члана власник 
објекта подноси и доказ да је решено питање 
смештаја корисника објекта, осим у случају када 
се уклањање објекта одобрава на захтев власника 
који тај објекат користи.

Члан 9.
Смештај корисника објекта за који је утврђено 

да због дотрајалости или већих оштећења 
представља непосредну опасност за живот и 
здравље људи, суседне објекте и за безбедност 
саобраћаја, обезбеђује власник објекта.

Смештај корисника објекта који се уклања 
ради привођења земљишта намени предвиђеној 
урбанистичким планом, обезбеђује инвеститор 
радова.

Члан 10.
Решење о уклањању објекта обавезно садржи 

рок у коме се уклањање мора спровести, а који 
је одређен у техничком опису главног пројекта 
рушења, сходно обиму предвиђених радова.

Решење о уклањању објекта обавезно садржи 
и упозорење да ће се, у случају непоштовања 
одређеног рока, уклањање спровести, на терет 
власника објекта, принудним путем.

Члан 11.
При спровођењу уклањања објекта, власник 

објекта који се уклања и извођач радова на 
уклањању објекта дужни су да обезбеде:

1) ограђивање и видно обележавање простора 
на коме се спроводи уклањање,

2) предузимање мера на смањењу загађења 
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при уклањању (постављање заштитног платна, 
поливање објекта и сл.),

3) спровођење мера заштите суседних 
објеката,

4) да се грађевински и други отпадни 
материјал који може настати у току уклања објекта 
прописно сакупља, разврстава и одлаже у складу 
са Законом

5) обезбеђење уредног одвијања пешачког 
и друтог саобраћаја и постављање прописане 
сигнализације и знакова упозорења

По извршеном уклањању објекта, односно 
његовог дела, мора се извршити уређење земљи-
шта и одвоз грађевинског отпада у складу са 
посебним прописима из став 1. тачка 4. овог члана.

По завршеном уклањању, власник објекта ко-
ји је уклоњен, односно извођач радова, дужан је да 
изравна терен и околину доведе у уредно стање, а 
сва оштећења која су настала на јавној површини 
или комуналној инфраструктури отклони.

Власник објекта који је уклоњен односно 
извођач радова, дужан је да празну парцелу 
обезбеди тако да се коришћењем исте не доводи 
у опасност живот и здравље људи, безбедност 
суседних објеката, безбедност околине или угро-
жава животна средина.

У случају да власник објекта по завршеном 
уклањању не изврши обавезу из става 1 , 2 , 3. и 4 
овог члана обавеза ће бити извршена принудним 
путем на терет власника.

Уклањање објекта по службеној дужности

Члан 12.
Уклањање објекта за који је утврђено да је 

услед дотрајалости или већих оштећења угрожена 
његова стабилност и да представља непосредну 
опасност за живот и здравље људи, за суседне 
објекте и за безбедност саобраћаја, одобриће 
решењем по службеној дужности организациона 
јединица Градске управе града Панчева надлежна 
за издавање грађевинске дозволе.

Поступак уклањања објекта по службеној ду-
жности, организациона јединица Градске управе 
града Панчева надлежна за издавање грађевинске 
дозволе покреће по достављању записника о ста-
њу објекта сачињеног од стране организационе 
јединице Градске управе града Панчева, којој 
је поверено вршење инспекцијског надзора над 
изградњом објеката - грађевинска инспекција. 

Члан 13.
Када организациона јединица Градске управе 

града Панчева надлежна за издавање грађевинске 
дозволе, на основу записника о стању објекта 
сачињеног од стране организационе јединице 
Градске управе града Панчева, којој је поверено 
вршење инспекцијског надзора над изградњом 
објеката -грађевинска инспекција или од стране 
стручног лица - вештака грађевинске струке, 
утврди да се непосредна опасност за живот и 
здравље људи, суседне објекте и за безбедност 
саобраћаја може отклонити и реконструкцијом 
објекта, односно његовог дела, о томе обавештава 
власника објекта, ради предузимања мера у складу 

са Законом.
Решењем којим се налаже реконструкција 

објекта у смислу става 1. овог члана утврђује се 
рок у коме се радови на реконструкцији морају 
завршити.

Ако се реконструкција објекта не заврши 
у утврђеном року, наложиће се решењем, по 
службеној дужности или на захтев заинтересова-
ног лица, уклањање објекта, односно његовог 
дела

Члан 14.
Пре доношење решења из члана 13. став 3. ове 

одлуке организациона јединица Градске управе 
града Панчева надлежна за издавање грађевинске 
дозволе обезбедиће, на терет власника објекта, 
израду главног пројекта рушења као и услове у 
погледу заштите постојеће комуналне и друге 
инфраструктуре.

Организациона јединица Градске управе 
града Панчева надлежна за издавање грађевинске 
дозволе обезбеђује израду главног пројекта 
рушења који израђује привредно друштво, 
односно друго правно лице, односно предузетник 
који су уписани у одговарајући регистар за израду 
техничке документације, а потом доноси решење 
о трошковима поступка израде главног пројекта, 
и исто доставља власнику објекта.

Члан 15.
Главни пројекат рушења може да израђује 

привредно друштво, односно друго правно 
лице односно предузетник који су уписани 
у одговарајући регистар за израду техничке 
документације.

Уклањање објекта, односно његовог дела 
може да врши привредно друштво, односно друго 
правно лице или предузетник, који су уписани 
у одговарајући регистар за грађење објеката, 
односно за извођење радова.

Уклањањем објекта односно његовог дела 
руководи одговорни извођач радова. 

По извршеном уклањању објекта, односно 
његовог дела, мора се извршити уређење 
земљишта и одвоз грађевинског отпада, у складу 
са посебним прописима.

Члан 16.
Уколико власник објекта не намири обавезу 

плаћања трошкова за израду Главног пројекта 
рушења из члана 14. ове одлуке и трошкове 
уклањања објекта, односно његовог дела из члана 
15. ове одлуке у целости утврђене решењем, 
организациона јединица Градске управе града 
Панчева надлежна за издавање грађевинске 
дозволе, ће власнику објекта послати опомену да 
доспели износ плати одмах, а најкасније у року 
од пет дана.

Опомена садржи и поуку обвезнику да у року 
од пет дана може са организационом јединицом 
Градске управе града Панчева надлежном за 
издавање грађевинске дозволе да расправи спорна 
питања у вези обавеза доспелих за наплату.

Ако обвезник не поступи по опомени, решење 
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и опомена са доказима о уручењу обвезнику, се 
достављају организационој јединици Градске 
управе града Панчева надлежној за утврђивање, 
контролу и наплату изворних прихода.

III НАДЗОР 

Члан 17.
Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке 

врши организациона јединица Градске управе 
града Панчева надлежна за издавање грађевинске 
дозволе.

Инспекцијски надзор врши организациона 
јединица Градске управе града Панчева којој 
је поверено вршење инспекцијског надзора 
над изградњом објеката, путем грађевинске 
инспекције.

Члан 18.
Грађевински инспектор у вршењу инспекциј-

ског надзора има право и дужност да проверава:
1. да ли привредно друштво, односно друго 

правно лице или предузетник, који врше послове 
на уклањању објеката испуњавају прописане 
услове;

2. да ли уклањањем објекта руководи 
одговорни извођач радова и да ли исти испуњава 
услове за обављање тог посла,

3. да ли је власник објекта закључио уговор о 
извођењу радова на уклањању објекта, 

4. да ли власник објекта поседује решење о 
уклањању објекта, односно његовог дела;

5. да ли је извршена пријава почетка радова 
на уклањању објекта у складу са чланом 8. ове 
одлуке;

6. да ли се уклањање објекта врши у складу 
са главним пројектом рушења објекта, 

7. да ли је извођач радова предузео мере 
прописане чланом 11. став 1. тачка 1. до 5. ове 
одлуке.

Члан 19.
У вршењу инспекцијског надзора грађевински 

инспектор је овлашћен да:
- наложи извођење потребних радова, односно 

забрани коришћење објекта, односно дела објекта, 
ако утврди да се коришћењем објекта доводи 
у опасност живот и здравље људи, безбедност 
суседних објеката, безбедност околине или 
угрожава животна средина;

- наложи решењем инвеститору, односно 
власнику објекта забрану даљег уклањања објекта 
и остави рок који не може бити дужи од 7 дана за 
отклањање уочених недостатака, ако утврди да се 
уклањање објекта врши без решења о уклањању 
објекта, односно његовог дела;

- наложи решењем инвеститору, односно 
власнику објекта забрану даљег уклањања објекта 
и остави рок који не може бити дужи од 7 дана за 
отклањање уочених недостатака, ако утврди да се 
уклањање објекта врши супротно члану 15. став 
2. ове одлуке;

- наложи решењем инвеститору, односно 
власнику објекта забрану даљег уклањања објекта 

и остави рок који не може бити дужи од 7 дана за 
отклањање уочених недостатака, ако утврди да 
власник објекта није закључио утовор о извођењу 
радова на уклањању објекта,

- наложи решењем инвеститору, односно 
власнику објекта забрану даљег уклањања 
објекта, односно његовог дела и остави рок који не 
може бити дужи од 7 дана за отклањање уочених 
недостатака, ако утврди да власник није извршио 
пријаву почетка радова у складу са чланом 8.ове 
оддуке;

 - наложи решењем инвеститору, односно 
власнику објекта забрану даљег уклањања 
објекта, односно његовог дела и остави рок 
који не може бити дужи од 7 дана за отклањање 
уочених недостатака, ако утврди да се уклањање 
објекта не врши у складу са главним пројектом 
рушења објекта,

- наложи решењем инвеститору, односно 
власнику објекта забрану даљег уклањања 
објекта, односно његовог дела и остави рок који не 
може бити дужи од 7 дана за отклањање уочених 
недостатака, ако утврди да власник односно 
извођач радова није предузео мере прописане 
чланом 11. став 1. тачка 1. до 5. ове одлуке.

Члан 20.
Градска управа - организациона Јединица 

надлежна за инспекцијски надзор из области 
јавних путева, у вршењу инспекцијског надзора, 
има право и дужност да проверава да ли је 
власник објекта, односно извођач предузео 
мере на обезбеђењу уредног одвијања пешачког 
и другог саобраћаја и постављање прописане 
сигнализације и знакова упозорења.

Члан 21.
Организациона јединица надлежна за ин-

спекцијски надзор из области јавних путева је 
овлашћена да:

- наложи власнику објекта који се уклања, 
односно извођачу радова, да предузме мере на 
обезбеђењу одвијања несметаног пешачког и 
другог саобраћаја;

- наложи власнику објекта постављање 
прописане сигнализације и знакове упозорења

- забрани извођење радова на површини јавне 
намене.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 

500.000 динара, казниће се за прекршај правно 
лице, ако:

1) приступи уклањању објекта без одобрења 
надлежног органа (члан 4. став 1.) ове одлуке;

2) не изврши пријаву почетка радова у складу 
са чланом 8. ове оддуке,

3) не обезбеди мере заштите и обезбеђења 
утврђене Главним пројектом рушења и чланом 
11. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу, новчаном казном 
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у износу од 2.500 динара до 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се и предузетник, новчаном казном у износу од 
25.000 динара до 250.000 динара

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
и физичко лице, новчаном казном у износу од 2 500 
до 25.000 динара

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о условима и мерама које је потребно 
спровести и обезбедити приликом рушења 
објеката (“Службени лист општине Панчево “ бр. 
9/03)

 
Члан 24.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 
БРОЈ: II-0 4-0 6-35/2010
Панчево,28.септембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р. 

341.

На основу члана 66. став 1. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС», бр, 
129/2007) и чланова 39. став 1. тачка 21. и 99. 
став 1. Статута Града Панчева («Службени лист 
града Панчева»; бр, 8/2008 ), Скупштина Града 
Панчева, на седници одржаној дана 28.09.2010.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЋЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

I
Образује се Стручна комисија за израду 

годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у Граду 
Панчево (у даљем тексту: Комисија).

II
Комисију чине председник и 6 чланова и то: 

Председник Комисије:
1 .Зоран Јовановић, члан Градског већа града 

Панчева 
Чланови комисије:
2. Маја Свирчевић-Прекић, дипл.инж.пољо-

привреде 
3. Милета Станковић, дипл.инж.пољоприв-

реде 

4.Валентина Карић,  дипл.инж.геодезије 
5.Биљана Цизлер,  дипл.економиста 
6.Јовица Јованов, инж.геодезије
7.3оран Сефкеринац, регистровани пољопр.

произвођач

III
Задатак Комисије је да изради Предлог 

годишњег програма, заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта, који ће 
утврдити врсту и обим радова које треба извршити 
у 2011.години, динамику извођења радова и 
улагања средстава, а посебно утврдити податке 
који се односе на пољопривредно земљиште у 
државној својини у складу са чланом 60. Закона о 
пољопривредном земљишту («Службени гласник 
РС», бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009).

IV
Председнику, и сваком члану Комисије 

припада месечна надокнада у висини од 30% нето 
зараде председника Скупштине Града Панчева. 
Месечна надокнада ће се исплатити сразмерно 
учешћу председника, заменика председника и 
сваког члана Комисије у раду, о чему ће председник 
Комисије сачинити извештај.

V
Мандат комисије је 6 месеци и она је дужна 

да Предлог годишњег програма из тачке III 
овог решења изради и достави Скупштини 
на усвајање,која овај програм мора да усвоји 
најкасније до 31. марта 2011. године уз сагласност 
Министарства.

VI
За обављање појединих стручних послова 

за потребе Комисије, могу се ангажовати друга 
правна или физичка, домаћа или страна лица.

VII
Стручне и административно - техничке 

послове за потребе Комисије обављаће 
Секретаријат за скупштинске послове,послове 
Градоначелника и Градског већа у сарадњи са 
Секретаријатом за привреду и економски развој .

VIII
Решење о образовању Комисије број II-04-

06-15/2009 од 29.09.2009.године ставља се ван 
снаге.

IX
Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу Града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-35/2010
Панчево,28.09.2010.године

П Р Е Д С Е Д Н И К
Тигран Киш, с.р.
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342. 

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07), 
и чланова 39. и 99. став I. Статута града Панчева 
(„Службени лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09”), 
Скупштина града Панчева на седници одржаној 
28. септембра 2010. године донела је

О Д Л У К У
ПОВОДОМ ПИСМА О НАМЕРАМА 

МИНИСТАРСТВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ БР/NО: 353-01-01369/2009-03 ОД 
02.08.2010. ГОДИНЕ О МОГУЋНОСТИМА   

ФИНАНСИРАЊА   ПРОЈЕКТА 
РЕМЕДИЈАЦИЈЕ КАНАЛА У ПАНЧЕВУ У 

НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Члан 1.
Скупштина града Панчева, поводом Писма 

о намерама Министарства животне средине 
и просторног планирања Републике Србије 
Бр/Nо: 353-01-01369/2009-03 од 02.08.2010. 
године о могућностима финансирања пројекта 
ремедијације канала у Панчеву у наредном 
периоду, је сагласна да може да се стави на 
листу пројеката у оквиру Оперативног програма 
Економски развој (ОП ЕР),а за који се Република 
Србија припрема за коришћење средстава из 3. 
ИПА компоненте Регионални развој за период 
2012-2013.година: Објекат осталих индустријских 
делатности канал отпадних вода на катастарској 
парцели број 7747/12 к.о. Панчево, приватна 
својина ХИП - Азотара д.о.о. Панчево - део 3 
доказ: Извод из листа непокретности број: 9 
издат од Републичког геодетског завода Службе 
за катастар непокретности Панчево Број:953-
1/10-4289 од 17.08. 2010. године, који се налази у 
обухвату Плана генералне регулације комплекса 
ХИП “Петрохемија”, ХИП”Азотара” и НИС” 
Рафинерија нафте Панчево” у насељеном месту 
Панчево („Службени лист општине Панчево” 
бр.12/08 и „Службени лист града Панчава” бр. 
18/09).

Скупштина града Панчева сагласна је са 
решењем из Студије изводљивости-чишћење 
канала Панчево, Акциони програм за Панчево 
- фаза III, D’Арроlоnia, рев. О, септембар 2007. 
године која је израђена уз подршку Министарства 
за животну средину копна и мора Републике 
Италије (ИМЕЛС), да се ремедијациjа канала 
из става 1. овог члана врши према методологији 
High Temperature Thermal Desorption (“НТTD”) 
термална десорпција на високој температури, 
која подразумева и извоз опасног отпада на 
третман у Немачку, као и да се оходно договору 
са састанка одржаног у Министарству животне 
средине и просторног планирања Републике 
Србије дана 29. јула 2010. године пројекат подели 
у фазе. Скупштина града Панчева је мишљења 
да се, у циљу заштите животне средине, друга 
фаза евентуално продужи до 2015. године, како 
би надлежно министарство Републике Србије 

за другу фазу обезбедило средства код ИПА 
фондова.

Члан 2.
Ова одлука се доставља: Министарству 

животне средине и просторног планирања 
Републике Србије, како би Министарсво по 
давању сагласности и од стране “ХИП-Азотара 
у реструктурирању” Панчево, могло даље да 
планира активности и ангажује се да обезбеди 
средства из фондова билатералних донатора и 
ИПА фондова за израду недостајуће потребне 
документације.

 
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у “Службеном листу града 
Панчева”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

343.
 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласиик РС” број 129/07) 
и чланова 39.и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева. на седници одржаној 
28. септембра 2010.године, донела је

ОДЛУ КУ
о начину финансирања инвестиције - 

реконструкција водоводне мреже у насељеном 
месту Качарево-град Панчево чији је 

инвеститор град Панчево

Члан 1.
Влада Републике Србије је донела Закључак 

05 БроЈ: 351-5846/2010 од 12.августа 2010. године 
којим је утврдила да пројекат «реконструкција 
водоводне мреже у насељеном месту Качарево-
град Панчево чији је инвеститор град Панчево» 
испуњава услове за реализацију у складу са 
Законом о подстицању грађевинске индустрије 
Републике Србије у условима економске кризе 
(„Службени гласник РС” бр. 45/2010).

Укупна предрачунска вредност пројекта са 
ПДВ-ом износи 170.000.000,00 динара.

Град Панчево, као наручилац спроведи 
поступке у складу са Законом и Уредбом о 
критеријумима за одређивање понуђача који могу 
учествовати у реализацији пројеката прописаних 
Законом о подстицању грађевинске индустрије 
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Републике Србије у условима економске кризе 
и периодично обавештава Радну групу за 
утврђивање предлога пројеката чија је реализација 
у функцији подстицања грађевинске индустрије 
Реггублике Србије о динамици спровођења 
проЈекта, а посебно ако у реализацији настану 
непредвиђене околности.

Члан 2.
Реализација пројекта предвиђа обавезно 

суфинасирање и то на следећи начин: 
- Република Србија обезбеђује 10% учешћа 

од вредности пројекта са ПДВ-ом у буџету за 
2010/2011. годину што износи 17.000.000,00 ди-
нара и то: у 2010. години 10.000.000,00 динара и у 
2011. години 7.000.000,00 динара;

- Град Панчево обезбеђује 10% учешћа 
од вредности пројекта са ПДВ-ом у буџету за 
2010/2011 годину што износи 17.000.000,00 
динара и то: у 2010. години 10.000.000,00 динара 
и у 2011. години 7.000.000.00 динара;

- Фонд за развој Републике Србије обезбеђује 
средства у висини од 80% вредности пројекта из 
кредита пословних банака, што за овај пројекат 
износи 136.000.000,00 динара и то: у 2010. години 
80.000.000,00 динара и у 2011 години 56.000.000,00 
динара.

- Средства обезбеђена из кредита пословних 
банака отплаћују се од стране Републике Србије и 
града Панчева у односу 50%: 50%. Рочност креди-
та је 5 година са Једном годином периода почека 
и каматном стопом која је једнака референтној 
каматној стопи Народне банке Србије увећаној за 
2,5%.

 
Члан 3.

Скупштина града Панчева ће одлукама о 
буџету града Панчева за 2010. и 2011. годину, 
обезбедити средства у износу од 17.000.000,00 
динара, на име суфинансирања пројекта из члана 
1. ове одлуке, што представља 10 % предрачунске 
вредности пројекта.

Члан 4.
Скупштина града Панчева прихвата обавезу 

сервисирања дуга у периоду од 5 година, од 
дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту, а према члану 
5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је 
реализација у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије и о праћењу 
динамике финансирања тих пројеката.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:11-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К  
Тигран Киш, с.р. 

344.

На основу чланова 20. став 1. тачка 23. и 32. 
став 1. тачка 6. и 13. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број 129/2007), члана 
7. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(«Службени гласник РС», број 62/2006), члана 
104. став 1. Закона о туризму («Службени гласник 
РС», број 36/2009) и чланова 39. став 1. тачка 3. 
и 99. став 1. Статута града Панчева («Службени 
лист града Панчева», број 8/2008 и 4/2009), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
28. септембра 2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ 

ТАКСИ 

Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси («Службени 

лист града Панчева», број 15/2010) у члану 2. 
износ од „50”динара замењује се износом од 
„100” динара.

Члан 2.
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-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К  
Тигран Киш, с.р.

 

345.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/07), 
чланова 6. и 9. Одлуке о признањима града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 
10/10 и 15/10) и чланова 39. и 99. Статута града 
Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 
08/08 и 04/09), Скупштина града Панчева на 
седници одржаној 28. септембра 2010. године, 
донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН 

ГРАДА ПАНЧЕВА

Члан 1.
Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ГРАДА 

ПАНЧЕВА додељује се господину FRANCESCU 
GIANGRANDIU, председнику Провинције Равена.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
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дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К  
Тигран Киш, с.р.

346.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 39.и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаноj 
28.септембра 2010.године, донела је

О Д Л У К У
у вези са учешћем града Панчева на 

јавном позиву за кандидовање пројеката 
за финасирање изградње, реконструкције, 

односно адаптације објеката од јавног значаја 
са Пројектом: „Реконструкција равног крова 
на Антитуберкулозном диспанзеру у Панчеву”

Члан 1.
Скупштина града Панчева сагласна је да 

град Панчево учествује на јавном позиву за 
кандидовање пројеката за финасирање изградње, 
реконструкције, односно адаптације објеката од 
јавног значаја који је расписало Министарство 
животне средине и просторног планирања у 
сарадњи са Министарством просвете, Мини-
старством здравља, Министарством омладине 
и спорта и Министарством културе Републике 
Србије са Пројектом: „Реконструкција равног 
крова на Антитуберкулозном диспанзеру у 
Панчеву” чија предрачунска вредност износи 
13.500.000,00 динара.

Члан 2.
Скупштина града Панчево ће одлукама о 

буџету града Панчева за 2010. и 2011. годину, 
обезбедити средства у износу од 1.350.000,00 
динара, на име суфинансирања пројекта из члана 
1. ове одлуке, што представља 10 % предрачунске 
вредности пројекта.

Члан 3.
Скупштина града Панчева прихвата обавезу 

сервисирања дуга у периоду од 5 година, од 
дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту, а према члану 
5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је 
реализација у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије и о праћењу 

динамике финансирања тих пројеката.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
 СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К  
Тигран Киш, с.р.

 

347.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 39.и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
28.септембра 2010.године, донела је

О Д Л У К У
у вези са учешћем града Панчева на 

јавном позиву за кандидовање пројеката 
за финасирање изградње, реконструкције, 

односно адаптације објеката од јавног 
значаја са Пројектом: „Изградња објекта 

за практичну наставу при Средњој 
електортехничкој школи „Никола Тесла” 

Панчево”

Члан 1.
Скупштина града Панчева сагласна је да 

град Панчево учествује на јавном позиву за 
кандидовање пројеката за финасирање изградње, 
реконструкције, односно адаптације објеката од 
јавног значаја који је расписало Министарство 
животне средине и просторног планирања 
у сарадњи са Министарством просвете, 
Министарством здравља, Министарством 
омладине и спорта и Министарством културе 
Републике Србије са Пројектом: „Изградња 
објекта за практичну наставу при Средњој 
електортехничкој школи „Никола Тесла” Панчево” 
чија предрачунска вредност износи 85.000.000,00 
динара.

Члан 2.
Скупштина града Панчево ће одлукама о 

буџету града Панчева за 2010. и 2011. годину, 
обезбедити средства у износу од 8.500.000,00 
динара, на име суфинансирања пројекта из члана 
1. ове одлуке, што представља 10 % предрачунске 
вредности пројекта.

Члан 3.
Скупштина града Панчева прихвата обавезу 
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сервисирања дуга у периоду од 5 година, од 
дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту, а према члану 
5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је 
реализација у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије и о праћењу 
динамике финансирања тих пројеката.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К  
Тигран Киш, с.р.

348.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 39.и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева« број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
28.септембра 2010,године, донела је

О Д Л У К У
у вези са учешпем града Панчева на 

јавном позиву за кандидовање пројеката 
за финасирање изградње, реконструкције, 

односно адаптације објеката од јавног значаја 
са Пројектом: „Реконструкција, доградња и 
опремање биоскопа „Аполо” у Панчеву-прва 

А фаза”

Члан 1.
Скупштина града Панчева сагласна је да 

град Панчево учествује на јавном позиву за 
кандидовање пројеката за финасирање изградње, 
реконструкције, односно адаптације објеката од 
јавног значаја који је расписало Министарство 
животне средине и просторног планирања 
у сарадњи са Министарством просвете, 
Министарством здравља, Министарством 
омладине и спорта и Министарством културе 
Републике Србије са Пројектом: „Реконструкција, 
доградња и опремање биоскопа „Аполо” у 
Панчеву-прва А фаза” чија предрачунска вредност 
износи 45.000.000,00 динара.

Члан 2.
Скупштина града Панчево ће одлукама о 

буџету града Панчева за 2010. и 2011. годину, 
обезбедити средства у износу од 4.500.000,00 

динара, на име суфинансирања пројекта из члана 
1. ове одлуке, што представља 10 % предрачунске 
вредности пројекта.

Члан 3.
Скупштина града Панчева прихвата обавезу 

сервисирања дуга у периоду од 5 година, од 
дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту, а према члану 
5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је 
реализација у функцији подстицања граћевинске 
индустрије Републике Србије и о праћењу 
динамике финансирања тих пројеката.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈБОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године

П Р Е Д С Е Д Н И К  
Тигран Киш, с.р.

 

349.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 39.и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
28.септембра 2010.године, донела је

О Д Л У К У
у вези са учешћем града Панчева на 

јавном позиву за кандидовање пројеката 
за финасирање изградње, реконструкције, 

односно адаптације објеката од јавног значаја 
са Пројектом: „Изградња школске радионице 

у оквиру Машинске школе „Панчево” 
Панчево”

Члан 1.
Скупштина града Панчева сагласна је да 

град Панчево учествује на јавном позиву за 
кандидовање пројеката за финасирање изградње, 
реконструкције, односно адаптације објеката од 
јавног значаја који је расписало Министарство 
животне средине и просторног планирања 
у сарадњи са Министарством просвете, 
Министарством здравља, Министарством 
омладине и спорта и Министарством културе 
Републике Србије са Пројектом: „Изградња 
школске радионице у оквиру Машинске школе 
„Панчево” Панчево” чија предрачунска вредност 
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износи 72.500.000,00 динара.

Члан 2.
Скупштина града Панчево ће одлукама о 

буџету града Панчева за 2010. и 2011. годину, 
обезбедити средства у износу од 7.250.000,00 
динара, на име суфинансирања пројекта из члана 
1, ове одлуке, што представља 10 % предрачунске 
вредности пројекта,

Члан 3.
Скупштина града Панчева прихвата обавезу 

сервисирања дуга у периоду од 5 година, од 
дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту, а према члану 
5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је 
реализација у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије и о праћењу 
динамике финансирања тих пројеката.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године

                                    
                                  П Р Е Д С Е Д Н И К  

Тигран Киш, с.р.

350.

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) 
и чланова 39.и 99. став 1. Статута града Панчева 
(«Службени лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), 
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 
28.септембра 2010.године, донелаје

О Д Л У К У
у вези са учешћем града Панчева на 

јавном позиву за кандидовање пројеката 
за финасирање изградње, реконструкције, 

односно адаптације објеката од јавног значаја 
са Пројектом: „Адаптација првог спрата 
и таванског простора Гимназије „Урош 

Предић” Панчево”

Члан 1.
Скупштина града Панчева сагласна је да 

град Панчево учествује на јавном позиву за 
кандидовање пројеката за финасирање изградње, 
реконструкције, односно адаптације објеката од 
јавног значаја који је расписало Министарство 
животне средине и просторног планирања 
у сарадњи са Министарством просвете, 
Министарством здравља, Министарством 

омладине и спорта и Министарством културе 
Републике Србије са Пројектом: „Адаптација 
првог спрата и таванског простора Гимназије 
„Урош Предић” Панчево” чија предрачунска 
вредност износи 36.500.000,00 динара.

Члан 2.
Скупштина града Панчево ће одлукама о 

буџету града Панчева за 2010. и 2011. годину, 
обезбедити средства у износу од 3.650.000,00 
динара, на име суфинансирања пројекта из члана 
1. ове одлуке, што представља 10 % предрачунске 
вредности пројекта.

Члан 3.
Скупштина града Панчева прихвата обавезу 

сервисирања дуга у периоду од 5 година, од 
дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту, а према члану 
5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је 
реализација у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије и о праћењу 
динамике финансирања тих пројеката.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО
 СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: II-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К  

Тигран Киш, с.р.

351.

На основу члана 46. и 47. Пословника 
Скупштине града Панчева (“Службени лист града 
Панчева” бр. 11/08), Скупштина града Панчева, 
на седници одржаној 28. септембра 2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА 

ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

 
I

Мариника Чобан,  разрешава се дужности 
члана Савета за родну равноправност Скупштине 
града Панчева.

II
Невенка  Ћирић   Блажић,   бира   се   за   члана   

Савета   за   родну равноправност Скупштине 
града Панчева.
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III
Лицу из тачке II овог решења мандат 

траје до истека мандата утврђеног решењем 
Скупштине града Панчева о избору председника, 
заменика председника и чланова Савета за родну 
равноправност Скупштине града Панчева број: 
I-01-06-98/2008 од 18. децембра 2008. године и 
Решењем Скупштине града Панчева о разрешењу 
и именовању члана Савета за родну равноправност 
Скупштине града Панчева број II-04-06-17/2009 
од 22. октобра 2009. године.

IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном 

листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 
БРОЈ: II-04-06-35/2010
Панчево, 28. септембар 2010. године

 
П Р Е Д С Е Д Н И К  

Тигран Киш, с.р.

352.

На основу члана 9. Ззкона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 135/2004), члана 
14. став 6. и члана 31. Одлуке о градској управи 
града Панчева («Службени лист града Панчево 
бр. 11/08), а у складу са Закључком о одређивању 
надлежности за доношење Одлуке о изради 
стратешке процене, Скупштине града Панчево бр. 
I-01-06-52/2005 од 20.07.2005.године и Решењем 
о овлашћењу бр. I-01-031-69/2010 од З.јуна 2010.
године, Секретаријат за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева, дана 
11.08.2010.године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ «GREEN FIELD 1» ЕКО-
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА -ЈУЖНО ОД 
«ПЕТРОХЕМИЈЕ» - У ПАНЧЕВУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне 

регулације «GREEN FIELD 1» еко-индустријска 
зона - јужно од «Петрохемије» - у Панчеву на 
животну средину , не израђује се.

Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације 

«GREEN FIELD 1» еко-индустријска зона - 

јужно од «Петрохемије» - у Панчеву (у даљем 
тексту:План) је обезбеђивање одговарајуће план-
ске регулативе зa изградњу нових индустријских 
садржаја у овом делу градске територије који ће 
се градити у складу сa стеченим урбанистичким 
обавезама и природним карaктеристикама 
локације као и правилима која ће бити прописана 
овим планом,чиме ће се омогућити дислоцирање 
појединих привредних субјеката из централних 
зона Панчева, побољшање начина коришћења 
целокупног простора и рационално коришћење 
ресурса уз максимално очување животне 
средине.

Члан 3.
Основни разлог због којег није потребна 

израда стратешке процене утицаја плана на 
животну средину је тај да су у Генералном 
плану Панчева, у поглављу Основна намена 
простора «GREEN FIELD 1» индустријске зоне 
дефинисане као простори где ће бити могућа 
изградња привредних/индустријских објеката 
који својим утицајем задовољавају критеријуме 
заштите животне средине.За Генерални план 
Панчева је урађена Стратешка процена утицаја 
на животну средину, а Секретаријат за заштиту 
животне средине је дао сагласност на Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(«Сл. лист општине Панчево» бр. 14/08).

Члан 4.
Разматрају се следећи критеријуми за 

одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја Плана на животну средину, сходно 
члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину («Службени гласник Републике 
Србије» бр. 135/2004 ):

-   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 и околних насеља ; 

- 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 наведених критеријума констатовано је 
да реализацијом предложених решења неће доћи 
до значајнијих утицаја на животну средину, пошто 
се ради о новој локацији предвиђеној за изградњу, 
где постоји реална основа дз се иста планира у 
свему према условима и документацији надлежних 
органа, институција и завода, за које постоји 
обавеза прибављања у току израде програма плана 
и на тај начин обезбеди спровођење превентивних 
мера заштите животне средине, као и из разлога 
што је Планом дефинисано да у оквиру обухвата 
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плана није дозвољена изградња постројења са 
Листе 1 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за 
које је потребна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину («Сл. гласник РС» бр. 114/2008), 
односно постројења за која се издаје интегрисана 
дозвола према Уредби о врстама активности и 
постројења за које се издаје интегрисана дозвола 
(«Сл.гласник РС» бр.84/05).

Што се тиче следећих критеријума:
- могућност утицаја на заштићена природна 

добра 
- не разматра се, јер на подручју обухвата 

плана иста не постоје.
- прекогранична природа утицаја - сматра се 

да их неће бити.
По питању следећег критеријума:
- кумулативна и синергијска природа утицаја - 

обзиром да је Законом о интегрисаном спречавању 
и контроли загађивања животне средине («Сл.
гласник РС» 6р. 135/04) утврђена обавеза оператера 
да за постојећа постројења и активности прибаве 
интегрисану дозволу до 2015.године, може се 
сматрати да ће утицај близине нафтно-хемијског 
комплекса на планирано подручје, као и њихово 
кумулативно и синергетско дејство на загађење 
животне средине, бити поступно смањивано.

 
Члан 5.

Ово одлука чини саставни део Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације «GREEN FIELD 1» 
еко-индустријска зона - јужно од «Петрохемије» 
- у Панчеву («Службени лист града Панчева« 
бр.4/2010).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Панчево, 11. август 2010. годинe

С Е К Р Е Т А Р 
Оливера Суботић, с.р.

353.

На основу члана 9, Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 135/2004), члана 
14. став 6. и члана 31. Одлуке о градској управи 

града Панчева («Службени лист града Панчево 
бр. 11/08), а у складу са Закључком о одређивању 
надлежности за доношење Одлуке о изради 
стратешке процене, Скупштине града Панчево бр. 
I-01-06-52/2005 од 20.07.2005.године и Решењем 
о овлашћењу бр. I-01-031-69/2010 од З.јуна 2010.
године, Секретаријат за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева, дана 
11.08,2010.године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕКО-ИНДУСТРИЈСКИ 

КОМПЛ ЕКС«GREEN FIELD 2» -ЗОНА 
ИЗМЕЂУ НАСЕЉА ТОПОЛА И «ЛУКЕ 
ДУНАВ» - У ПАНЧЕВУ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ

Члан 1.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне 

регулације за еко-индустријски комплекс 
«GREEN FIELD 2» - зона између насеља Топола 
и «Луке Дунав» - у Панчеву на животну средину 
, не израђује се.

Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације за 

еко-индустријски комплекс «GREEN FIELD 2» - 
зона између насеља Топола и «Луке Дунав» - у 
Панчеву (у даљем тексту:План) је обезбеђивање 
одговарајуће планске регулативе за изградњу 
нових индустријских садржаја у овом делу градске 
територије, односно на неизграђеном градском 
грађевинском земљишту, који ће се градити у 
складу са стеченим урбанистичким обавезама 
и природним карактеристикама локације као и 
правилима која ће бити прописана овим планом, 
чиме ће се омогућити дислоцирање појединих 
привредних субјеката из централних зона Панчева, 
побољшање начина коришћења целокупног 
простора и рационално коришћење ресурса уз 
максимално очување животне средине.

Члан 3.
Основни разлог због којег није потребна 

израда стратешке процене утицаја плана на 
животну средину је тај да су у Генералном 
плану Панчева, у поглављу Основна намена 
простора «GREEN FIELD 2» индустријске зоне 
дефинисане као простори где ће бити могућа 
изградња привредних/индустријских објеката 
који својим утицајем задовољавају критеријуме 
заштите животне средине.За Генерални план 
Панчева је урађена Стратешка процена утицаја 
на животну средину, а Секретаријат за заштиту 
животне средине је дао сагласност на Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(«Сл. лист општине Панчево» бр. 14/08).

Члан 4.
Разматрају се следећи критеријуми за 
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одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја Плана на животну средину, сходно 
члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину («Службени гласник Републике 
Србије» бр. 135/2004 ):

-   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 и околних насеља; 

- 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 наобласти 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 утицаја 
на животну средину, пошто се ради о новој 
локацији предвиђеној за изградњу, где постоји 
реална основа да се иста планира у свему према 
условима и документацији надлежних органа, 
институција и завода, за које постоји обавеза 
прибављања у току израде програма плана и на тај 
начин обезбеди спровођење превентивних мера 
заштите животне средине, као и из разлога што је 
Планом дефинисано да у оквиру обухвата плана 
није дозвољена изградња постројења са Листе 
1 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које 
је потребна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину («Сл. гласник РС» бр. 114/2008), 
односно постројења за која се издаје интегрисана 
дозвола према Уредби о врстама активности и 
постројења за које се издаје интегрисана дозвола 
(«Сп,гласник РС» бр.84/05).

Што се тиче следећих критеријума:
- могућност утицаја на заштићена природна 

добра - не разматра се, јер на подручју обухвата 
плана иста не постоје.

- прекогранична природа утицаја - сматра се 
да их неће бити.

По питању следећег критеријума:
- кумулативна и синергијска природа утицаја - 

обзиром да је Законом о интегрисаном спречавању 
и контроли загађивања животне средине («Сл.
гласник РС» бр. 135/04) утврђена обавеза оператера 
да за постојећа постројења и активности прибаве 
интегрисану дозволу до 2015.године, може се 
сматрати да ће утицај близине нафтно-хемијског 
комплекса на планирано подручје, као и њихово 
кумулативно и синергетско дејство на загађење 
животне средине, бити поступно смањивано

  
Члан 5.

Ово одлука чини саставни део Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације за еко-индустријски 
комплекс «GREEN FIELD 2» - зона између насеља 

Топола и «Луке Дунав» у Панчеву(«Службени 
лист града Панчева» бр.4/2010).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Панчево, 11. август 2010. годинe

С Е К Р Е Т А Р 
Оливера Суботић, с.р.

354.

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 135/2004), члана 
14. став 6. и члана 31. Одлуке о градској управи 
града Панчева («Службени лист града Панчево 
бр. 11/08), а у складу са Закључком о одређивању 
надлежности за доношење Одлуке о изради 
стратешке процене, Скупштине града Панчево бр. 
I-01-06-52/2005 од 20.07.2005.године и Решењем 
о овлашћењу бр. I-01-031-69/2010 од З.јуна 2010.
године, Секретаријат за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева, дана 11. 
августа 2010.године, донео је

ОДЛ У КУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ «GREEN FIELD 3» 

ЕКО-ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА -ЗОНА 
НАЈЈУЖНИЈЕ ГРАНИЦЕ ГЕНЕРАЛНОГ 

ПЛАНА УЗ ДУНАВ - У ПАНЧЕВУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне 

регулације «GREEN FIELD 3» еко-индустријска 
зона - зона најјужније границе Генералног плана 
уз Дунав - у Панчеву на животну средину , не 
израђује се.

Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације 

«GREEN FIELD 3» еко-индустријска зона - зона 
најјужније границе Генералног плана уз Дунав - у 
Панчеву (у даљем тексту:План) је обезбеђивање 
одговарајуће планске регулативе за изградњу 
нових индустријских садржаја у овом делу 
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градске територије који ће се градити у складу са 
стеченим урбанистичким обавезама и природним 
карактеристикама локације као и правилима 
која ће бити прописана овим планом, чиме ће се 
омогућити дислоцирање појединих привредних 
субјеката из централних зона Панчева, побољшање 
начина коришћења целокупног простора и 
рационално коришћење ресурса уз максимално 
очување животне средине.

Члан 3.
Основни разлог због којег није потребна 

израда стратешке процене утицаја плана на 
животну средину је тај да су у Генералном 
плану Панчева, у поглављу Основна намена 
простора «GREEN FIELD 3» индустријске зоне 
дефинисане као простори где ће бити могућа 
изградња привредних/индустријских објеката 
који својим утицајем задовољавају критеријуме 
заштите животне средине.За Генерални план 
Панчева је урађена Стратешка процена утицаја 
на животну средину, а Секретаријат за заштиту 
животне средине је дао сагласност на Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(«Сл. лист општине Панчево» бр. 14/08).

Члан 4.
Разматрају се следећи критеријуми за 

одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја Плана на животну средину, сходно 
члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину («Службени гласник Републике 
Србије» бр. 135/2004 ):

-   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 и околних насеља ; 

- 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 утицаја 
на животну средину, пошто се ради о новој 
локацији предвиђеној за изградњу, где постоји 
реална основа да се иста планира у свему према 
условима и документацији надлежних органа, 
институција и завода, за које постоји обавеза 
прибављања у току израде програма плана и на тај 
начин обезбеди спровођење превентивних мера 
заштите животне средине, као и из разлога што је 
Планом дефинисано да у оквиру обухвата плана 
није дозвољена изградња постројења са Листе 
1 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које 

је потребна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину («Сл. гласник РС» бр. 114/2008), 
односно постројења за која се издаје интегрисана 
дозвола према Уредби о врстама активности и 
постројења за које се издаје интегрисана дозвола 
(«Сл.гласник РС» бр.84/05).

Што се тиче следећих критеријума:
- могућност утицаја на заштићена природна 

добра - не разматра се, јер на подручју обухвата 
плана иста не постоје.

- прекогранична природа утицаја - сматра се 
да их неће бити.

По питању следећег критеријума:
- кумулативна и синергијска природа утицаја - 

обзиром да је Законом о интегрисаном спречавању 
и контроли загађивања животне средине («Сл.
гласник РС» бр. 135/04) утврђена обавеза оператера 
да за постојећа постројења и активности прибаве 
интегрисану дозволу до 2015.године, може се 
сматрати да ће утицај близине нафтно-хемијског 
комплекса на планирано подручје, као и њихово 
кумулативно и синергетско дејство на загађење 
животне средине, бити поступно смањивано.

Члан 5.
Ова одлука чини саставни део Одлуке о 

изради «GREEN FIELD 3» еко-индустријска 
зона - зона најјужније границе Генералног плана 
уз Дунав - у Панчеву(«Службени лист града 
Панчева« бр.4/2010).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Панчево, 11. августа 2010. годинe

С Е К Р Е Т А Р 
                                     Оливера Суботић, с.р. 

355.

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 135/2004), 
члана 14. став 6. и члана 31. Одлуке о градској 
управи града Панчева («Службени лист града 
Панчево бр. 11/08), а у складу са Закључком о 
одређивању надлежности за доношење Одлуке 
о изради стратешке процене, Скупштине града 
Панчево бр. I-01-06-52/2005 од 20.07.2005.године, 



Секретаријат за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева, дана 
11.августа 2010.године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
СТАРЧЕВО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.
Стратешка процена утицаја Плана генералне 

регулације   насељеног места   Старчево на живо-
тну средину,  не израђује се.

Члан 2.
Циљ израде Плана Генералне регулације 

насењеног места Старчево ( У дањем тексту: 
План) је стварање правног и планског основа 
за организовани просторни развој, усклађен са 
могућностима и ограничењима која пружају 
природни и створени услови, стварање могућности 
за нову изградњу и унапређење постојећег стања, 
као и заштиту и уређење подручја насељеног 
места Старчево.

Члан 3.
Основни разлог због којег није потребна 

израда стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину је да је за Просторни план 
општине-града Панчева («Сл.лист града Панчева» 
бр. 19/09) урађена стратешка процена утицаја 
на животну средину и Секретаријат за заштиту 
животне средине Градске управе града Панчева је 
дао сагласност на Извештај о стратешкој процени 
утицаја Просторног плана општине Панчево на 
животну средину.

У Просторном плану општине-града Панчева, 
у поглављу IV Мере и инструменти за непосредну 
примену правила уређења и коришђења простора 
у урбанистичким плановима ужих територијалних 
целина и насеља, утврђена су правила уређења и 
коришћења простора која представљају полазни 
основ за израду урбанистичких планова насеља 
и ужих територијалних целина, уз поштовање 
правила и услова за утврђивање основне намене 
површина, услова за изградњу објеката, као 
и правила и услова за коришћење и уређење 
заштићених делова природе и непокретних 
културних добара. У подпоглављу IV 1. Правила 
за уређење и коришћење простора и изградњу 
објеката у атару наведени су услови за коришћење 
пољопривредног земљишта, експлоатацију 
минералних сировина, подизање рибњака, 
изградњу објеката за сточарску производњу, 
организацију простора салаша и изградњу 
објеката, изградњу у воћарско-виноградарским 
зонама, изградњу и постављање стакленика и 
пласгеника, изградњу викенд објеката чијим 
поштовањем би се избегли негативни утицаји на 
животну средину.

 

Члан 4.
Разматрају се следећи критеријуми за 

одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја Плана на животну средину, сходно 
члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину («Службени гласник Републике 
Србије» бр. 135/2004 ):

-   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 Качарева и околних насеља ; 

- карактеристике  утицаја   Плана   на   животну  
средину,   нарочито  у  смислу вероватноће,   инте-
нзитета,   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 наведених критеријума констатује 
се да су планска решења у свим областима 
интегрисана са заштитом животне средине и да 
реализацијом предложених решења неће доћи 
до значајнијих утицаја на животну средину. 
Напротив, рационално коришћење и заштита 
простора, унапређење уређења насеља и комуна-
лне инфраструктуре, очување, унапређење и 
заштита природе, посебних природних вредности 
и непокретних културних добара, заштита посебно 
вредних, угрожених и деградираних подручја 
и објеката, планирање коришћења природних 
ресурса, добара и енергије, увођење енергетски 
економичнијих технологија и постепени прелазак 
на максимално могуће коришћење обновљивих 
природних ресурса, подстицање производње и 
примена технологија које смањују загађивање 
животне средине и производњу отпада, као и 
максимално могуће смањење свих активности које 
имају негативне ефекте на природу, као циљеви 
израде наведеног Плана, имаће позитивне ефекте 
на стање животне средине.

- могућност утицаја на заштићена природна 
добра - не разматрају се, јер на подручју обухвата 
плана иста не постоје.

- прекогранична природа утицаја - сматра се 
да их неће бити; могућност утицаја на заштићена 
природна добра - не разматрају се, јер наподручју 
обухвата плана иста не постоје.

- кумулативна и синергијска природа утицаја 
- Законом о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине («Сл.гласник РС» 
бр. 135/04) утврђена обавеза оператера да за 
постојећа постројења и активности прибаве 
интегрисану дозволу до 2015.године, може се 
сматрати да ће утицај близине нафтно-хемијског 
комплекса на планирано подручје, као и њихово 
кумулативно и синергетско дејство на загађење 
животне средине, бити поступно смањивано.

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке ставља се 

ван снаге Одлука о приступању изради стратешке 
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процене утицаја Плана генералне регулације 
насељеног места Старчево на животну средину 
(«Сл. лист града Панчева» бр. 4/2009 ).

Члан 6.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана генералне регулације насељеног места 
Старчево («Сл. листу града Панчева» бр. 25/09).

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Панчево, 11. август 2010. годинe

С Е К Р Е Т А Р 
                                     Оливера Суботић, с.р. 
 

356.

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 135/2004), 
члана 14. став 6. и члана 31. Одлуке о градској 
управи града Панчева («Службени лист града 
Панчево бр. 11/08), а у складу са Закључком о 
одређивању надлежности за доношење Одлуке 
о изради стратешке процене, Скупштине града 
Панчево бр. I-01-06-52/2005 од 20.07.2005.године, 
Секретаријат за заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне 
послове Градске управе града Панчева, дана 11. 
августа 2010. године, донео је

ОДЛ У КУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕНАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КАЧАРЕВО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.
Стратешка процена утицаја Плана генералне 

регулације   насељеног места Качарево на животну 
средину, не израђује се.

Члан 2.
Циљ израде Плана генералне регулације 

насељеног места Качарево (у даљем тексту: 
План), да се за наредни период обезбеди 
одговарајућа планска регулатива којом ће се 
дефинисати коридори за инфраструктурне правце, 
саобраћајнице правила за просторни развој и 
размештај привредних делатности, услужних 

делатности и јавних служби, унапређење и 
заштита природе, посебних природних вредности 
и непокретних културних добара, рационално 
коришћење и заштита простора, интеграција 
заштите животне средине у све појединачне 
секторске политике и стратегије развоја, 
планирање коришћења природних ресурса добара 
и енергије увођењем енергетски економичнијих 
технологија коришћењем обновљивих природних 
ресурса и подстицање примене технологија 
које смањују загађивање животне средине и 
производњу отпада.

Члан 3,
Основни разлог због којег није потребна изра-

да стратешке процене утицаја Плана на животну 
средину је да је за Просторни план општине-
града Панчева(«Сл.лист града Панчева»бр. 19/09) 
урађена стратешка процена утицаја на животну 
средину и Секретаријат за заштиту животне 
средине Градске управе града Панчева је дао 
сагласност на Извештај о стратешкој процени 
утицаја Просторног плана општине Панчево на 
животну средину.

У Просторном плану општине-града Панчева, 
у поглављу IV Мере и инструменти за непосредну 
примену правила уређења и коришћења простора 
у урбанистичким плановима ужих територијалних 
целина и насеља, утврђена су правила уређења и 
коришћења простора која представљају полазни 
основ за израду урбанистичких планова насеља 
и ужих територијалних целина, уз поштовање 
правила и услова за утврђивање основне намене 
површина, услова за изградњу објеката, као 
и правила и услова за коришћење и уређење 
заштићених делова природе и непокретних 
културних добара. У подпоглављу IV 1. Правила 
за уређење и коришћење простора и изградњу 
објеката у атару наведени су услови за коришћење 
пољопривредног земљишта, експлоатацију 
минералних сировина, подизање рибњака, 
изградњу објеката за сточарску производњу, 
организацију простора салаша и изградњу 
објеката, изградњу у воћарско-виноградарским 
зонама, изградњу и постављање стакленика и 
пластеника, изградњу викенд објеката чијим 
поштовањем би се избегли негативни утицаји на 
животну средину.

Члан 4.
Разматрају се следећи критеријуми за 

одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја Плана на животну средину, сходно 
члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину («Службени гласник Републике 
Србије» бр. 135/2004 ):

-   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 Качарева и околних насеља ; 

- карактеристике  утицаја   Плана   на   животну  
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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 наведених критеријума констатује се да 
су планска решења у свим областима интегрисана 
са заштитом животне средине и да реализацијом 
предложених решења неће доћи до значајнијих 
утицаја на животну средину. Напротив, рационално 
коришћење и заштита простора, унапређење 
уређења насеља и комуналне инфраструктуре, 
очување, унапређење и заштита природе, посебних 
природних вредности и непокретних културних 
добара, заштита посебно вредних, угрожених и 
деградираних подручја и објеката, планирање 
коришћења природних ресурса, добара и енергије, 
увођење енергетски економичнијих технологија 
и постепени прелазак на максимално могуће 
коришћење обновљивих природних ресурса, 
подстицање производње и примена технологија 
које смањују загађивање животне средине и 
производњу отпада, као и максимално могуће 
смањење свих активности које имају негативне 
ефекте на природу, као циљеви израде наведеног 
Плана, имаће позитивне ефекте на стање животне 
средине. Такође се може сматрати да просторна 
димензија утицаја Плана није значајна, будући да 
се површина грађевинског реона повећава са 536 
hа на 563 hа.

- могућност утицаја на заштићена природна 
добра - не разматрају се, јер наподручју обухвата 
плана иста не постоје.

- прекогранична природа утицаја - сматра се 

да их неће бити; могућност утицаја на заштићена 
природна добра - не разматрају се, јер наподручју 
обухвата плана иста не постоје.

кумулативна и синергијска природа утицаја - 
Законом о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине («Сл. гласник РС» 
бр. 135/04) утврђена обавеза оператера да за 
постојећа постројења и активности прибаве 
интегрисану дозволу до 2015.године, може се 
сматрати да ће утицај близине нафтно-хемијског 
комплекса на планирано подручје, као и њихово 
кумулативно и синергетско дејство на загађење 
животне средине, бити поступно смањивано.

Члан 5.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради 

Плана генералне регулације насељеног места 
Качарево («Сл. листу града Панчева» бр. 25/09).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Панчево, 11. август 2010. година

С Е К Р Е Т А Р 
                                     Оливера Суботић, с.р.
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