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Градско веће града Панчева, на основу члана 
46. Закона о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС» број 47/03 и 34/06), чланова 46. и 66. 
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС» број 129/07), чланова 59. и 99. став 3. Статута 
града Панчева («Службени лист града Панчева» 
број 8/08 и 4/09) и члана 1. Одлуке о овлашћењу 
Градског већа града Панчева за доношење одлука о 
изради урбанистичких планова и њихових измена 
и допуна за град Панчево и насељена места на 
територији града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 6/08), уз прибављено Мишљење 
Комисије за планове од 05.03.2009.године, на 
седници одржаној дана  8. јуна 2009. године, донело 
је

О Д Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

«ХИПОДРОМ» У ПАНЧЕВУ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

«Хиподром» у Панчеву (у даљем тексту План).

Члан 2.
Обухват Плана налази се у источном делу 

града Панчева, и то између насеља “Стрелиште”, 
Баваништанског пута (М-24), војног комплекса 
и на југоисточном делу једна парцела раздваја га 
од катастарске општине Војловица1. Предметна 
локација са северне стране прати постојећу 
регулациону линију (леву) Баваништанског пута, 
са истока иде границом између катастарских 
парцела број 4943/1 и 4942/1 и са југозапада иде 
границом катастарске парцеле број 8059/1, с 
тим што поменута парцела остаје у комплексу, 
односно иде границом постојећег и планираног 
насеља “Стрелиште”, даље наставља планираним 
регулационим линијама саобраћајница преузетих 
из Плана детаљне регулације “Стрелиште” у 
Панчеву све до Баваништанског пута, до граничне 
тачке број Г1.

Укупна површина обухвата Плана износи 47ха 
32а 58м2.

Члан 3.
Циљеви израде Плана су: дефинисање јавног 

интереса, рационалније коришћење градског 
грађевинског земљишта, подизање нивоа 
инфраструктурне опремљености, преиспитивање 
капацитета изградње и намене простора, увођење 
нових атрактивних садржаја, дефинисање решења 
паркирања и приступа комплексима/целинама, 
заштита животне средине, дефинисање простора 
који се могу директно спроводити на основу 
Плана.

Члан 4.
Носилац израде Плана је Јавно предузеће 

«Дирекција за изградњу и уређење Панчева» 
Панчево.

 
Члан 5.

Рок за израду Плана је 90 дана од дана 
доношења ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из 

буџета града Панчева.

Члан 7.
Пре подношења предлога Плана Скупштини 

града Панчева на доношење, исти подлеже стручној 
контроли, коју врши Комисија за планове и излаже 
се на јавни увид.

Члан 8.
План се излаже на јавни увид у трајању од 15 

дана.
План се излаже на јавни увид у просторијама 

које буду означене у огласу који ће бити објављен у 
недељном листу “Панчевац” и истакнут на видном 
месту у згради Градске управе града Панчева.

Члан 9.
Предлог Плана са Извештајем Комисије 

за планове, који је саставни део образложења 
Плана, доставља се Скупштини града Панчева на 
доношење.
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Члан 10.
Саставни део ове одлуке је Програм 

урбанистичког плана « Хиподром » у Панчеву 
и Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана плана детаљне регулације 
«Хиподром» у Панчеву на животну средину, донета 
од стране Секретаријата за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Панчева, дана 12.05.2009.године, која 
се заједно са овом одлуком објављује у «Службеном 
листу града Панчева».

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном објаљивања у 

“Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-06-2/2009-47
Панчево, 08. јун 2009. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
          ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.    

 
    175.

 
На основу члана 8. став 3. Одлуке о ауто такси 

превозу («Службени лист општине Панчево» број 
4/08 - пречишћен текст и «Службени лист града 
Панчева» број 4/09) и чланова 59. и 99. став 3. 
Статута града Панчева («Службени лист града 
Панчева» број 8/08 и 4/09), Градско веће града 
Панчева, на седници одржаној 08. јуна 2009. године, 
донело је

П Р А В И Л Н И К
о изменама Правилника о програму и начину 

полагања испита за обављање делатности 
такси превоза

Члан 1.
У Правилнику о програму и начину полагања 

испита за обављање делатности такси превоза 
(«Службени лист општине Панчево» број 28/06 и 
13/07) у члану 1. став 1. реч: «општине» замењује 
се речју: «града», као и у осталим члановима 
Правилника, у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 4. став 1. речи: «Секретаријата за 

привреду и приватно предузетништво» замењују се 
речима: «Секретаријата за привреду и економски 

развој», а речи: «Секретаријата за комуналне, 
стамбене, грађевинске послове и урбанизам» 
замењују се речима: «Секретаријата за урбанизам, 
грађевинске, стамбено-комуналне послове и 
саобраћај Градске управе града Панчева».

У истом члану, исти став, речи: «Председник 
општине Панчево» замењују се речима: «Градско 
веће града Панчева».

Члан 3.
У члану 6. речи: «Општинске управе» замењују 

се речима: «Градске управе».

Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у «Службеном листу града 
Панчева».
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-06-2/2009-47
Панчево, 08. јун 2009. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
          ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.    
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На основу члана 13. Одлуке о ауто такси превозу 
(«Службени лист општине Панчево» број 4/08 - 
пречишћен текст и «Службени лист града Панчева» 
број 4/09) и чланова 59. и 99. став 3. Статута града 
Панчева («Службени лист града Панчева» број 8/08 
и 4/09), Градско веће града Панчева, на седници 
одржаној 08. јуна 2009. године, донело је

У П У Т С Т В О
о изменама Упутства о изгледу и издавању  

такси исправа и ознака

Члан 1.
У Упутству о изгледу и издавању такси исправа 

и ознака («Службени лист општине Панчево» број 
16/07) у члану 3. став 3. реч: «општине» замењује 
се речју: «града», као и у осталим члановима 
Упутства, у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 6. став 2. и 4. и у члану 7. став 3. речи: 

«Општинска управа -Секретаријат за привреду и 
приватно предузетништво» замењују се речима: 
«Градска управа - Секретаријат за привреду и 
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економски развој» у одговарајућем падежу.
У члану 6. став 3. речи: «Општинска управа - 

Секретаријат за комуналне, стамбене, грађевинске 
послове и урбанизам» замењују се речима: «Градска 
управа - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај».

Члан 3.
Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу града Панчева».
 

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-06-2/2009-47
Панчево, 08. јун 2009. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
          ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.    

    
     177.

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени 
гласник Републике Србије» бр. 135/2004), члана 
14. став 6. 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 урбанизам, 
грађевинске, стамбено-комуналне послове и 
саобраћај Градске управе града Панчева, дана 12. 
маја 2009.године, донео је

О Д Л У К У
о неприступању изради стратешке процене 

утицаја плана детаљне регулације «Хиподром » 
у Панчеву на животну средину

Члан 1.
Стратешка процена утицаја Плана детаљне 

регулације «ХИПОДРОМ» у Панчеву на животну 
средину, не израђује се.

Члан 2.
Обухват Плана детаљне регулације 

«ХИПОДРОМ» у Панчеву (у даљем тексту:План) 
налази се у источном делу града Панчева, и то 
узмеђу насеља “Стрелиште”, Баваништанског пута 

(М-24), војног комплекса и на југоисточном делу 
једна парцела раздваја га од катастарске општине 
Војловица1

Укупна површина обухвата Плана износи 47ха 
32а 58м2.

Члан 3.
Основни разлог због којег није потребна 

израда стратешке процене утицаја плана на 
животну средину је да је наведени простор у склопу 
Генералног плана Панчева (“Сл. лист општине 
Панчево”, бр. 14/08), за који 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.
Разматрајући следеће критеријуме 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; 

- основни проблеми заштите животне средине 
Плана

- могућност утицаја Плана на ваздух, воде, 
земљиште,микро,биљни и животињски свет, 
биодивезитет и станишта;

- утицај Плана на становништво и здравље 
житеља града 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., 
констатовано је да реализацијом предложених 
решења неће доћи до значајнијих утицаја на животну 
средину , пошто се ради о стварању   основних 
предуслова оптималног плана развоја животне 
средине а то су: изградња одговарајуће комуналне 
инфраструктуре (сепаратног система одвођења 
употребљених и атмосферских вода), интегрисано 
поступање са комуналним и комерцијалним отпадом 
сепарисаним унутар комплекса, омогућавање 
прикључења пословно-услужних и стамбених 
објеката на постојећу дистрибутивну гасну мрежу 
или систем даљинског грејања или дозволити 
власницима и корисницима објеката коришћење 
других (обновљивих) извора енергије(био гас, 
топлотне пумпе, соларни колектори и др) који 
незнатно утиче на животну средину, подизање 
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заштитног зеленила и дрвореда дуж свих рубних и 
интерних саобраћајница ради смањења загађености 
ваздуха и тла и снижавања нивоа буке, уз поштовање 
норматива о заштитним одстојањима наведених у 
условима приликом планирања и изградње објеката 
коњичког спорта.

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

будући 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 планирану зону, као и њихово 
кумулативно и синергетско дејство на загађење 
животне средине, бити поступно смањивано.

Што се тиче следећих критеријума:

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

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

- деловање на угрожене екосистеме, биљне 
и животињске врсте - не разматра се , пошто о 
постојању истих не постоје релевантни подаци

Члан 5.
Ово одлука чини саставни део Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације «ХИПОДРОМ» 
у Панчеву и објављује се у „Службеном листу града 
Панчева”.

С Е К Р Е Т А Р 
Ениса Аговић-Хоти, с.р.

                    

С А Д Р Ж А Ј     
Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 Ред. бр.                     ПРЕДМЕТ                      Стр.                 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

174. Одлука о изради Плана детаљне 
регулације „Хиподром” у Панчеву..................

175. Правилник о изменама Правилника 
о програму и начину полагања испита за 
обављање делатности такси превоза............... 

176. Упутство о изменама Упутства о 
изгледу и издавању такси исправа и ознака... 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

177. Одлука о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације „Хиподром” у Панчеву на животну 
средину...............................................................

И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I   2-4
      Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 344-422/248  --  Рачуноводство 344-422/222,
           Уредник ДАНИЈЕЛА ЕРДЕЉАН - МИЛОШЕВИЋ телефони: 351-530 и 344-422/343      
Жиро рачун: 840-104-640-03  ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
                                                       филијала Панчево
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