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ЗАПИСНИК

са 314. (тристотинечетрнаесте)  седнице  Комисије за  планове,  одржане  22.09.2020. године,  у
уторак, у  сали  на деветом спрату зграде Градске  управе града Панчева, са почетком  у  13,00
часова.

Седници су присуствовали следећи чланови Комисије:

1. Јасмина Вујовић, председница Комисије
2. Татјана Вуксан, заменица председнице Комисије
3. Анка Јанковић, члан
4. Душанка Антонијев Стајић, члан
5. Драгана Дунчић, члан
6. Тамаш Иван, члан

Одсутни:  Наташа Митрески, члан, Душица Черницин, члан и  Ања Јовановић, члан

Седници су присуствовали и:

1) Представник бироа „Арт ројал инжењеринг“: Јасна Петричевић, дипл.инж.арх.
2) Представници ЈП“Урбанизам“ Панчево:  Јелена Томић, дипл.инж.арх.и Вукашин
Котрља, просторни планер
3) Секретар Секретаријата за урбанизам, Јасминка Павловић,  дипл.правник
4) Записничар, Оливера Стефанов, дипл.инж.шум.

Комисија  је почела са  радом  у  13:00  часова.

Радом Комисије председавала јe  Јасмина Вујовић и  предложила  је  следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

РЕДОВНА   СЕДНИЦА

1. Усвајање записника са311.седнице Комисије за планове одржане
13.08.2020.године, 312. седнице одржане 18.08.2020.  и 313. седнице
одржане 27.08.2020.године

2. Стручна контрола УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО -
АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
кат.парцелебр.3116/1К.О.Панчево,за планирану изградњу
вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности По+П+3+Пс и



вишепородичног стамбеног  објекта спратности По+П+3+Ман,  у улици
Ослобођења бр.30,израђен од стране  „Мега Модулор“,  ДОО, Панчево,
за  инвеститорa „Техношпед Градња“ ,  ДOO, Панчево(предмет код
органа бр. V-15-350-222/20)

3. Стручна контрола УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО -
АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу Хладњаче Пр. на
катастарској  парцели топ.бр.6815КО Омољица, ул.  Омољиц а пут
Банатски Брестовац,израђен од стране „Арт РојалИнжењеринг“ ,
Панчево,  за  инвеститорaСавић Уроша из Панчева,  ул.Козарачка
183.(предмет код органа бр.  V-15-350-248/20)

4. Закључак Комисије за УП, за планирануизградњу стамбеног објекта
спратности По+Пр+3+Пк(Пс) ,  израђен од стране „Act ive House“,
Панчево,  за  инвеститорa„Градис“ ДОО из Београда, Водоводска
бр.63(предмет код органа бр.  V-15-350-189/20)

5. Стручна контрола Нацрта Измене и допуне ПГР-а Целина 5- Кудељарац
и Новосељански пут иза Надела (предмет код органа бр. V -15-350-
449/2018)

6. Разно

ЗАТВОРЕНА СЕДНИЦА

Наставак затворене седнице ( 311), одржане дана 13.08.2020.године

1. Разматрање примедби приспелих у току  јав ног увида
НацртаПланадетаљнерегулације за изградњу складишта за привремено
одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица, у
оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву и
Стратешкепроценеутицаја ПДР-а за изградњу складишта за
привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО
Војловица у оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Панчево“  у
Панчевуна животну средину(предмет код органа бр. V -15-350-397/19)

2. Разматрање примедби приспелих у току  јавног увидаНацрта Изменеи
допунеПлана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево (предмет
код органа бр.  V-15-350-223/2018)

Комисија  је  једногласно  усвојила   предложени   ДНЕВНИ РЕД. Затим се  прешло  на
разматрање  по  тачкама  дневног  реда.

ЗАТВОРЕНА СЕДНИЦА

ТАЧКА  1.
Разматрање примедби приспелих у току  јавног увида  Нацрта Плана детаљне

регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на
делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица,  у оквиру ком плекса НИС“Рафинерија
нафте Панчево“ у Панчеву и Стратешке процене утицаја ПДР -а за изградњу
складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576
КО Војловица у оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву на
животну средину (предмет код органа бр. V-15-350-397/19)



Јасмина Вујовић, председница Комисије, чита примедбе за које су ставови обрађивача накнадно
достављени:

Ред.бр. Подносилацзахтева Бројзахтева Датумподноше
ња

01. Наташа Шпица, Панчево V.15 -350-397/2019 31.07.2020.

ПРИМЕДБА БР.15: ОПШТА

Став обрађивача плана: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА

Образложење става: Teхничком грешком није наведена табела са списком отпада који ће
се складиштити, али је наведено у Нацрту плана о којим опасним отпадима се ради, на
страници 43 у поглављу

Б2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Б2.1. ЗАЈЕДНИЧКА/ОПШТА ПРАВИЛА ЗА СВЕ НАМЕНЕ (ЦЕЛИНЕ)

врста и намена објеката у зони

Намена која је дефинисана за одређени простор, представља преовлађујућу-претежну-
доминантну намену на том простору, што значи да заузима минимално 50% површине
блока-зоне у којој је означена, али свака намена подразумева и друге компатибилне
намене,
У Рафинерији нафте Панчево обавља се, искључиво привремено одлагање отпада
генерисаног  током рада фабрике (ремонти, чишћење процесне опреме, чишћење
резервоара, АПИ сепаратора, бистрика, замена катализатора и
абсорпционих/асорпциних средстава, осталих процесних испуна у колонама и другој
опреми, контаминиране амбалаже итд.) до његовог трајног збрињавања, које се
обавља од стране „трећих лица”, односно предузећа која имају дозволе надлежног
министарства и регистрована су за делатност послова складиштења и/или третмана
отпада.



Дозвољена
врста и намена
објеката

иградњаскладишта за привремено одлагање опасног отпада на
делу катастарске парцеле 3576 К.О.  Војловица, у блоку 24, у делу
2Ц10 – рафинеријски резервисан простор за даљу планску разраду.
Објекат је замишљен као надкривен, делимично затворен,  чија  је
конструкција традиционална, али технолошки модерно опремљена.
Димензије објекта су 80мх50м,  спратности П+0. Фасада објекта је
обрађена као полу отворена са фасадном облогом од лима у делу
објекта  за чвсти опасни отпад, који је најближи угљоводоничној
бакљи С-3700.

Објекат поделити на  пет целине  и то:
• I - Складишни простор зауљеног отпада (1250м2);
• II - Складишни простор чвстог отпада (750м2);
• III - Складишни простор отпадне амбалаже (750м2);
• IV – Складишни простор чвстог отпада (1250м2).
• V – слободан простор за проширење (371м2).

Складишни простор зауљеног отпада,  састоји се од од 10 боксова,
по 5 са леве и десне стране од улаза, који су затворни са три стране
бетонским зидом висине 3м, а са унутрашње стране су отворени за
манипулацију виљушкара. Овај простор је обезбеђен са два канала
и две танкване (јаме) за сакупљање оцеђене течне фазе
(угљоводоници од нафте). Спољни зидови ван боксова су висине
3м. Висина овог складишног простора је 8м.

Складишни простор течног отпада је намењен за складиштење
превенствено контаминираног хидрауличног и моторног уља у
бураима, која су смештена на палете које се ређају на максилно два
нивоа. Овај простор је обезбеђен са каналом и танкваном  мањих
димензија за сакупљање течног отпада у случају ексцеса
(акцидента). Спољни зидови и преградни зид према Складишту
отпадне амбалже  су висине 2. Висина овог складишног простора је
4.5м.

Складишни простор отпадне амбалже је намењен за складиштење
контаминире амбалаже, птвествено металних и пластичних буради,
али и амалже од стакла папира итд.. Овај простор је обезбеђен са
каналом и танкваном мањих димензија за сакупљање просутог и
оцеђеног  течног отпада и за скупљање воде од прања овог
простора. Спољни зидови и преградни зид према Складишту чвстог
отпада су висине 2м. Висина овог складишног простора је 4.5м.

Складишни простор чвстог отпада је намењен за складиштење
контаминираног катализатора, адсорпционих/абсорпционих
средстава и другог чвстог отпада, који је убачен у одговарајућу
амбалажу (пластична, картонска и метална бурад и др.), која је
одложена  на палете на два нивоа или регале, уколико је амбалажа
мањих димензија, Овај простор је обезбеђен са два канала и две
танкване мањих димензија за сакупљање евентуалне течне фазе и
воде од прања овог простора. Овај простор је са спољних страна
потпуно обложен лимом. Висинаовог складишног простора је 4.5м.



Такође у СПУ су наведене количине произведеног опасног и неопасног отпада у Рафинерији нафте
Панчево од 2012-2016. године.
У СПУ се додају новији подаци добијени од стране РНП за период 2012 до краја 2019. године

У Нацрту Плана мења се-брише текст поглавље Услови и мере заштите животне средине и
здравља људи, и додаје нови текст који гласи.
Б1.3.1.3. Услови и мере заштите животне средине и здравља људи
Подаци о стању животне средине предметног подручја и околине налазе се у Нацрту овог ПДР за
рани јавни увид, а шири увид се може добити у Извештају о стратешкој процени утицаја ПДР на
животну средину који чини документациону основу овог Плана.

У Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон)
у члану 5, Значење израза, одлагање отпада је ближе одређено као „било која операција која није
поновно искоришћење отпада, чак и када та операција има за секундарну последицу настајање
супстанце или енергије (Д листа представља неисцрпну листу операција одлагања)“, док је за
складиштење написано да је то „привремено чување
отпада на локацији произвођача или власника и/или другог држаоца отпада, као и активност
оператера у постројењу опремљеном и регистрованом за привремено чување отпада“. Израз
складиштење је прецизније одређен у члану 36, Складиштење отпада, последњим ставом,
„опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача, власника и/или
другог држаоца отпада дуже од 12 месеци, осим ако је у току поступак прибављања дозволе, а
најдуже 120 дана од истека рока из овог става“. У поређењу са складиштењем, одлагање или
депоновање отпада значи да отпад може бити смештен под одговарајућим условима на, према
нормативима, уређеном месту или објекту дуже време, штавише и заувек.
НИС Рафинерија нафте Панчево само привремено чува и складишти разнородни, за oвај План
важан, пре свега, опасан отпад, настао у производњи и другим делатностима који потом уговорно
уступа овлашћеним организацијама за послове складиштења и третмана отпада ради његовог
трајног збрињавања. С обзиром на сложен процес настанка отпада, величину и просторну
разуђеност комплекса Прераде и бројност субјеката укључених у генерисање отпада и управљање
њиме неопходно је да будуће складиште опасног отпада буде постављено на оптимално место. То
значи да оно не треба да буде у оквиру производних погона, треба да лежи поред отворене, лако
доступне, важне саобраћајнице, да се налази близу других сличних објеката у вези са управљањем
отпадом, да није удаљено од дренажних система и прикључка за зауљену атмосферску
канализацију, да је окружено другим инфраструктурним системима од важности за управљање
отпадом, да не угрожава друге објекте у погледу удеса, пожара и заштите животне средине, да не
нарушава радну и животну средину, нарочито непосредно окружење Рафинерије. Планирано је и
да будуће складиште опасног отпада буде већег капацитета од тренутних потреба Рафинерије због
претпостављених већих количина опасног отпада које ће Рафинерија стварати у своме развоју
(ширењем, разгранавањем, повећањем и усложњавањем производње). С друге стране, пак, таква
предвиђања и план упућују на то да Рафинерије треба далеко више напора да уложи у спречавање
стварања, генерисања отпада на месту настанка, примену малоотпадних технологија, развој тзв.
циркуларне економије, тј. поштовање начела индустријске екологије са заменом линераних
индустријских производних процеса кружним (синергијa нуспроизвода, индустријскa симбиозa,
индустријски метаболизaм, индустријски екосистем или „zero waste“, „zero emissions“ концепт, еко-
ефикасна производња током читавог животног циклуса и слични стручни називи) и др. На ово је
директно усмерава и обавеза преузета добијањем интегрисане дозволе за рад 2017. године према
Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС
број 135/2004 и 25/2015) где је децидно наведено: „Примена плана управљања отпадом који
укључује годишње извештавање и примену мера за смањење настајања отпада“. У том светлу
треба додати да изненађује велика количина насталог чврстог зауљеног отпада (зауљене земље)
на годишњем нивоу и претпостављен додатни слични обим стварања земље и камена (посебно је
питање откуд толика претпостављена количина камена са опасним материјама у кругу Рафинерије)
који садрже опасне материје, с обзиром на то да је у протеклим годинама НИС РНП значајно
модернизовала постојеће погоне и изградила нова, савремена постројења. То је требало да
онемогући било какво ослобађање и цурење сировина, хемикалија неопходних за одвијање
технолошких процеса, полупроизвода и производа. Сва постројења су, углавном, подигнута на



бетонским, непропусним платоима који би требало да спрече продор изливених материја у тло и
подземне воде. Преко је потребно да Рафинерија прегледа сва места на којима долази до цурења
(изливања, просипања) уља у земљу (на камење) и да на тим местима изведе одговарајућу
заштиту (танкване, дренажа), уместо што само планира изградњу још већег привременог
одлагалишта зауљене земље и камења. Најзад, прошло је већ пуних 21 година од NATO
бомбардовања јужне индустријске зоне и било је сасвим довољно времена да се потпуно обави
санација, ремедијација и рекултивација земљишта у Рафинерији.
Према достављеним документима Рафинерије произлази да пожар може избити због неправилног
рада и непоштовања прописа из области заштите од пожара или квара на електроинсталацијама,
односно доводу запаљивих флуида. Због тога је важно за време пројектовања складишта и његове
околине применити све превентивне техничке мере заштите од пожара које налажу важећи
прописи за ову врсту објеката. Оне обухватају: aрхитектонско–грађевинска превентивна решења,
aрхитектонско–грађевинско решење

.
отпада на локацији произвођача или власника и/или другог држаоца отпада, као и активност
оператера у постројењу опремљеном и регистрованом за привремено чување отпада“. Израз
складиштење је прецизније одређен у члану 36, Складиштење отпада, последњим ставом,
„опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача, власника и/или
другог држаоца отпада дуже од 12 месеци, осим ако је у току поступак прибављања дозволе, а
најдуже 120 дана од истека рока из овог става“. У поређењу са складиштењем, одлагање или
депоновање отпада значи да отпад може бити смештен под одговарајућим условима на, према
нормативима, уређеном месту или објекту дуже време, штавише и заувек.
НИС Рафинерија нафте Панчево само привремено чува и складишти разнородни, за oвај План
важан, пре свега, опасан отпад, настао у производњи и другим делатностима који потом уговорно
уступа овлашћеним организацијама за послове складиштења и третмана отпада ради његовог
трајног збрињавања. С обзиром на сложен процес настанка отпада, величину и просторну
разуђеност комплекса Прераде и бројност субјеката укључених у генерисање отпада и управљање
њиме неопходно је да будуће складиште опасног отпада буде постављено на оптимално место. То
значи да оно не треба да буде у оквиру производних погона, треба да лежи поред отворене, лако
доступне, важне саобраћајнице, да се налази близу других сличних објеката у вези са управљањем
отпадом, да није удаљено од дренажних система и прикључка за зауљену атмосферску
канализацију, да је окружено другим инфраструктурним системима од важности за управљање
отпадом, да не угрожава друге објекте у погледу удеса, пожара и заштите животне средине, да не
нарушава радну и животну средину, нарочито непосредно окружење Рафинерије. Планирано је и
да будуће складиште опасног отпада буде већег капацитета од тренутних потреба Рафинерије због
претпостављених већих количина опасног отпада које ће Рафинерија стварати у своме развоју
(ширењем, разгранавањем, повећањем и усложњавањем производње). С друге стране, пак, таква
предвиђања и план упућују на то да Рафинерије треба далеко више напора да уложи у спречавање
стварања, генерисања отпада на месту настанка, примену малоотпадних технологија, развој тзв.
циркуларне економије, тј. поштовање начела индустријске екологије са заменом линераних
индустријских производних процеса кружним (синергијa нуспроизвода, индустријскa симбиозa,
индустријски метаболизaм, индустријски екосистем или „zero waste“, „zero emissions“ концепт, еко-
ефикасна производња током читавог животног циклуса и слични стручни називи) и др. На ово је
директно усмерава и обавеза преузета добијањем интегрисане дозволе за рад 2017. године према
Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС
број 135/2004 и 25/2015) где је децидно наведено: „Примена плана управљања отпадом који
укључује годишње извештавање и примену мера за смањење настајања отпада“. У том светлу
треба додати да изненађује велика количина насталог чврстог зауљеног отпада (зауљене земље)
на годишњем нивоу и претпостављен додатни слични обим стварања земље и камена (посебно је
питање откуд толика претпостављена количина камена са опасним материјама у кругу Рафинерије)
који садрже опасне материје, с обзиром на то да је у протеклим годинама НИС РНП значајно
модернизовала постојеће погоне и изградила нова, савремена постројења. То је требало да
онемогући било какво ослобађање и цурење сировина, хемикалија неопходних за одвијање
технолошких процеса, полупроизвода и производа. Сва постројења су, углавном, подигнута на
бетонским, непропусним платоима који би требало да спрече продор изливених материја у тло и
подземне воде. Преко је потребно да Рафинерија прегледа сва места на којима долази до цурења



(изливања, просипања) уља у земљу (на камење) и да на тим местима изведе одговарајућу
заштиту (танкване, дренажа), уместо што само планира изградњу још већег привременог
одлагалишта зауљене земље и камења. Најзад, прошло је већ пуних 21 година од NATO
бомбардовања јужне индустријске зоне и било је сасвим довољно времена да се потпуно обави
санација, ремедијација и рекултивација земљишта у Рафинерији.
Према достављеним документима Рафинерије произлази да пожар може избити због неправилног
рада и непоштовања прописа из области заштите од пожара или квара на електроинсталацијама,
односно доводу запаљивих флуида. Због тога је важно за време пројектовања складишта и његове
околине применити све превентивне техничке мере заштите од пожара које налажу важећи
прописи за ову врсту објеката. Оне обухватају: aрхитектонско–грађевинска превентивна решења,
aрхитектонско–грађевинско решење
објекта, постављање пожарних хидраната, технолошко–машинске превентивне мере и
електротехничке превентивне мере против пожара.
Будући да се у близини планиране локације складишта налази Угљоводонична бакља, објекат С-
3700, који зрачи извесну топлоту и на нивоу земље, претпостављено је да ће она имати топлотни
утицај на само складиште. Због тога је рађен прорачун о утицају зрачења бакље С-3700 и изложен
у документу бр. 0303-24-ИДР-00-02-02 у оквиру нумеричке документације. Њиме су дати ближи
услови за лоцирање објекта како би били испуњени законом постављени нормативи. Мањкавост
поменутог прорачуна је што је он начињен само да би се показало да нема опасности од пожара
због близине бакље за спаљивање угљоводоника. Није, међутим, размотрен, процењен утицај
повећања температуре, насталог због топлотног зрачења из бакље, на стање ускладиштеног
опасног отпада, те на могуће повећано испаравање лако испарљивих угљоводоника (VOC).
Уколико се има у виду да температура у летњим месецима, на отвореном, може да буде 45°С до
50°С, и кад се томе дода повећање температуре услед топлотног зрачења са бакље за спаљивање
угљоводоника, произлази да температура унутар објекта може да досегне 63°С - 73°С (50 + 23,
односно 50 + 13), односно после смањења на 57%, та температура у току редовног рада може да
износи 55°С - 60°С. Овако настали услови могу да представљају опасност од повећаног
испаравања лако испарљивих органских једињења, тј. да проузрокују повећану емисију штетних и
опасних супстанција и могућност стварања запаљивих и експлозивних смеша. Зато је на крају
Идејног решења складишта опасног отпада напоменуто: „У случајевима појаве ексцесних
поремећаја у процесу који доводе до максималних услова топлотног зрачења, будући да су
активности на складишту опасног отпада дисконтинуалног карактера не треба започињати
манипулацију отпадом.“ С друге стране, није, на жалост, указано на ризик који се јавља услед
повећања температуре у раздобљима кад се не манипулише опасним отпадом.
Само складиште опасног отпада треба да буде подељена на више одељења према категоријама и
врстама опасног отпада. Ово одвајање је неопходно због спречавања мешања отпада и лакшег
манипулисања њиме. Идејним решењем је планирано да буду четири одељка, два већа и два
мања. У првом је предвиђено да буде смештен зауљени отпад (зауљена земља, камен и земља са
опасним материјама), у другом течни опасни отпад (минерална нехлорована хидраулична уља,
отпадне хемикалије и неоргански пестициди, средства за заштиту дрвета и други биоциди), у
трећем отпадна амбалажа, а у последњем чврст опасан отпад (истрошени катализатори
контаминирани опасним супстанцама, апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање,
заштитна одећа која је била у додиру са опасним супстанцама, потрошен активни угаљ, оловнe
батерије, грађевински материјал са примесамa азбеста, одбачена електрична и електронска
опрема, други отпад од механичког третмана отпада који садржи опасне супстанце). Детаљније
информације о врстама, количинама, карактеру опасног отпада и планираном капацитету
складишта приказане су у четири табеле.

Привремени складишни простор зауљеног опасног отпада

Врста опасног
отпада

Индексн
и број

Годишња
количина у t

Процењен
број

палета

Карактеризација
отпада (према

листама) Напомена

Q Y C H
Отпади који 160708 598,32 / 16 8 51 15 Тренутно ангажовано



садрже уље
(чврста фаза)

(774,68)
(1716,14)

предузеће мобилним
постројењем овај отпад
фазно раздваја: течну
фазу одвози цистернама
а чврсту складишти у
резервоару од 250 m3до
одношења

Земља и камен
који садрже

опасне
материје

170503 500 / 16 8 51 15
До сада у Рафинерији

није стварана ова врста
отпада

Италиком су обележене врсте опасног отпада насталог у 2018. години.
У заградама су количине отпада створеног у раздобљу 2015-2019.
Планиран је простор у виду десет ограђених боксова. Оквирни капацитет бокса је 220t.

Привремени складишни простор течног опасног отпада
Врста

опасног
отпада

Индексн
и број

Годишња
количина

у t

Процењ
ен број
палета

Карактеризација
отпада Напомена

Q Y C H

Отпадне
хемикалије 160508 63,87 120 7 4

0 48 15

На основу количина насталих у
пређашњем раздобљу потребно
је 40 позиција. Због могуће
појаве већих количина
предвиђено је 60 позиција (око
96t)

Минерална
нехлорована
хидраулична

уља

130110 5,28
(1,82) 20 7 8 51 15

На основу досадашњих количина
потребне 4 позиције; планирано
10 позиција (око 14 t)

Неоргански
пестициди,
средства за

заштиту
дрвета и
остали

биоциди

061301 2 (2,8)
(4,67) 8 3 / / 8

На основу досадашњих количина
потребне две позиције;
планиране 4 позиције

У заградама су количине отпада створеног у раздобљу 2015-2019.
Течни опасан отпад; остала горива (укључујући мешавине) индексног броја 130703 у максималној
количини од око 3034t/год. овлашћена организација одвози цистернама тако да неће бити смештена у
планираном објекту складишта опасног отпада.

Привремени складишни простор опасне отпадне амбалаже

Врста опасног
отпада

Индексн
и број

Годишња
количина у t

Процењен
број

палета

Карактеризација
отпада Напомена

Q Y C H

Амбалажа
која садржи 150110

5,44 (0,5)
(61,41) (19)

(1)
240 5 36 51 14 80 позиција (у три

висинска реда)



остатке
опасних

супстанци или
је загађена
опасним
материјама

Италиком су обележене врсте опасног отпада насталог у 2018. години.
У заградама су количине отпада створеног у раздобљу 2015-2019.

Привремени складишни простор чврстог опасног отпада
Врста

опасног
отпада

Индексн
и број

Годишња
количина у t

Процење
н број
палета

Карактеризација
отпада Напомена

Q Y C H
Други
отпади

(укључујући
мешавине
материјала)

од
механичког
третмана
отпада који
садрже
опасне
супстанце

191211

62,78
(58,52)(62,96

) (34)
(118,76)

150 5 8 51 15 75 позиција (у два висинска
реда)

Потрошени
активни
угаљ (осим

060702)

061302 26,62 (27,52)
(1,23) (30,75) 40 7 40 51 15 20 позиција (у два висинска

реда)

Оловне
батерије 160601 2 (2,8) (4,67) / 6 37 / 14

13 контејнера запремине
0,5 m3(носивости 1t) са
слагањем у три реда

Истрошени
катализато
ри загађени
опасним
материјама

160807 300 376 6 26 51 14 188 позиција (у два
висинска реда)

Грађевински
материјал
који садржи
азбест

170605 7,66 17 16 40 25 7 6 позиција (у три висинска
реда)

Апсорбенти,
филтерски
материјали
(укључујући
филтере за

уље која
нису

друкчије
спецификова
на), крпе за

брисање,

150202 9,4 (0,7) 40 5 8 51 15 20 позиција (у два висинска
реда)



заштитна
одећа који су
сви загађени

опасним
материјама
Одбачена

електрична и
електронска

опрема,
другачија од

оне
наведене у
200121 и

201023 која
садржи
опасне

компоненте

200135
16,14 (62)

(20,18)
(17,97)

/ 14 37 / 15 пет контејнера запремине
10m3

Италиком су обележене врсте опасног отпада насталог у 2018. години.
У заградама су количине отпада створеног у раздобљу 2015-2019.
У случају да једно време буде коришћена и одбацивана већа количина катализатора (cca
500t)неопходно је да остали чврсти отпад овлашћена организација одмах односи из Рафинерије.

Веома важна и олакшавајућа околност је што, према наводима идејног решења и плановима
Рафинерије у новом складишту неће бити складиштен опасан отпад који има експлозивну, високо
запаљиву или запаљиву карактеристику, што значи да не спада у категорију запаљивих и горивих
течности. Тиме је значајно снижен ризик од удеса, у виду експлозије и пожара, односно умањена
могућност стварања неконтролисаним сагоревањем веће количине штетних гасова и честица.
Будући да ће опасан отпад бити селекционисан, сегрегиран и одвојено смештен у четири
просторије, при чему ће један део отпада (зауљени отпад) бити складиштен у више боксова, а
највећи део упакован у одговарајућу амбалажу: пластичну, металну бурад и контејнере, смањена је
могућност неконтролисаног ширења загађујућих материја.
Да би се предупредило загађење тла, подземних вода и површинских вода потребно је да све
саобраћајнице и манипулативне површине око складишта буду саграђене од водонепропусних
материјала, отпорних на дејство соли, мраза, нафте и нафтних деривата. Такође је неопходно
постављање непропусне фолије испод складишта и изградња прихватне јаме са дренажном
инфраструктуром за прикупљање загађене атмосферске и друге воде и отпада. Дренажна
инфрастуктура треба да буде постављена у сваки од четири планирана одељка, простора за
опасан отпад у облику посебних канала и танквана. Пошто је законом забрањено упуштање овако
сакупљених вода у индустријску, интерну рафинеријску канализацију, оне треба да буду
усмераване у специјално намењене посуде и ауто цистерну ради превоза овлашћеној организацији
или уступања према уговору овлашћеној организацији на даљу обраду.
Није довољно да отворени бетонски боксови за смештај чврстог зауљеног отпада (зауљене земље)
и земље и камена који садрже опасне материје буду само наткривени. То није корак унапред,
побољшање у поређењу са досадашњим поступком сепарације, фазног раздвајања течне и чврсте
фазе зауљене земље мобилним постројењем. То је и у супротности са начелом формализованих
еко менаџмент система према коме се захтева непрестани развој менаџмент система и последично
повећање еколошке ефикасности (ISO 14 001), односно стално побољшање еколошког учинка (Eko
Audit šema tj. EVRO EMA sistem ili EMAS II). Уколико отворени бетонски блокови буду само
наткривени у делимично затвореном објекту из зауљене земље и земље и камена са опасним
материјама ће се ослобађати лако испарљива једињења, опасне материје и непријатни мириси у
ваздух (BTEX (бензен, толуен, етилбензен, ксилени), метил меркаптани, водоник-сулфид (H2S),
остала VOC (испарљива органска једињења) и други испарљиви угљоводоници). Посредни утицај
Сунца, топлоте оближње бакље, струјања ваздуха и других метеоролошких услова ово испаравање
може још само подстаћи и раширити по околини. Планиран делимично отворен објекат складишта
опасног отпада треба, дакле, да буде обавезно затворен и добро топлотно изолован од утицаја
спољашње топлоте и повишене температуре. На под отворених бетонских боксова је неопходно



поставити специјалну непропусну фолију пре истовара, ускладиштења зауљене земље и земље и
камена са опасним материјама у боксове. Неопходне су и додатне мере за спречавање или
значајно смањивање испаравања. На располагању је неколико мање или више ефикасних начина
за онемогућавање или снижавање концентрације лако испарљивих материја и непријатних мириса
у ваздуху.
Пођемо ли од недавних или постојећих мера заштите тла и управљања опасним отпадом прва је
могућност да чврст зауљен отпад (зауљена земља) и земља и камен који садрже опасне материје
након смештаја у бетонске боксове и прекривања масе отпада специјалном непропусном фолијом,
плаштом или сличним добро заптивајућим прекривачем буде што пре подвргнут поступку
ремедијације мобилним постројењем.
Други начин је комбинација предложеног решења улагача, тј. пројектанта (складиштење зауљене
земље у бетонске боксове) и актуелног поступања са зауљеном земљом (раздвајање чврсте и
течне фазе опасног отпада мобилним постројењем и пребацивање сваке у одговарајуће
резервоаре и одвожење надлежној организацији за даљи третман), чиме би се учинковито
допуњавали. И овде је неопходно да сва земља и камен у боксовима буде покривени
одговарајућим прекривачем против испаравања.
Уколико буквално тумачимо слово Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања
опасног отпада сав чврст зауљен отпад (зауљена земља) и земља и камен са опасним материјама
треба ускладиштити у затворене посуде, контејнере са сигурносним вентилима и решеним
одвођењем ослобођених гасова под притиском на пречишћавање. Имајући у виду просечну
количину ове врсте отпада створеног у Рафинерији током једне године, наменски контејнери треба
да буду довољно велике запремине и носивости, подесни за вишекратну употребу и транспорт, са
UN цертификатом.
Слабије је решење да зауљену земљу оператер смешта у велике, тзв. џамбо вреће од непропусног
материјала које је могуће затворити са горње стране.
Наредна могућност у унапређењу складиштења чврстог зауљеног отпада је да потпуно затворен
објекат са отвореним бетонским боксовима буде добро заптивен и опремљен вентилационим
системом који би усисавао ваздух са испарењима и усмеравао га на одговарајући предтретман или
третман (мокри скрубери за превођење испарљивих материја у течну фазу са њеним упуштањем у
интерну канализацију, односно у резервоар складишта опасног отпада; адсорбери са, нпр,
активним угљем; термална или каталитичка оксидација угљоводоника; или примена  хибридног
система, тј. комбинација неколико техника за претходну обраду или обраду загађеног ваздуха).
Подразумева се да би и овде превентивно зауљена земља и земља и камен са опасним
материјама у боксовима били стално покривени одговарајућим покривачем. Рад вентилационог
система и предтретмана/третмана ваздуха оптерећеног испарењи би био нарочито важан
приликом утовара, истовара и манипулације зауљеном земљом за заштиту радника у складишту и
спречавања продора испарења у околину кроз отворена врата складишта.
Најмање еколошки ефективно и ефикасно решење је да зауљени чврст отпад у бетонским
боксовима у наткривеном, делимично затвореном објекту буде само покривен посебном
непропусном фолијом. Претпоставка је да би у таквим условима, са фолијом која добро заптива,
испаравање из зауљене земље и земље и камена са опасним материјама било значајно смањено,
али би се при сваком подизању прекривача, манипулацији зауљеном земљом, довожењу и
одвожењу овог отпада, непажљивом и непрецизном постављању фолије испарљиве материје
ослобађале у амбијентални ваздух. Осим тога, високе дневне температуре у и око објекта могу
изазвати појачано испаравање лаких угљоводоника из зауљене земље, повећање притиска испод
фолије и њено оштећење (пуцање).
Улагач, тј. оператер складишта опасног отпада, односно пројектант објекта могу да предложе и
примене друге начине еколошки безбедног и нешкодљивог складиштења опасног чврстог зауљеног
отпада (отпади који садрже уље (чврста фаза) и земља и камен који садрже опасне материје) под
условом да они могу успешно, поуздано и битно да смање или онемогуће емисију испарљивих
једињења из складишта и спрече загађивање ваздуха.
Без обзира на примењени начин опхођења са опасним отпадом који садржи уља (чврста фаза) и са
земљом и каменом загађеним опасним материјама Рафинерија је дужна да не допусти веће
акумулирање опасног отпада, да периодично празни складиште у краћим интервалима и позива
организације с којима има закључен уговор у вези са управљањем опасног отпада да га одвозе ван
Рафинерије и Панчева на даљи третман.



Опасан отпад који ће бити ускладиштен у остала три одељка (течни опасан отпад, опасна отпадна
амбалажа и чврст опасан отпад) треба да буде смештен у затворене пластичне, односно металне
посуде, бурад и контејнере (такође са UN цертификатом), начињене од квалитетног челичног
материјала, отпорног на корозију и дејство агресивних материја.
Ради постизања највеће могуће безбедности нужно је да подручје складишта буде физички
ограђено и „покривено“ видео надзором како би се онемогућио неовлашћени приступ лицима,
односно непрестано пратило стање непосредно око и у складишту.
У будућем складишту опасног отпада допуштено је само складиштење опасног отпада који настаје
у кругу НИС Рафинерије нафте Панчево и он може бити ускладиштен тамо до, Законом
нормираних, 12 месеци.
По окончању градње и опремања новог складишта опасног отпада, постојеће, неусловно
рафинеријско складиште опасног отпада треба одмах испразнити и затечени отпад предати
организацији са којом је потписан уговор о збрињавању опасног отпада. Рафинерија, тј. оператер
старог складишта је дужан да коришћени објекат очисти, санира, затвори, а преостале отпадне
материје настале санацијом објекта, такође, преда овлашћеној организацији на даљи третман. Тек
након свих спроведених радњи могуће је рушење и уклањање старог складишта.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: Прихвата се образложење
обрађивача Плана,  уз услов да наведено прихвате надлежне службе из
области заштите животне средине.

Ред.бр. Подносилац захтева Број захтева Датум
подношења

08. RERI renewables and Environmental
Regulatory Institute

V.15-350-397/2019 31.07.2020.

ПРИМЕДБА бр. 1:

Текст примедбе:
Неусклађеност планских докумената

Став обрађивача плана : ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА

Образложење става:

Није тачна констатација да је ПГР-ом, предвиђена само изградња депоније привременог
складишта за муљ, јер јасно стоји да су у тачки 4.1.8.   Локације за даљу планску



разраду,Рафинеријски резервисани простори од 1Ц-01 до 1Ц-12, где припада и локација
означена  као 2Ц-10

На страни 16. Нацрта ПДР јасно стоји да је дат ИЗВОД из Плана вишег реда,
(План Генералне регулације комплекса ХИП "ПЕТРОХЕМИЈА", ХИП
"АЗОТАРА"и НИС "РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО"у насељеном месту
Панчево ("Службени лист општине Панчево", бр. 12/2008 и „Службени лист
града Панчева“ број, 15/200918/2009, 17/2012, 20/2015, 28/2016, I 18/2019) у
поглављу 4.1.8.дате су локације за даљу планску разраду.

Локација-просторсе налази у блоку 24 који је намењен за манипулацију, а у оквиру које се налази део простора „2Ц-10"који је утврђен
као рафинеријски резервисан простор за даљу планску разраду.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: Прихвата се образложење
обрађивача Плана

ПРИМЕДБА бр. 2:

Текст примедбе:
Непостојање дозволе за складиштење опасног отпада и изостанак друге документације

Став обрађивача плана :
ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА

Образложење става:

Није потребна дозвола за складиштење опасног отпада, на основу ЗАКОНA О УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон)

Изузеци
Члан 61
Дозвола се не издаје за:
1) кретање отпада унутар локације произвођача отпада,



Удаљем поступку пријектвања самог објекта издаће се грађевинска и употребна дозвола

У Рафинерији нафте Панчево обавља се, искључиво привремено одлагање отпада генерисаног
током рада фабрике (ремонти, чишћење процесне опреме, чишћење резервоара, API сепаратора,
бистрика, замена катализатора и абсорпционих/асорпциних средстава, осталих процесних испуна у
колонама и другој опреми, контаминиране амбалаже итд.) до његовог трајног збрињавања, које се
обавља од стране „трећих лица”, односно предузећа која имају дозволе надлежног министарства и
регистрована су за делатност послова складиштења и/или третмана отпада.

Блок Прерада, Рафинерија нафте Панчево, није предузеће регистровано за обављање послова
складиштења и третмана опасног отпада и сходно томе не може да врши искоришћење отпада
нити одлагање отпада, изузев привременог одлагања отпада, а до његовог трајног збрињавања.

У РНП постоји привремено складиште за опасан отпад, технички неусловно, површине 2100 м2,
лоцирано на Авенији F наспрам блока 19, ограђено, означено и обезбеђено, али не постоји објекат
са Употребном дозволом, који служи за привремено одлагање опасног отпада.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: Тај проблем се не решава на
нивоу израде плана.

ПРИМЕДБА бр. 3:
Текст примедбе:
Непостојање Извештаја о обављеној стручној контроли.
Став обрађивача плана :

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА
Образложење става:
Извештаи о обављеној стручној контроли. постоји
У документационој основи Нацрта плана, нисмо били у обавези да доставимоИзвештаја о
обављеној стручној контроли., а  јесте обавеза планског документа

3. Документациона основа планских докумената
Члан 34.

Документациона основа планског документа представља хронолошки систематизован скуп
материјала и докумената који су коришћени за израду планског документа и који се односе на
процедуру стручне контроле, јавног увида и доношење планског документа. Документациона
основа планског документа се припрема упоредо са израдом планског документа, при чему се
коначно формира по доношењу планског документа. Документациону основу планског документа
формира институција која израђује плански документ у складу са чланом 36. Закона у сарадњи са
носиоцем израде планског документа. Документациона основа планског документа се израђује у
најмање два примерка, и трајно чува у Републичкој агенцији за просторно планирање, односно у
органу јединице локалне самоуправе надлежним за послове просторног и урбанистичког
планирања. Документациона основа планског документа садржи:
1) одлуку о изради планског документа;
2) изводе из планских докумената вишег реда и друге развојне документације;
3) списак коришћене документације за израду планског документа (планска, техничка, развојна и
друга документација), и по потреби извод из коришћене документације;
4) прибављене податке и услове за израду планског документа;
5) радне материјале и елаборате по појединим областима на основу којих је урађена синтеза;
6) прибављене и коришћене подлоге и карте, припремљене тематске карте и друге графичке
прилоге;
7) концепт плана;
8) извештај о обављеној стручној контроли концепта плана, извештај о обављеној стручној



контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана;
9) извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину;
10) мишљења надлежних органа и институција;
11) другу документацију и податке од значаја за израду, контролу и доношење планског документа.

На основу члана 58 ПРАВИЛНИКА о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања("Службени гласник РС", број 32/2019)

7. Објављивање и чување планских докумената

Члан 69.

Уз предлог планског документа, који садржи текстуални и графички део, органу надлежном за
доношење планског документа се достављају и обавезни прилози у форми образложења планског
документа.

Образложење Просторног плана Републике Србије, регионалног просторног плана и
просторног плана подручја посебне намене садржи:

1) краћу информацију о процедури израде и контроле планског документа, у форми дописа
којим се предлаже доношење просторног плана;

2) прибављена мишљења републичких органа на предлог планског документа;

3) извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа.

Образложење просторног плана јединице локалне самоуправе и урбанистичког плана садржи:

1) краћу информацију о процедури израде и контроле планског документа;

2) извештај о обављеној стручној контроли нацрта планског документа;

3) извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа;

4) сагласност надлежног органа на извештај о стратешкој процени утицаја планског документа
на животну средину.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: Комисија је извршила
стручну контролу у  складу са  Зак оном.

ПРИМЕДБА бр. 4 ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ПЛАНА И НА

Текст примедбе:
Неусаглашеност терминологије у тексту ПДР-а, са терминологијом из Закона о
управљању отпада и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања
опасног отпада



Став обрађивача плана :ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА

Назив плана је дефинисан Одлуком о приступању израде самог плана,   а обавеза
одговорног урбанисте је да испоштује како сам назив плана, тако и остале смернице.
У самом тексту ПДР терминологија је у потпуности усаглашена са терминологијом из
Закона о управљању отпада и Правилником о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада

Страна 39 - Број 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 28. јул 2015. Године

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14-др.закон), члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09
– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,42/13-УС, 50/13-УС,98/13-УС, 132/14 и 145/14), Плана генералне
регулације комплекса ХИП "Петрохемија", ХИП "Азотара"и НИС "Рафинерија нафте Панчево"у
насељеном месту Панчеву ("Службени лист Општина Панчево"број 12/03 и "Службени лист града
Панчево "број 18/09 и 17/12), члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника Градоначелника града
Панчева у области урбанизма и помоћника Градоначелника града Панчева за економски развој за
покретање иницијатива за израду планских докумената и њихових измена и допуна за град Панчево
(„Службени лист града Панчева“ број 32/12) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14-пречишћен текст и 24/14), уз прибављено Мишљење
Комисије за планове од 11.07.2015. године, Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
28. 07. 2015. године, донела

ОДЛУКАО ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШТА ЗА
ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА НА ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3576
К.О.ВОЈЛОВИЦА, У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ У ПАНЧЕВУ

I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање
опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 к.о.Војловица, у оквиру комплекса НИС
„Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву (у даљем тексту: План).



II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Члан 2.

Планирани простор "Складишта за привремено одлагање опасног отпада"лоциран је на
југоисточном делу комплекса НИС “Рафинерија нафте Панчево” Панчево (у даљем тексту: РНП).
Катастарска парцела број 3576 к.о. Војловица се налази у блоку 24 који је намењен за
манипулацију, а у оквиру које катастарске парцеле се налази део простора „2Ц-10"који је утврђен
као рафинеријски резервисан простор за даљу планску разраду. Будући комплекс је омеђен: - Са
северне стране интерном приступном саобраћајницом управне зграде терминала нафтовода. - Са
западне стране интерном саобраћајницом Street 6. - Са јужне стране интернoм приступнoм
саобраћајницoм до привременог таложника - Са источне стране парцелом 3581 к.о. Војловица која
представља зелене површине Површина катастарске парцеле 3576 к.о. Војловица износи 1 ha 75 а
15m². Обухват плана за изградњу будућег комплекса складишта за привремено одлагање опасног
отпада на делу катастарске парцеле 3576 к.о. Војловица, односно на простору означеном као „2Ц-
10", је површине око 22a 68 m².

III УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И РАЗВОЈНИХ СТРАТЕГИЈА
И СПИСАК ПОДЛОГА

Члан 3
. Плански основ је План генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС
„Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево („Сл.лист општине Панчево“ бр.12/08 и
„Сл. лист града Панчева“ број 18/09 и 17/12) (у даљем тексту: ПГР). Према ПГР-у, као један од
корака у смањењу негативних утицаја на животну средину, планирана је изградња складишта за
привремено одлагање опасног отпада по свим мерилима за ЕУ за опасан отпад, али и зауљане
земље, као и загађених чврстих отпадних материја. Све акције у области управљања отпадом
морају пратити израду националне стратегије за управљање опасним отпадом. Циљ израде Плана
је стварање планског основа за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на
делу катастарске парцеле 3576 к.о.Војловица, у блоку 24, у делу 2Ц10 – рафинеријски резервисан
простор за даљу планску разраду. Прелиминарна граница обухвата Плана одређена је ПГР-ом,
којим је у делу 4.1.8. Локације за даљу планску разраду, прописано да су резервисани простори за
који је неопходна даља разрада (План детаљне регулације или урбанистички пројекат)
рафинеријски резервисан простор 2Ц-10 и графичким приказом прелиминарне границе обухвата
плана, а биће дефинисана нацртом Плана. Страна 40 - Број 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
28. јул 2015. године На основу наведеног ПГР-а за потребе изградње нових комплекса, односно
складишта за привремено одлагање опасног отпада обавезна је израда Генералног пројекта и
предходна студија оправданости. За израду Плана Генералне регулације, неопходна је израда
катастарско-топографског плана са планом подземних водова и копија плана парцела.

IV ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
Члан 4.

У РНП-у обавља се искључиво привремено чување, односно складиштење отпада генерисаног
током рада фабрике (ремонти, чишћење процесне опреме, чишћење резервоара, API сепаратора,
бистрика, замена катализатора и абсорпционих /асорпициних средстава, осталих процесних испуна
у колонама и другој опреми, контантаминиране амбалаже итд), до његовог трајног збрињавања,
које се обавља од стране "трећих лица", односно предузећа која имају дозволе надлежног
Министарства и регистрована су за делатност послова складиштења и/или третмана отпада. Члан
5. Приликом одабира локације за смештај објекта узети су у обзир и утицај топлотног зрачења
бакље S-3700, Ова локација објекта је предложена у циљу оптималног функционисања намене
објекта у склопу РНП. При избору локације се водило рачуна о следећем: • да локација није у
склопу производних погона; • да је локација у близини сличних објеката за управљање отпадом
(таложници, бакља); • да се налази поред важне саобраћајнице (street 6); • близина прикључка за
атмосферскозауљену канализацију и других дренажних система; • близина осталих
инфраструктурних инсталација; • да не угрожава друге објекте са становништва екологије и пожара;
• да не угрожава радну и животну средину у РНП; Члан 6. Анализом садржаја и намене предметних
објеката, утврђено је да до пожара може доћи због неправилног рада и непоштовања прописа из
области заштите од пожара или квара на електроинсталацијама или доводу запаљивих флуида. У
циљу заштите предметних објеката од пожара и његовог неконтролисаног развоја на шире



размере, неопходно је још у фази њиховог иновирања, предвидети одговарајуће превентивне
техничке мере заштите од пожара предложене важећим прописима за ову врсту објеката. Члан 7.
Превентивне мере заштите од пожара које мора да обезбеди финална пројектна документација су:
aрхитектонско–грађевинска превентивна решења; aрхитектонско–грађевинско решење објеката;
пожарни хидранти; технолошко– машинске превентивне мере; електротехничке противпожарне
превентивне мере.

V ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ
ПОДРУЧЈА

Члан 8.
Израдом Плана за изградњу комплекса складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу
катастарске парцеле број 3576 К.О. Војловица, у оквиру РНП-а, дефинисаће се правила изградње, а
у складу са стеченим урбанистичким обавезама и природним карактеристикама локације. План
генералне регулације ће својим решењима омогућити да се у потпуности спроведу активности на
уређењу простора комплекса: 1.Смањење загађивања и његово довођење у дозвољене оквире
ради значајније снижавања или елиминације загађености која би могла угрозити здравље и
околину; 2.Стварање могућности и услова за планско санирање, ремедијацију и деконтиминацију,
девастираног земљишта; 3.Квалитетнија животна средина: чистији ваздух, површинске и подземне
воде, земљиште, смањен ниво буке, очувано зеленило, заустављање процеса даље деградације
животне средине комплекса и ближе и даље околине,очување околних екосистема; 4.Смањивање
ризика од хемијског удеса односно повећање безбедности запослених и становништва из ближег и
даљег окружења комплекса; 5. Повећање угодности боравка на радном месту и у ближој и даљој
околини комплекса;стварање погоднијих еколошких услова за развој других привредних и
непривредних Страна 41 - Број 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 28. јул 2015. године
делатности у нафтно-хемијском комплексу и његовој околини; 6. Смањење "притиска"на
необновљиве и делимично обновљиве ресурсе, њихово рационално коришћење (вода, земљиште);
боље искоришћавање сировина и енергије, спречавање настајања отпада, смањење настајања
отпада и повећање степена рециклирања; безбедно депоновање комуналног, индустријског и
опасног отпада; санација еколошких и "просторних"последица интензивне индустријске
производње.

VI КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ
ПОДРУЧЈА СА СТРУКТУРОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА

ЗЕМЉИШТАЧлан 9.
На простору у оквиру обухвата Плана предвиђена је зона са наменом за изградњу складишта за
привремено одлагање опасног отпада. Важне карактеристике ове зоне су: - Складишни простор
зауљеног отпада I у којем спада зауљена земља, отпадне упијајуће крпе и сорбикс бране и остали
сличан зауљани отпад. - Складишни отпад течног отпада II у којем спада отпадно хидраулично
уље, отпадно моторно уље и остали течни отпад. Складишни простор отпадне амбалаже III у којем
спада отпадна метална бурад од уља, отпадна метална амбалажа контаминирана депозитом из
процеса, отпадна пластична амбалажа контаминирана депозитом из процеса и остала отпадна
амбалажа (стакло, папир) Складишни простор чврстог отпада IV у којем спада отпадни HDS
катализатор, отпадни Claus катализатор, остали отпадни катализатори, отпадни активни угаљ и
остали отпадни абсорбенти/адсорбенти.

VII РОК ИЗРАДЕ, ОДРЕЂИВАЊЕ НОСИОЦА ИЗРАДЕ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 10.
Рок за израду Плана је 240 дана од дана доношења Одлуке. Члан 11. Носилац израде Плана је

град Панчево путем Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове
Градске управе града Панчева. Израђивач плана је Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево (у даљем тексту: ЈП „Дирекција“ Панчево). Члан 12. Обавезује се ЈП
„Дирекција” Панчево да са подносиоцем иницијативе НИС „Газпром нефт“ - Блоком прераде,
закључи уговор ради обезбеђивања средстава за финансирање израде Плана. Оквирна процена
финансијских средстава за израду овог плана износе 591.163,00 динара, без ПДВ-а.



VIII МЕСТО И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ УВИДА
Члан 13.

После доношења одлуке о изради Плана организује се рани јавни увид ради упознавања јавности
(правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања. Рани
јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници града Панчева и траје 15 дана од дана објављивања.
Члан 14. Пре излагања Плана на јавни увид, нацрт Планског документа подлеже стручној контроли,
коју врши Комисија за планове, која обухвата проверу усклађености планског документа са
планским документом ширег подручја, одлуком о изради планског документа, Законом о планирању
и изградњи, Правилником којим се регулише садржина, начин и поступак израде докумената
просторног и урбанистичког планирања, стандардима и нормативима и проверу оправданости
планског решења. Након извршене стручне контроле из претходног члана ове Одлуке, нацрт Плана
се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана. Нацрт Плана се излаже на јавни увид у Градској
управи града Панчева, у просторијама које буду означене у огласу који ће бити објављен у дневном
и локалном недељном листу, као и у у електронском облику на интернет страници града Панчева .
Члан 15. О извршеном јавном увиду планског документа, надлежни орган, односно Комисија за
планове, сачињава извештај о обављеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби. Страна 42 - Број 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 28. јул 2015. године Извештај о
обављеном јавном увиду, доставља се носиоцу израде планског документа, који је дужан да у року
од 30 дана од дана доставе извештаја поступи по одлукама из предметног извештаја. Предлог
Плана, уз извештај о обављеном јавном увиду Комисије за планове, који је саставни део
образложења Плана, доставља се Скупштини града Панчева на доношење.
IX ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Члан 16.
Приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за изградњу складишта

за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 к.о.Војловица, у
оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву на животну средину. Саставни део
ове Одлуке је Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број
3576 к.о.Војловица, у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву на животну
средину („Службени лист града Панчева“ број 15/15). X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 17.
Саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено
одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 к.о.Војловица, у оквиру комплекса
НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву, јесте графички приказ прелиминарне границе
обухвата планског подручја. Члан 18. 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-04-06-16/2015-11 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Панчево, 28. 07. 2015. Филип Митровић,дипл.економиста, с.р. Страна 43 - Број 20 СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 28. јул 2015.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: Прихвата се образложење
обрађивача Плана

ПРИМЕДБА бр.5
Текст примедбе:



Став обрађивача плана : ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА
Образложење става:
У  поглављу Б2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у делу текста "Дозвољена врста и
намена објеката", дате су врсте отпада и површине за складиштење, а нису
дати капацитети,  односно количине опасног отпада, јер сам сматрао да су
дати подаци довољни за урбанистички аспект и обраду самог Плана детаљне
регулације.



Тражени подаци и допуне ће допринети  квалитетнијој обради Плана и СПУ и прецизно
дефинисати капацитете и врсте отпада, као и ажурирање података о животној средини, те се
прихватају.
Прихвата се и примедба да се уместо "термина" одлагање, користи термин "складиштење"

Б2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Б 2.1. ЗАЈЕДНИЧКА/ОПШТА ПРАВИЛА ЗА СВЕ НАМЕНЕ (ЦЕЛИНЕ)

врста и намена објеката у зони

Намена која је дефинисана за одређени простор, представља преовлађујућу-претежну-
доминантну намену на том простору, што значи да заузима минимално 50% површине
блока-зоне у којој је означена, али свака намена подразумева и друге компатибилне намене,
У Рафинерији нафте Панчево обавља се, искључиво привремено одлагање отпада
генерисаног  током рада фабрике (ремонти, чишћење процесне опреме, чишћење
резервоара, АПИ сепаратора, бистрика, замена катализатора и абсорпционих/асорпциних
средстава, осталих процесних испуна у колонама и другој опреми, контаминиране
амбалаже итд.) до његовог трајног збрињавања, које се обавља од стране „трећих лица”,
односно предузећа која имају дозволе надлежног министарства и регистрована су за
делатност послова складиштења и/или третмана отпада.

Дозвољена
врста и намена
објеката

иградњаскладишта за привремено одлагање опасног отпада на
делу катастарске парцеле 3576 К.О.  Војловица, у блоку 24, у делу
2Ц10 – рафинеријски резервисан простор за даљу планску
разраду.
Објекат је замишљен као надкривен, делимично затворен,  чија  је
конструкција традиционална, али технолошки модерно
опремљена. Димензије објекта су 80мх50м,  спратности П+0.
Фасада објекта је обрађена као полу отворена са фасадном
облогом од лима у делу објекта  за чвсти опасни отпад, који је
најближи угљоводоничној бакљи С-3700.

Објекат поделити на  пет целине  и то:
• I - Складишни простор зауљеног отпада (1250м2);
• II - Складишни простор чвстог отпада (750м2);
• III - Складишни простор отпадне амбалаже (750м2);
• IV – Складишни простор чвстог отпада (1250м2).
• V – слободан простор за проширење (371м2).

Складишни простор зауљеног отпада,  састоји се од од 10
боксова,  по 5 са леве и десне стране од улаза, који су затворни са
три стране бетонским зидом висине 3м, а са унутрашње стране
су отворени за манипулацију виљушкара. Овај простор је
обезбеђен са два канала и две танкване (јаме) за сакупљање
оцеђене течне фазе (угљоводоници од нафте). Спољни зидови
ван боксова су висине 3м. Висина овог складишног простора је
8м.

Складишни простор течног отпада је намењен за складиштење
превенствено контаминираног хидрауличног и моторног уља у
бураима, која су смештена на палете које се ређају на максилно
два нивоа. Овај простор је обезбеђен са каналом и танкваном
мањих димензија за сакупљање течног отпада у случају ексцеса
(акцидента). Спољни зидови и преградни зид према Складишту



отпадне амбалже  су висине 2. Висина овог складишног простора
је 4.5м.

Складишни простор отпадне амбалже је намењен за
складиштење контаминире амбалаже, птвествено металних и
пластичних буради, али и амалже од стакла папира итд.. Овај
простор је обезбеђен са каналом и танкваном мањих димензија за
сакупљање просутог и оцеђеног  течног отпада и за скупљање
воде од прања овог простора. Спољни зидови и преградни зид
према Складишту чвстог отпада су висине 2м. Висина овог
складишног простора је 4.5м.

Складишни простор чвстог отпада је намењен за складиштење
контаминираног катализатора, адсорпционих/абсорпционих
средстава и другог чвстог отпада, који је убачен у одговарајућу
амбалажу (пластична, картонска и метална бурад и др.), која је
одложена  на палете на два нивоа или регале, уколико је амбалажа
мањих димензија, Овај простор је обезбеђен са два канала и две
танкване мањих димензија за сакупљање евентуалне течне фазе
и воде од прања овог простора. Овај простор је са спољних
страна потпуно обложен лимом. Висина овог складишног
простора је 4.5м.

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: Прихвата се образложење
обрађивача Плана

ПРИМЕДБА бр.6

Став обрађивача плана : ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА
Образложење става:

У свим објектама Рафинерији нафте у свету, па тако и код нас, услед технологије, постоји као
продукт, отпад настао  генерисањем  током рада фабрике (ремонти, чишћење процесне опреме,
чишћење резервоара, API сепаратора, бистрика, замена катализатора и абсорпционих/асорпциних
средстава, осталих процесних испуна у колонама и другој опреми, контаминиране амбалаже итд



Пошто у кругу фабрике,постоји привремено складиште за опасан отпад, технички неусловно,
површине 2100 м2, лоцирано на Авенији F наспрам блока 19, ограђено, означено и обезбеђено,
али не постоји објекат са употребном дозволом, који служи за привремено одлагање опасног
отпада, сасви је разумљиво да се Акциони план 2011-2016:помиње, јер је он Реализација мера и
активности на заштити животне средине по Акционом плану 2011-2016: Обезбеђење локација и
капацитета на којима ће се вршити привремено одлагање зауљеног опасног отпада, течног и чвстог
опасног отпада, као и контаминиране разне амбалаже, који се генерише у РНП.
Тачна је констатација да Рафинерија нафте 2017. године добила интегрисану дозволу и она није
предмет овог плана. Наводити њен садржај и текс у Урбанистичком плану је потпуно непотребно,
јер је она је документа сам по себи и у надлежности је Секретеријата за заштиту животне средине у
Панчеву.
Управо је  нови објекат привременог складиштења  опасног  отпада,
модернизација у функцији потреба грађана и привреде

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: ПРИМЕДБА ЈЕ НЕОСНОВАНА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: Примедба је достављена у
виду констатације

Након дискусије у ко јој  су учес твовали сви чланови Комисије, на 314. седници,
донет је  следећи :

ЗАКЉУЧАК

Комисија се једногласно изјаснила да се након израде Извештаја о
обављеном јавном увиду и поступању по истом, као и по добијању
позитивног мишљења на Стратешку процену утицаја од стране Секретаријата
за заштиту животне средине, Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу
складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле
бр.3576 КО Војловица, у оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у
Панчеву и Стратешке процене утицаја ПДР-а за изградњу складишта за
привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО
Војловица у оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву на
животну средину, упути на поновни, јавни увид од 15 дана у складу са
Законом.

Тачка 2.
Разматрање примедби приспелих у току  јавног увида Нацрта Измене и допуне
Плана детаљне регулације насеља „Тесла“  Панчево

Јасмина Вујовић, председница Комисије,  чита примедбе и став обрађивача:

Ред.бр. Подносилац захтева Број захтева Датум подношења
15. Заинтересовано физичко лице

Биљана Керић V-15-350-93/2019 04.08.202

ПРИМЕДБА бр. 15:
Након увида у Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације Насеља „Тесла” Панчево (у
даљем тексту План) подносим примедбе на нејасноће и нерегуларности уочене у вези са самим
процесом и огласом јавног увида, као и на веома проблематичне одреднице овог Нацрта које су у
супротности са плановима вишег реда, као и јавним интересом грађана, јер ће 'Негативно утицати
на здравље, квалитет живота и општу добробит становника насеља „Тесла“ као и грађана Панчева:
Примедбена јавни увид:



 1.Непоштовање процедуре јавног увида:Део обавезне планске документације није изложен
јавности на увид. Оглас јавног увида објављен на сајту града Панчева не садржи потпуну
документацију, јер недостају профили улица и услови јавних предузећа (Прилог 1.), па самим тиме
грађани и стручна јавност, који нису били у могућности лично да дођу на јавни увид и изричито
траже ова документа, су били ускраћени за значајне информације у вези са Планом. Ово је додатно
проблематично обзиром да је јавни увид објављен у време епидемије корона вируса, када постоје
одређена ограничења у кретању, и у време летњих одмора, када је доста људи одсутно. Такође,
сам текст Плана (документ под називом „Текст Измена и допуна ПДР”) последњих дана јавног
увида није био доступан на сајту града Панчева (Прилог 2.)

 2.Надлежне институције спроводе јавни увида на нетранспарентан начин, без учешћа
грађана и стручне јавности.Стратегије развоја града Панчева 201/1-2020. као један од главних
стратешких приоритета предвиђа „унапређивање процеса гтланирања у циљу квалитетније израде
просторног и урбанистичких планова“ тако што предвиђа веће учешће грађана, одржавање јавних
увида у М3, учешће стручњака, интерсекторсну сарадњу, интегративни приступ и претходне
анализе. Ниједна од наведених ставки није испуњена. Процес јавног увида извршен је на крајње
нетранспарентан начин и без намере да се становницима Тесле непосредно представи и приближи
овај комплексан документ и процес, који својим опсегом и степеном измена у односу на фактичко
стање (четири нове зграде, нова саобраћајница и проширивање паркинг места, а на рачун
постојећих јавних зелених површина, уз повећање спратности већег броја зграда) предвиђа
изражене структурне промене насеља које ће имати неповратне негативне последице по насеље и
њено становништво по више осрюва. Здравствене - кроз повећану изложеност загађењу и буци
услед повећања асфлата и зграда на рачун смакьења јавних зелених површина и дрвореда;
социјалне повећа ње густине насељености без изградње адекватне пратеће социјалне
инфраструктуре; еколошке- измена микроклиме и смањена резилијентност насеља на климатске
промене; комуналне - увођење великог броја и ышбених једр1ница у насеље застареле комуналне
инфраструктуре, у које није улагано деценијама; урбанистичке последице- нарушавање
амбијенталезе целине рађене по највишим урбанистичким стандардима. И поред свих планираних
измена, надлежне институције нису ништа урадиле по питању тога да План представе и приблтке
становницима „Тесле” путем Месне заједнице и укључивањем удружења грађана и шире стручне
јавносте. Овај План иде и корак даље на штету грађана, тако да доноси „одлуку о неприступању
изради Сгратешке процене утицаја Измена и допуна плана на животну средину” („Службени лист
града Панчева број 11/17, стр. 5, члан 14), и поред евидентних последица по жкивотну средину које
ће имати и одредбама које су супротности са свим другим важећим стратешким документима града
Панчева који се односе на заштиту животне средине.
3.Надлежне институције обмањују јавност изношењем нетачних и неконзистентних
информација.

У току јавног увида грађани су од стране надлежних институција добијали неконзистентне
и нетачне информације по питању  трајања увида, сам текст огласа не дефинише
прецизно крајњи рок па је остављена већа могућност интерпретације. На јавној
презентацији документа 14 јула надлежна лица нису могла са сигурношћу да одговоре до
када траје јавни увид.
Приликом индивидуалног одласка на јавни увид представници ЈП Урбанизам су рекли да је
рок недеља, 02. август; а представници секретаријата за урбанизам   да је ровк
понедељак, 03. аггуст, У разговору са више суграђана сам такође утврдила да су и они
добијали различите одговоре од надлежних служби по питању крајњег рока, па је самим
тиме један број грађана обманут и ускраћена му је могућност да поднесу примедбу.
Обзиром да се  шира јавност касно упознала са овим Планом, након што је прошла јавна
презентација 14. јула и након што се група грађана Тесле која је сасвим случајно сазнала
за јавни увид, самоорганизовала и настојала да обавести што више становника у кратком
временском року о постојању Плана њиховим законским правима, рекордан број грађана је
препознао важност плана и увидео његову штетност и подносио примедбе, јасно
стављајући до знања да се не слажу са планираним изменама које иду на штету грађана.
Убрзо након тога, одговорно лице директор ЈП „Урбанизма"је за локални лист „Панчевац“'у
току трајања јавног увида изнео низ нетачних и тенденциозних навода у вези са Планом и



то управо по питањима која су изазвала највише примедаба од стране грађана, и тиме
свесно обмануо јавност (Прилог З.чланак објављен 31. јула 2020). Између осталог навео је
да је јавни увид завршен 30.јула, да није планирана сеча платана у Милоша Обреновића,
иако се у тексту Плана иа 34. страни таква намера јасно наводи, навео је да неће бити
узурпирања јавних површина у корист приватних инвеститора, иако на страни Плана стр
53. „Уколико се за неки од постојећих објеката на месту равног крова подигне спрат а
услови парцели су такви да не дозољавају додатну изградњу паркинг места, потребе за
паркирањем је могуће решити на јавним паркинзима само за број надограђених јединица
као и низ других нетачних тврдњи које нису у складу са текстом Плана.

Примедбе на одредбе Плана
4 Нарушавање постојећих блоковских целина на Тесли и фактичког стања на терену а
кроз изградњу четири нове зтраде, пратећих паркинга и саобраћајницекоја би
повезивала улице Јована Ристићаи Стефана Стратимировића је у директној супоротности
са планом вишег реда. Вежећи ГУП прописује следеће,за ретка насеља као што је Тесла :
„У насељима који су изграђени по принцигвама отвореног блока, обавезно сачувати
изворни урбанистички концепт. Јавне површине ових блокова сачувати као посебну
вредност и употпунити их одговарајућим садржајима: парковским површинама и зеленилом,
дечјим игралиштима, мањим спортским теренима, изузетно и паркинг површинама и
опремити их потребним урбаним мобилијаром.” У том смислу је неопходно одустати од
намере о новоизградњи, обриса спорне одредбе из ПДР-а, а јавне површине блокова
сачувати као посебну вредност и додатно уредити.

5.Сва измене постојећег стања које се тичу смањења зелених јавних површина у
директној су супротности са стратешким приортетима за развој града Панчева, а који
је познат као један од најзагађенијих градова у Србији, Стратегија развоја града Панчева
2014-2020.наводи да је „Ниво озелењености у градском ткиву је забрињавајуће мали у
односу на норму за градове на рекама (12 пута мањи)” и управо из тог разлога стратешки
правац порописује да се иде ка већем озелењавању а не ка значајном смањивању.У
документу ПРОЈЕКАТ „ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА СУБОТИЦА“ у тачки  „2.2. Значај зелених
површина“, страна 12-16, су јасно наведени и објаиньени КЉУЧНИ ефекти зелених
површина, па прилажем извод из документа (Прилог 4) како би се јасно истако значај
очувања зелених повшина у градским условима и стамбеним блоковима и увидео њихов
јасан позитивиан утицај на здравље и квалитет живота људи.

6.Неприхватљиво је уклањање дрвореда у Милоша Обреновић,који је описан на 34. страни
Плана по коме се види да је измештање дрвореда планирано услед неплански спровођене
инфрастуктурне инсталације, која је постављана непрописно близу дрвореда, као и да ће дрворед
платана и липа бити замењени кугластим формама. Оваквим чином би се легализовала „дивља”
градња на рачун плански засађеног дрвореда, што је неоправдан разлога, а са друге стране веома
штетан по здрављнэ становника знају1Ји да дрворед представља зелени појас који штити цело
насеље Тесла од загађења и буке из ТЦ г,Виг”, као и загађења из , јужне зоне”. Цео текст под
насловом Зеленило у оквиру саобраћајних површина је 1-{едоволы-ю објашњен, и оставља доста
простора будућој манипулацији, при чему није подржкан у графичком прилогу , гла није могуће
утврдити до краја какве су размере и намере у том смислу. Дрворед у М.Обреновића треба заштити
и План треба кориговати, а остале ставке истог одељка додатно дефинисати.
Закључак:
7.С обзиром на то да се ради о изменама и допунама Плана у целини(према Одлуци о изменама и
допунама ПДР Тесла објављен у листу Града Панчева” број 21/17, члан 2.) претходни План из
2011. није више на снази, а плански основ за израду свих предметних Измена и допуна плана
предстаљају планови вишег реда. Изградња објеката под називима  А,  Б Ц” и ”Д”и
саобраћајнице која би повезивала улице Јована Ристића и С. Стратимировића из ПДР-а је
овим омогућено и легитимно. Такође, овим би се испунила воља становника насеља Тесла који су
своје неслагање са оваквим намерама Плана недвосмислено исказали подношењем великог броја
примедби.
Друге иницијативе или потребе грађана (уређење јавног простора са садржајима који унапређују
квалитет живота грађана, као и потреба за паркинзима, или надоградњом, иш.) би требало ставити

то управо по питањима која су изазвала највише примедаба од стране грађана, и тиме
свесно обмануо јавност (Прилог З.чланак објављен 31. јула 2020). Између осталог навео је
да је јавни увид завршен 30.јула, да није планирана сеча платана у Милоша Обреновића,
иако се у тексту Плана иа 34. страни таква намера јасно наводи, навео је да неће бити
узурпирања јавних површина у корист приватних инвеститора, иако на страни Плана стр
53. „Уколико се за неки од постојећих објеката на месту равног крова подигне спрат а
услови парцели су такви да не дозољавају додатну изградњу паркинг места, потребе за
паркирањем је могуће решити на јавним паркинзима само за број надограђених јединица
као и низ других нетачних тврдњи које нису у складу са текстом Плана.

Примедбе на одредбе Плана
4 Нарушавање постојећих блоковских целина на Тесли и фактичког стања на терену а
кроз изградњу четири нове зтраде, пратећих паркинга и саобраћајницекоја би
повезивала улице Јована Ристићаи Стефана Стратимировића је у директној супоротности
са планом вишег реда. Вежећи ГУП прописује следеће,за ретка насеља као што је Тесла :
„У насељима који су изграђени по принцигвама отвореног блока, обавезно сачувати
изворни урбанистички концепт. Јавне површине ових блокова сачувати као посебну
вредност и употпунити их одговарајућим садржајима: парковским површинама и зеленилом,
дечјим игралиштима, мањим спортским теренима, изузетно и паркинг површинама и
опремити их потребним урбаним мобилијаром.” У том смислу је неопходно одустати од
намере о новоизградњи, обриса спорне одредбе из ПДР-а, а јавне површине блокова
сачувати као посебну вредност и додатно уредити.

5.Сва измене постојећег стања које се тичу смањења зелених јавних површина у
директној су супротности са стратешким приортетима за развој града Панчева, а који
је познат као један од најзагађенијих градова у Србији, Стратегија развоја града Панчева
2014-2020.наводи да је „Ниво озелењености у градском ткиву је забрињавајуће мали у
односу на норму за градове на рекама (12 пута мањи)” и управо из тог разлога стратешки
правац порописује да се иде ка већем озелењавању а не ка значајном смањивању.У
документу ПРОЈЕКАТ „ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА СУБОТИЦА“ у тачки  „2.2. Значај зелених
површина“, страна 12-16, су јасно наведени и објаиньени КЉУЧНИ ефекти зелених
површина, па прилажем извод из документа (Прилог 4) како би се јасно истако значај
очувања зелених повшина у градским условима и стамбеним блоковима и увидео њихов
јасан позитивиан утицај на здравље и квалитет живота људи.

6.Неприхватљиво је уклањање дрвореда у Милоша Обреновић,који је описан на 34. страни
Плана по коме се види да је измештање дрвореда планирано услед неплански спровођене
инфрастуктурне инсталације, која је постављана непрописно близу дрвореда, као и да ће дрворед
платана и липа бити замењени кугластим формама. Оваквим чином би се легализовала „дивља”
градња на рачун плански засађеног дрвореда, што је неоправдан разлога, а са друге стране веома
штетан по здрављнэ становника знају1Ји да дрворед представља зелени појас који штити цело
насеље Тесла од загађења и буке из ТЦ г,Виг”, као и загађења из , јужне зоне”. Цео текст под
насловом Зеленило у оквиру саобраћајних површина је 1-{едоволы-ю објашњен, и оставља доста
простора будућој манипулацији, при чему није подржкан у графичком прилогу , гла није могуће
утврдити до краја какве су размере и намере у том смислу. Дрворед у М.Обреновића треба заштити
и План треба кориговати, а остале ставке истог одељка додатно дефинисати.
Закључак:
7.С обзиром на то да се ради о изменама и допунама Плана у целини(према Одлуци о изменама и
допунама ПДР Тесла објављен у листу Града Панчева” број 21/17, члан 2.) претходни План из
2011. није више на снази, а плански основ за израду свих предметних Измена и допуна плана
предстаљају планови вишег реда. Изградња објеката под називима  А,  Б Ц” и ”Д”и
саобраћајнице која би повезивала улице Јована Ристића и С. Стратимировића из ПДР-а је
овим омогућено и легитимно. Такође, овим би се испунила воља становника насеља Тесла који су
своје неслагање са оваквим намерама Плана недвосмислено исказали подношењем великог броја
примедби.
Друге иницијативе или потребе грађана (уређење јавног простора са садржајима који унапређују
квалитет живота грађана, као и потреба за паркинзима, или надоградњом, иш.) би требало ставити

то управо по питањима која су изазвала највише примедаба од стране грађана, и тиме
свесно обмануо јавност (Прилог З.чланак објављен 31. јула 2020). Између осталог навео је
да је јавни увид завршен 30.јула, да није планирана сеча платана у Милоша Обреновића,
иако се у тексту Плана иа 34. страни таква намера јасно наводи, навео је да неће бити
узурпирања јавних површина у корист приватних инвеститора, иако на страни Плана стр
53. „Уколико се за неки од постојећих објеката на месту равног крова подигне спрат а
услови парцели су такви да не дозољавају додатну изградњу паркинг места, потребе за
паркирањем је могуће решити на јавним паркинзима само за број надограђених јединица
као и низ других нетачних тврдњи које нису у складу са текстом Плана.

Примедбе на одредбе Плана
4 Нарушавање постојећих блоковских целина на Тесли и фактичког стања на терену а
кроз изградњу четири нове зтраде, пратећих паркинга и саобраћајницекоја би
повезивала улице Јована Ристићаи Стефана Стратимировића је у директној супоротности
са планом вишег реда. Вежећи ГУП прописује следеће,за ретка насеља као што је Тесла :
„У насељима који су изграђени по принцигвама отвореног блока, обавезно сачувати
изворни урбанистички концепт. Јавне површине ових блокова сачувати као посебну
вредност и употпунити их одговарајућим садржајима: парковским површинама и зеленилом,
дечјим игралиштима, мањим спортским теренима, изузетно и паркинг површинама и
опремити их потребним урбаним мобилијаром.” У том смислу је неопходно одустати од
намере о новоизградњи, обриса спорне одредбе из ПДР-а, а јавне површине блокова
сачувати као посебну вредност и додатно уредити.

5.Сва измене постојећег стања које се тичу смањења зелених јавних површина у
директној су супротности са стратешким приортетима за развој града Панчева, а који
је познат као један од најзагађенијих градова у Србији, Стратегија развоја града Панчева
2014-2020.наводи да је „Ниво озелењености у градском ткиву је забрињавајуће мали у
односу на норму за градове на рекама (12 пута мањи)” и управо из тог разлога стратешки
правац порописује да се иде ка већем озелењавању а не ка значајном смањивању.У
документу ПРОЈЕКАТ „ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА СУБОТИЦА“ у тачки  „2.2. Значај зелених
површина“, страна 12-16, су јасно наведени и објаиньени КЉУЧНИ ефекти зелених
површина, па прилажем извод из документа (Прилог 4) како би се јасно истако значај
очувања зелених повшина у градским условима и стамбеним блоковима и увидео њихов
јасан позитивиан утицај на здравље и квалитет живота људи.

6.Неприхватљиво је уклањање дрвореда у Милоша Обреновић,који је описан на 34. страни
Плана по коме се види да је измештање дрвореда планирано услед неплански спровођене
инфрастуктурне инсталације, која је постављана непрописно близу дрвореда, као и да ће дрворед
платана и липа бити замењени кугластим формама. Оваквим чином би се легализовала „дивља”
градња на рачун плански засађеног дрвореда, што је неоправдан разлога, а са друге стране веома
штетан по здрављнэ становника знају1Ји да дрворед представља зелени појас који штити цело
насеље Тесла од загађења и буке из ТЦ г,Виг”, као и загађења из , јужне зоне”. Цео текст под
насловом Зеленило у оквиру саобраћајних површина је 1-{едоволы-ю објашњен, и оставља доста
простора будућој манипулацији, при чему није подржкан у графичком прилогу , гла није могуће
утврдити до краја какве су размере и намере у том смислу. Дрворед у М.Обреновића треба заштити
и План треба кориговати, а остале ставке истог одељка додатно дефинисати.
Закључак:
7.С обзиром на то да се ради о изменама и допунама Плана у целини(према Одлуци о изменама и
допунама ПДР Тесла објављен у листу Града Панчева” број 21/17, члан 2.) претходни План из
2011. није више на снази, а плански основ за израду свих предметних Измена и допуна плана
предстаљају планови вишег реда. Изградња објеката под називима  А,  Б Ц” и ”Д”и
саобраћајнице која би повезивала улице Јована Ристића и С. Стратимировића из ПДР-а је
овим омогућено и легитимно. Такође, овим би се испунила воља становника насеља Тесла који су
своје неслагање са оваквим намерама Плана недвосмислено исказали подношењем великог броја
примедби.
Друге иницијативе или потребе грађана (уређење јавног простора са садржајима који унапређују
квалитет живота грађана, као и потреба за паркинзима, или надоградњом, иш.) би требало ставити



на проду>кени јавни увид где би се грађани неосредно изјаснили преко Месне зеједнице о њиховим
истинским потребама.
Због великог неслагања становника са Планом до сада и поднетих формалних примедаба
скупштине станара који су на директном удару Плана , неопходно је да се Комисија за планове на
јавном заседању 07.августа недвосмислено и јавно изјасни о прихватању или одбијању примедби
и/или делова примедби. Уколико неке примедбе буду унеоправдано одбијене и одлуке Комисије
буду у супротности са јав'-1им интересом, становници насеља су спремни да се даље боре свим
легитимним средствима како би спречили узурпацију јавних и зелеьзих  површина која ће бити на
штету њиховог здравља и опште доборобити.

Став обрађивача плана: Примедба се делимично прихвата
Образложење става:
15.1.Непоштовање процедуре јавног увида:
Примедба се  не прихвата.
Обавеза израђивача плана је испуњена тако да је план и у дигиталној и у аналогној форми био
приступачан грађанима у просторијама Градске управе града Панчева. ЈП „Урбанизам“ је целокупну
документацију за потребе организовања јавног увида предало Градској управи града Панчева.
15.2. Надлежне институције спроводе јавни увид на нетранспарентан начин, без учешћа
грађана и стручне јавности:
Примедба се не прихвата
Јавни увид је обављен у  потпуности у складу са законском процедуром. Приликом израде

планског решења које је важеће од 2011.год представници ЈП Урбанизам су предлог решења
презентовали у МЗ Тесла  и формирали решење у срадањи са локалном самоуправом и грађанима
Тесле. Обзиром на тренутне околности и немогућност организовања скупова ове измене плана
нису презентоване грађанима у оквиру МЗ Тесла али је јавна презентација у потпуности урађена у
складу са законом о планирању и изградњи и Правилником о изради планске документације.
15.3.Надлежне институције обмањују јавност изношењем нетачних и неконзистентних
информација.
У оглашавању нацтра плана  на јавни увид јасно је дефинисано да је оглашавање у трајању од 30
дана од 3. јула. Напомињемо да смо и примедбе које су стигле 3.августа (понедељак) усвојили  због
дана викенда којим се дан достављања примедби завршавао.

15.4.Нарушавање постојећих блоковских целина на Тесли и фактичког стања на терену а
кроз изградњу четири нове зтраде, пратећих паркинга и саобраћајнице



У делу грађевинског болка бр. 3 под објектима је 25%, а под зеленим површинама је 55%
површине.
У делу грађевинског блока бр.1 под објектима је 18% а под зеленим површинама је 51%.
Овај преглед јасно показује да је нацртом плана уз заузеће јавних блоковских површина за четири
нова објекта присутност јавних бловских површина и даље висок па се примедба у овом делу не
прихвата.
У одговору на примедбу бр. 1 размотрена је могућност укидања једног и два објекта чиме би се
сачувао централни део блока бр. 3 са припадајућим дечијим игралиштем сачувала.
Генерални урбанистички план  је плански документ који је  усмеравајући и могућа су одступања на
нивоу плана детаљне регулације за нсеље ако су урбанистички параметри који се односе на
проценат зелених површина и индекс изграђености у прихватљивим оквирима.

15.5.Све измене постојећег стања које се тичу смањења зелених јавних површина у
директној су супротности са стратешким приортетима за развој града Панчева

Стратегија града Панчева је документ који се односи на ниво целог града  усмеравајући је и није
спроводлјив плански документ и могућа су одступања на нивоу пијединачних насеља.

15.6. Неприхватљиво је уклањање дрвореда у Милоша Обреновића
Примедба се прихвата
Дрворед у улици Милоша обреновића ће се сачувати на начин како је одговорено на примедбу бр.1

 15.7. Изградња објеката под називима  А, Б, Ц и Д и  саобраћајнице која би повезивала улице
Јована Ристића и С. Стратимировића
Примедба се делимично прихвата на начин нкако је дефинисано у одговору на примедбу бр.1



У делу грађевинског блока бр. 3 под објектима је 25%, а под зеленим површинама је 55%
површине.
У делу грађевинског блока бр.1 под објектима је 18% а под зеленим површинама је 51%.
Овај преглед јасно показује да је нацртом плана уз заузеће јавних блоковских површина за четири
нова објекта присутност јавних бловских површина и даље висок па се примедба у овом делу не
прихвата.
У одговору на примедбу бр. 1 размотрена је могућност укидања једног и два објекта чиме би се
сачувао централни део блока бр. 3 са припадајућим дечијим игралиштем сачувала.
Генерални урбанистички план  је плански документ који је  усмеравајући и могућа су одступања на
нивоу плана детаљне регулације за нсеље ако су урбанистички параметри који се односе на
проценат зелених површина и индекс изграђености у прихватљивим оквирима.

15.5. Све измене постојећег стања које се тичу смањења зелених јавних површина у
директној су супротности са стратешким приортетима за развој града Панчева

Стратегија града Панчева је документ који се односи на ниво целог града  усмеравајући је и није
спроводлјив плански документ и могућа су одступања на нивоу пијединачних насеља.

15.6. Неприхватљиво је уклањање дрвореда у Милоша Обреновића
Примедба се прихвата

Дрворед у улици Милоша обреновића ће се сачувати на начин како је одговорено на примедбу бр.1
15.7. Изградња објеката под називима  А, Б, Ц и Д и  саобраћајнице која би повезивала улице

Јована Ристића и С. Стратимировића
Примедба се делимично прихвата на начин нкако је дефинисано у одговору на примедбу бр.1

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ:
за примедбу 15.1. прихвата се образложење обрађивача
за примедбу 15.2.све је урађено према законској процедури
за примедбу 15.3.прихвата се образложење обрађивача
за примедбу 15.4.прихвата се образложење обрађивача
за примедбу 15.5.прихвата се образложење обрађивача
за примедбу 15.6.прихвата се образложење обрађивача
за примедбу 15.7.Обзиром да обрађивач на ову примедбу није дао конкретан одговор већ је
понудио три варијанте, Комисија предлаже да се задрже објекти на локацији А и Б, јер су у
програму отуђења ( „Сл.лист града Панчева“ бр.41/19 и 07/20), а за простор на којем су



планирани објекти Ц и Д и саобраћајница са паркинзима  предлаже да се преиспита
могућност градње објеката социјалне заштите (дечијег вртића и сл.) за којим је исказана
потреба у примедбама грађана.

.
Након дискусије у којој  су учествовали сви чланови Комисије, донет је  следећи :

ЗАКЉУЧАК

С обзиром да су примедбе грађана делимично прихваћене,  а што доводи до
измене планског решења, Комисија се једногласно изјаснила да се након
израде Извештаја о обављеном јавном увиду и поступању по истом, Нацрт
Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево упути на
поновну стручну контролу и јавни увид од 15 дана у складу са Законом.

Седница је завршена у 18:45ч

Обрада: Оливера Стефанов, дипл.инж.шум.

Председница Комисије

Јасмина Вујовић, дипл.инж.арх.


