СЛУЖБЕНИ
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 28. ГОДИНА IX

ЛИСТ

ПАНЧЕВО, 17. Новембар 2017. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 11,038,66

ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 01. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 12 Јануар 2018. ГОДИНЕ

На основу члана 20. и члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 - др. закон), члана 6.
тачка 10 и члана 7. Закона о финансирању локалне
самоураве („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11,
93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени
дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн., 83/16, 91/16 –
усклађени дин. изн., 104/16 – др. закон и 96/17 –
усклађени дин. изн.), Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др закон,
103/15, 99/16 и 113/17), Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“ број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон ,
108/16 и 113/17), Закона о облигационим односима („Сл.
лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89,
„Сл. лист СРЈ“ број 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ број 1/03 –
Уставна повеља) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 25/15 –
пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 12.јануара.2018. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСЛОВНОМ, МАГАЦИНСКОМ ПРОСТОРУ
И ГАРАЖАМА ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Одлуци о пословном, магацинском простору и
гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број
21/17 и 29/17) у члану 26. став 2. мења се и гласи:
„Почетна висина закупнине за пословни простор
по зонама износи:
Зона
Динара по m2 (без ПДВ)
Прва
316,73
Друга
211,16
Трећа
105,58“
У члану 26. став 3. мења се и гласи:
„Почетна висина закупнине за магацински
простор по зонама износи:
Зона
Прва
Друга
Трећа

Динара по m2 (без ПДВ)
158,37
105,58
52,79“

Аконтација претплате 11.336,71

Члан 2.

У члану 27. став 4. мења се и гласи:
„Почетна висина закупнине по категоријама за
зидане гараже износи:
Категорија
Динара по m2 (без ПДВ)
Прва
85,77
Друга
53,46
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а
примењиваће се од 01. јануара 2018. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2018-1
Панчево, 12.januar 2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и
изградњи (»Службени гласник Републике Србије»
бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 12.
Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева
(„Сл.лист града Панчева бр.24/17), члана 29. став 1.
Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и 113/17),
члана 21. став 1. тачка 8. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева“ бр. 25/15 - пречишћен
текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници
одржаној дана 12.01.2018.године доноси

Програм отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини на
територији града Панчева за 2018. годину
Овим Програмом отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини града Панчева за
2018. годину ( у даљем тексту: Програм) обухваћене су
парцеле које су предвиђене за отуђење у току 2018.године
и начин отуђења грађевинског земљишта.

Страна 2 - Број 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 2 - Број 01

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Програм се заснива на решењима и условима
садржаним у законима, одлукама и другим прописима
којима се уређују односи у области земљишне
политике и грађења.
Отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини ради изградње спроводи се
јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним
огласом, по тржишним условима, у складу са Законом
о планирању и изградњи (»Службени гласник
Републике Србије» бр.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) и општим актом града Панчева којом је
регулисана материја грађевинског земљишта (Одлука
о грађевинском земљишту града Панчева „Сл.лист
града Панчева бр.24/17).
Постојеће и планиране површине јавне
намене не могу се отуђити из јавне својине.
Грађевинско земљиште у јавној својини може
се отуђити или дати у закуп, уколико је донет плански

17.Новембар 2017. године

12. Јануар 2018. године

документ на основу кога се издају локацијски услови,
односно грађевинска дозвола.
Грађевинско земљиште у јавној својини се
отуђује из јавне својине, полазећи од тржишне
вредности непокретности коју процењује надлежни
орган, кроз поступак јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, ако законом није
друкчије одређено.
Тржишну вредност грађевинског земљишта
утврђује подручна јединица Пореске управе –
Министарства финансија РС, посебном проценом за
сваку парцелу.
Изузетно, јединица локалне самоуправе може
отуђити грађевинско земљиште по цени која је мања
од тржишне цене или отуђити грађевинско земљиште
без накнаде, уз претходно прибављену сагласност
Владе, а на начин и под условима прописаним
законом и подзаконским актима.

За 2018.годину планирано је отуђење следећих парцела:

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ
Број
парцеле

Катастарска Локација
општина

Површина
ха а м2

Лист непокр.

Плански документ

2269/3
2269/4
2271/6
2271/7
6742/237
4699/1
4700/5
5902/3
5902/4
5915/4
16167/4
16167/5
16167/6
16167/7
16167/8
16167/9
16167/10
16167/11
16167/12
16167/13
600/1
3346/2

Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Глогоњ
Старчево

3 50
3 46
2 88
02 87
11 77
0 05 20
0 03 93
0 02 55
0 02 74
0 03 68
0 06 88
0 06 71
0 04 39
0 04 20
0 04 30
0 04 38
0 04 49
0 04 92
0 07 16
0 07 29
0 03 78
0 06 76

11756
11756
11756
11756
14057
11841
11841
15685
15685
15685
14112
14112
14112
14112
14112
14112
14112
14112
14112
14112
447
268

ПГР Целина 3
ПГР Целина 3
ПГР Целина 3
ПГР Целина 3
ПГР Целина 2
ПГР Тесла
ПГР Тесла
ПДР „Мали Рит“
ПДР „Мали Рит“
ПДР „Мали Рит“
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПДР „Мали Рит“
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Глогоњ
ПГР Старчево

Војвођанска
Војвођанска
Македонска
Македонска
Прешернова
Л.Толстоја
Л. Толстоја
Содара
Содара
Содара
Студеничка
Студеничка
Ст.ремца
Ст.Сремца
Ст.Сремца
Ст. Сремца
Ст.Сремца
Ст.Сремца
Студеничка
Студеничка
Село
Панчев.пут

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

17. Новембар 2017. године

Страна 3 - Број 01

Страна 3 - Број 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

12. Јануар 2018. године

СПИСАК ПАРЦЕЛА ЗА ОТУЂЕЊЕ У ОКВИРУ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
Број
парцеле
9416/12
9416/13
9416/14
9416/16
9416/17
9416/18
9416/4
9416/7

Катастарска
општина
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево

Локација
Сев.инд.зона
Сев.инд.зона
Сев.инд.зона
Сев.инд.зона
Сев.инд.зона
Сев.инд.зона
Сев.инд.зона
Сев.инд.зона

Површина
ха а м2
07 83 64
06 45 24
0 17 96
15 87 16
0 36 93
21 08 38
07 97 81
12 30 15

Лист
непокр.
15120
15120
15120
15120
15120
15120
15120
15120

Плански документ
ПГР Целина 4
ПГР Целина 11
ПГР Целина 11
ПГР Целина 11
ПГР Целина 11
ПГР Целина 11
ПГР Целина 11
ПГР Целина 11

ПАРЦЕЛА ЗА ОТУЂЕЊЕ – НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ
Број
парцеле
11434/1

Катастарска
општина
Панчево

Локација
2.срп. поље

ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Грађевинско земљиште у јавној својини се
може отуђити или дати у закуп непосредном
погодбом у случајевима:
1) изградње објеката за потребе обављања
послова из надлежности државних органа и
организација, органа јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе, као и других
објеката у јавној својини;
2) исправке граница суседних катастарских
парцела;
3) формирања грађевинске парцеле у складу
са чланом 70. Законом о планирању и изградњи;
4) отуђења из члана 99. ст. 10. и 12. Законом о
планирању и изградњи, односно давања у закуп из
члана 86.;
5) споразумног давања земљишта ранијем
власнику непокретности која је била предмет
експропријације, у складу са прописима о
експропријацији;
6) отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у поступку враћања одузете имовине и
обештећења у складу са посебним законом;
7) размене грађевинског земљишта.

Површина
ха а м2
05 11 24

Лист
Плански документ
непокр.
11756 ПГР Целина 5

У
случају
давања
концесије
или
поверавања комуналне делатности у складу са
посебним законима, грађевинско земљиште се може
дати у закуп без накнаде, на временски пери од
предвиђен уговором о концесији, односно на
временски пери од на који је поверено обављање
комуналне делатности.
Тржишну вредност грађевинског земљишта
утврђује подручна јединица Пореске управе –
Министарства финансија РС, за сваку парцелу
понаособ.
ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЗАКУП

Грађевинско земљиште у јавној својини може
се дати у закуп ради изградње објекта за који се издаје
привремена грађевинска дозвола у складу са чланом
147. Закона о планирању и изградњи, у случају
реализације пројекaта од значаја за Републику Србију,
као и у случајевима предвиђеним у члану 100. ст. 2. и
3. Закона о планирању и изградњи .
Када се грађевинско земљиште даје у закуп
ради изградње објеката за које је законом предвиђено
издавање привремене грађевинске дозволе, уговор о
закупу се закључује на одређено време, најдуже до пет
година.

Страна 4 - Број 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 4 - Број 01

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Грађевинско земљиште у јавној својини се
даје у закуп, полазећи од тржишне вредности
непокретности, коју утврђује подручна јединица
Пореске управе - Министарства финансија РС за сваку
парцелу понаособ.
Програм отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини на
територији града Панчева за 2018.годину објавиће се у
Службеном листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II-04-06-3/2018-1
ПАНЧЕВО 12.01.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 90.став 3.
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланова 6. и
7. Закона о финансирању локалне самоураве
(„Службени гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн., 95/15усклађени дин.изн.,83/16, 91/16-усклађени дин.изн.,
104/16-др.закон и 96/17-усклађени дин.изн.), члана
26.став 1 тачка 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник
РС бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и
113/17) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 12.јануара 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА
КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА
ПРИВРЕМЕНОПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ГАРАЖА
Члан 1.

У Одлуци о давању на коришћење земљишта
за привремено постављање монтажних гаража
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17) члан 12.
мења се и гласи:
„Члан 12.
Месечни приход од коришћења земљишта за
постављање монтажне гараже по гаражном месту, по
зонама износи:
Зона

Цена/динара (без ПДВ-а)

17.Новембар 2017. године

12. Јануар 2018. године

Прва
Друга
Трећа

1.011,42
808,70
606,01
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2018-1
Панчево, 12.јануар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон),чланова 92. и 97.став
5. 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), чланова 4. и 9. Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.
лист града Панчева“ бр. 19/17) и чланова 39. и 98.ст.1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр.
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 12.01. 2018.
године, донела је

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ТРОШКОВА
ЗА ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.

У Одлуци о одређивању трошкова за
опремање грађевинског земљишта („Службени лист
града Панчева“ број 29/17) члан 1. мења се и гласи:
„Члан 1.
Овом одлуком одређује се обрачун трошкова
за припремање и опремање грађевинског земљишта
средствима физичких и правних лицa.
Опремање грађевинског земљишта обухвата
изградњу и реконструкцију објеката комуналне
инфраструктуре и изградњу и уређење површина
јавне намене.
Припремање
грађевинског
земљишта
обухвата израду урбанистичко-техничких докумената
и техничке документације.“
Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
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Трошкови одређени овом одлуком, основ су
за закључење уговора о заједничком припремању,
односно опремању грађевинског земљишта који
закључују град Панчево и правно, односно физичко
лице чијим средствима се опрема грађевинско
земљиште.
За трошкове припремања и опремања
грађевинског земљишта, који ће бити наведени у
Уговору о заједничком припремању, односно

12. Јануар 2018. године

опремању грађевинског земљишта, умањиће се износ
доприноса за уређивање грађевинског земљишта.“
Члан 3.

После члана 3 додају се нови чланови 3а и 3б
који гласе:
„Члан 3а .
Трошкови опремања грађевинског земљишта
обухватају извођење радова на јавном осветљењу.

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Јединичне цене се признају под условом да је извођач радова (или
инвеститор) благовремено, пре почетка радова, обезбедио стручни надзор од
стране управљача јавног осветљења- Секретаријата за инвестиције Градске
управе града Панчева.
Ред.
ВРСТА РАДОВА
бр.
I
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1
Демонтажа постојећих светиљки и носача светиљки са стубова јавног
осветљења на висини до 6м. са транспортом и одлагањем у складиште.
2. Демонтажа постојећих светиљки и носача светиљки са стубова јавног
осветљења на висини до 6м. са транспортом и одлагањем у складиште
II ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1.
2
3.
4
5.
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

Ручни ископ рова у земљи III категорије за полагање нн каблова јавног
Машински ископ рова у земљи III категорије за полагање нн каблова
Испорука и посипање песка у кабловски ров (10цм пре полагања кабла и
10цм након полагања кабла).
Испорука и затрпавање рова песком са набијањем до 100% по Проктору,
уз достављање атеста о збијености издатог од стране овлашћеног
Затрпавање кабловског рова ситнозрнастом земљом из ископа, у слојевима
од 20цм са набијањем до природне збијености
Утовар и одвоз вишка земље на депонију до 10 км, са истоваром и
разастирањем на депонији.
Постављање PVC кабловског штитника на 10цм изнад положеног кабла
Полагање кабловске опоменсkе траке на 40цм изнад положеног кабла
Трасирање кабловске трасе према техничкој документацији и израда
геодетског снимка положеног кабла (снимање се изводи у фази отвореног
рова након полагања кабла) са достављањем потврде катастра о предаји
Геодетско обележавање положаја стубова јавног осветлења
Испорука и уградња бетона марке МБ30 (израда бетонске постељице,
бетонског темеља и сл. према графичкој документацији или опису),
Испорука и уградња бетона марке МБ30 за наставак темеља, према
графичкој документацији или опису), урачуната сва потребна оплата.
Испорука и уградња PVC цеви ɸ70мм у темељ стуба јавног осветљења за
Испорука и уградња PVC цеви ɸ100мм за пролаз каблова испод пута,
укрштања са другим инсталацијама и сл.
Испорука и уградња ознаке за обележавање трасе каблова, подземних
кабловских арматура и кабловске канализације на регулисаном терену,
бетонска коцка са месинганом плочицом, са подацима према прописима.
Уградња гвозденог арматурног кавеза са четири анкера и анкер плочом

Јед.
мере

ЦЕНА
/РСД/

ком

1.600.000,00

ком

м³

2.600.000,00

740,00

м³

320,00

м³

950,00

м³

1.350,00

м³

400,00

м³

650,00

м'

50,00

м'

15,00

км.
ком.

3.000,00
500,00

м³

15.000,00

ком.
м'

850,00
520,00

м'

860,00

ком.

370,00
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(материјал се испоручује са стубом).
ком.
III ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
1 СТУБОВИ
1.1. Испорука и постављање сегментног гвоздено-поцинкованог стуба (поцинкован
споља и изнутра ), висине 10м изнад тла на припремљену анкер плочу. Стуб
је опремљен прикључном плочом са осигурачем, каблом PP00-Y 3х2,5мм², за
везу светиљке са прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање
стуба (гумени подметач је ожљебљен тако да
ком.
1.2. Испорука и постављање конусног гвоздено-поцинкованог стуба (конусна
шавна цев израђена из једног комада уздужним заваривањем и поцинкована
споља и изнутра ), висине 10м изнад тла, на припремљену анкер плочу. Стуб
је опремљен прикључном плочом са осигурачем, каблом PP00-Y 3х2,5мм², за
везу светиљке са прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање
стуба (гумени подметач је ожљебљен тако да
ком.
1.3. Испорука и постављање конусног осмоугаоног гвоздено-поцинкованог
стуба (осмоугаона конусна шавна цев израђена из једног комада уздужним
заваривањем и поцинкована споља и изнутра), висине 10м изнад тла, на
припремљену анкер плочу. Стуб је опремљен прикључном плочом са
осигурачем,каблом PP00-Y 3х2,5мм², за везу светиљке са прикључном
плочом и гуменим подметачем за нивелисање стуба (гумени подметач је
ком.
1.4. Испорука и уградња двокраке лире (поцинкована споља и изнутра),
димензија h=1.2м. и L=2,5м.
ком.
1.5. Испорука и уградња једнокраке лире ( поцинкована споља и изнутра),
димензија h=1.2м. и L=2,5м.
ком.
1.6. Испорука и постављање сегментног гвоздено-поцинкованог стуба (поцинкован
споља и изнутра ), висине 5м изнад тла на припремљену анкер плочу. Стуб је
опремљен прикључном плочом са осигурачем, каблом PP00-Y 3х2,5мм², за
везу светиљке са прикључном плочом и гуменим
подметачем за нивелисање стуба (гумени подметач је ожљебљен тако да
ком.
2.
2.1.

СВЕТИЉКЕ
Испорука и монтажа светиљке сличне типу, Philips СЕЛЕНИЈУМ SGP340 SON
T150W II FG SKD 48/60 са сијалицом високог притиска Na 150W,
пригушницом, кондезатором, упаљачем, грлом Е40 и заштити IP66 све

2.2.

Испорука и монтажа светиљке сличне типу САФИР 2, Minel Schreder, са
сијалицом високог притиска Na 150W, пригушницом, кондезатором,
упаљачем, грлом Е40 и заштити IP66 све комплет.
Испорука и монтажа светиљке сличне типу ИСЛА, Minel Schreder, лед 24,
температура боје 4000ºК и оптички блок у заштити IP66 све комплет.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Израда, испорука и постављање разводног ормана RO-JO израђеног од
полиестера са вратима и бравицом, за спољну монтажу који се поставља на
бетонско постоље висине 0,6 m изнад коте терена. А према опису ормана у
техничкој документацији. Позиција обухвата орман са темељом,
ископ рупе за темељ и повезивање ормана са напојним кабловима.
Испорука и полагање кабла ПП00-А 4x25 мм2, 0,6/1 кВ у рову са запрекама.
Обухваћено развлачење, полагање, повезивање и обележавање кабла , у
свему према цртежу детаља полагања каблова.
Укупно за рад, материјал и транспорт.
Испорука и полагање кабла ПП00-А 4x35мм2 1кВ у рову са запрекама за
напајање светиљки. Обухваћено развлачење и полагање и повезивање.
Укупно за рад, материјал и транспорт
Испорука и полагање кабла ПП00-А 4x50мм2 1кВ у рову са запрекама за

350,00

55.100,00

59.500,00

61.000,00
8.500,00
6.200,00

24.500,00

ком.

24.000,00

ком.

35.000,00

ком.

20.500,00

ком.

80.000,00

м'

350,00

м'

420,00
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напајање светиљки. Обухваћено развлачење и полагање и повезивање.
м'
Укупно за рад, материјал и транспорт
2.8. Испорука и полагање кабла 1хПП00-Y 3x2,5 мм2 од прикључне плочице до
светиљке, просечне дужине 11м.
компл.
Укупно за рад, материјал и транспорт.
2.9. Испорука и монтажа у новом разводном орману ЈО, кабловске завршнице за
унутрашњу монтажу за кабл ПП00-А 4x25 мм2,1кВ, комплет са потребним
прибором и материјалом за монтажу и металном таблицом за обележавање
ком
кабла. Увлачење кабла, намештање и израда свих потребних
веза и спојева.
2.10. Испорука и монтажа у стубу јавног осветљења прикључне аралдитне плочице
тип "РПО-В/III" са осигурачем ФРА 10 А, 400 V (ком 1).
Укупно за рад, материјал и транспорт.
ком.
2.11. Израда завршетка напојног кабла за ЈО РР00-А 4x25 мм2 0,6/1 кВ кроз
подножни сегмент стуба. Укупно за рад, материјал и транспорт.
ком
2.12. Израда завршетка напојног кабла за ЈО РР00-А 3x35 мм2 0,6/1 кВ кроз
подножни сегмент стуба. Нулти проводник премостити са бакарном папучицом
25 мм2 за нуловање.
ком
2.13. Набавка и уградња поцинковане траке ФеЗн 25 x 4 мм2
мʽ
2.14. Набавка и уградња укрсног комада СРПС.Н.Б4 за повезивање стуба на
ком
3. ИСПИТИВАЊА, ТРОШКОВИ
3.1. Испитивање изграђене инсталације јавног осветлења у складу са важећим
мм
прописима, са издавањем стручног извештаја о извршеном испитивању, по
Интерни технички пријем, Пробни рад и предаја објекта.
3.2
пауш
3.3. Чишћење градилишта и довођење терена градилишта у првобитно стање
пауш.
3.4. Трошкови ангажовања надлежне службе електродистрибуције око
уклапања нове у постојећу електроенергетску везу. Плаћа се по рачуну.
пауш
3.5. Трошкови Извршиоца одржавање јавног осветљења око интервенција на
постојећој и новој мрежи јавног осветљења (укључење, искључење,
израда граница и сл.). Обрачун по изласку на терен.
сат

Члан 3б
Трошкови
припремања
грађевинског
земљишта, који обухватају израду урбанистичкотехничких докумената и техничке документације,
средствима физичких и правних лица, признају се у
висини до 1,5% вредности изведених радова на
опремању грађевинског земљишта.“
Члан 4.

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-04-06-3/2018-1
Панчево, 12.01.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

550,00

1.400,00

2.450,00

3660

1.460,00

2.200,00
150,00
170,00

300,00
9.000,00
5.000,00

950,00

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон),члана
97.став.8. 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) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној дана 12.01.2018. године, донела
је
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.

У Одлуци о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта („Службени лист
града Панчева“ бр.19/17) у члану 15. додаје се став 6.
који гласи:
„Инвеститор који уклања постојећи објекат,
изграђен у складу са законом, из члана 11. став 1. ове
одлуке за који се не плаћа допринос, у циљу изградње
новог објекта друге намене за који се плаћа допринос,
допринос ће се обрачунати у пуном износу
доприноса, у складу са овом одлуком.“
Члан 2.

Члан 25. мења се и гласи:
«Члан 25.
Инвеститор који је уговорио накнаду за
уређивање грађевинског земљишта по раније важећим
законима и општим актима града, има право на раскид
уговора и повраћај уплаћених средстава у
номиналном износу.
Инвеститор ће поднети захтев ЈП
„Урбанизам“ Панчево за раскид уговора који је
закључио са ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ Панчево, а које је променило пословно име
у ЈП „Урбанизам“ Панчево.
Уз захтев ЈП „Урбанизам“ Панчево
инвеститор прилаже: потврду од надлежног органа да
није издата потврда о пријему документације, односно
грађевинска дозвола, као и потврду од надлежне
организационе јединице Градске управе града
Панчева за инспекцијске послове да није започета
изградња објекта.
По раскиду уговора инвеститор подноси
захтев Секретаријату за финансије за повраћај
средстава, уз који доставља доказ у оригиналу о
раскиду уговора.
Повраћај средстава из буџета инвеститору, у
року од 30 дана од дана испуњења услова за раскид
уговора, извршиће основна организациона јединица
Градске управе града Панчева
надлежна за
утврђивање и контролу изворних прихода, а на основу
налога Секретаријата за финансије Градске управе
града Панчева.«
Члан 3.

У члану 26. став 2. реч „уговора“ брише се.
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2018-1
Панчево 12.01.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07,
83/2014 – др.закон и 101/16-др.закон), члана 146. став
1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“
бр. 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) и
члана 39. и 98.ст.1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ бр.25/15-пречишћен текст и
12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 12.01. 2018.године, донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ,
ПОКРЕТНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 1.

У Одлуци о постављању мањих монтажних,
покретних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“
бр. 29/14, 28/15, 30/16, 38/16, 9/17, 13/17 и 24/17) у
члану 2. у ставу 2., после тачке 2. додаје се нова тачка
3. која гласи:
„3. спортски објекти.“
Досадашње тачке 3., 4., 5. и 6. постају тачке
4., 5., 6. и 7.
Члан 2.

У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„На површинама јавне намене, у складу са
условима утврђеним овом одлуком могу се
привремено поставити споменици, спомен обележја,
скулптурална дела, мобилијар спортског карактера
(тренажер стене за спортско пењање, фитнес
мобилијар, скејт паркови, шаховске табле и сл.),
спортски објекти и чилери.“
Члан 3.

Члан 20. брише се.
Члан 4.

Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
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Изузетно, без јавног огласа део површине
јавне намене за постављање киоска се може дати на
коришћење непосредном погодбом:
1. органима Републике Србије, АП Војводине
и града Панчева, као и другим правним лицима чији је
оснивач Република Србија, АП Војводина, град
Панчево, ако киоск треба да поставе у циљу
остваривања своје делатности,
2. члановима уже породице корисника када
исти престане да обавља делатност у киоску и то само
на преостало време коришћења права на делу
површине јавне намене утврђено
решењем о
коришћењу ранијем кориснику;
3. када корисник – правно лице тражи
одређивање за закупца друго правно лице чији је
оснивач или када корисник – правно лице тражи
одређивање за закупца друго правно лице, а оба
правна лица имају истог оснивача, односно када је код
корисника – правног лица дошло до одређених
статусних промена, а на преостало време трајања
права на коришћење дела површине јавне намене
утврђене решењем о коришћењу ранијем кориснику.
4. када корисник – физичко лице тражи
одређивање за закупца правно лице чији је оснивач
или када оснивач правног лица због брисања истог из
регистра надлежног органа, тражи да буде одређен за
корисника као физичко лице, а на преостало време
трајања права на коришћење дела површине јавне
намене утврђене решењем о коришћењу ранијем
кориснику.
5. Корисницима, односно закупцима који су
на дан подношења захтева, редовно измиривали све
доспеле обавезе по основу изворних прихода јединице
локалне самоуправе, а који су поднели захтев за
продужење решења о коришћењу, најраније три
месеца, а најкасније месец дана пре истека решења о
коришћењу, одобриће се коришћење дела површине
јавне намене решењем за период од наредних 5 (пет)
година.
У случајевима предвиђеним у претходном
ставу у тачкама од 2. до 5. може се уместо решења о
коришћењу дела површине јавне намене доставити
одлука о коришћењу, односно закупу дела површине
јавне намене, у складу са одредбама раније важећих
одлука.
Решење о коришћењу дела површине јавне
намене за постављање киоска непосредном погодбом,
доноси Градоначелник града Панчева, или лице које
он овласти.
Решење из претходног става садржи
нарочито: податке о кориснику, месту и површини
дела површине јавне намене, типу, површини и
намени киоска, времену на који се даје део површине
јавне намене на коришћење, као и друге елементе
предвиђене чланом 20 ове одлуке..
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Корисник је дужан да у року од 15 дана, од
дана доношења Решења о коришћењу из става 3. овог
члана, поднесе захтев надлежним секретаријатима за
измену одобрења и измену решења о локалној
комуналној такси.
Члан 5.

Члан 53. мења се и гласи:
„Члан 53.
На општим јавним паркиралиштима, као и на
местима која се налазе на неуређеним површинама
јавне намене, на подручју насељених места Банатски
Брестовац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово,
Иваново, Јабука, Качарево, Омољица и Старчево
дозвољено је регистрованим пољопривредним
газдинствима, да из свог паркираног возила или
приколице, са важећом регистарском ознаком, врше
продају сезонских пољопривредних производа
домаћег географског порекла, под условом да се не
угрожава безбедност и проточност саобраћаја,
односно прегледност саобраћаја у зони раскрснице, на
основу
решења
о одобрењу
надлежног
секретаријата, на период који не може бити дужи од 1
године. Корисник је дужан да плаћа локалну
комуналну таксу, на основу издатог решења
надлежног Секретаријата за пореску администрацију.
Уз захтев се доставља:
- доказ да је регистровано и да је активно
пољопривредно газдинство,
- фотокопија лична карта за физичко лице,
- саобраћајно техничи услови управљача пута
- доказ о уплаћеној административној такси.“
Члан 6.

После члана 67. додају се нови одељак 3. и
чланови 67 а. и 67 б. који гласе:
„ 3. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 67 а
Спортски
објекат
је
вишенаменски
(мултифункционални) отворени објекат спортске
намене, спортски терен и сл. (клизалиште, терен за
кошарку, одобојку и сл.) који осим терена може имати
монтажно-демонтажну ограду и клупе – трибине, а
изузетно, као помоћне објекте, може имати и
затоврене монтажне објекте (благајна, смештај
реквизита и сл.)
Код постављања објекта из става 1. овог
члана могу се изводити минимални грађевинскозанатски радови на нивелисању терена и изради
подлоге и прикључака на комуналну инфраструктуру.
Спортски објекат се поставља на делу
површине јавне намене, на зеленим површинама и сл.,
на период који не може бити дужи од 5 година.
Члан 67 б
Правно лице коме је јавна површина на којој
се поставља спортски објекат дата на управљање,
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коришћење или одржавање, подноси надлежном
секретаријату захтев за
постављање спортских
објеката, уз који прилаже:
• решење о упису у регистар делатности са
матичним бројем и ПИБ-ом;
•уверење
Секретаријата
за
пореску
администрацију Градске управе града Панчева којим
доказује да нема дуговања по основу изворних
прихода града Панчева;
• главни пројекат са техничком контролом;
• услови о могућностима прикључења на
комуналну инфраструктуру.
Надлежни секретаријат издаје одобрење за
постављање спортских објеката на делу површине
јавне намене у року од 15 дана од дана подношења
захтева.”
Досадашњи одељци 3., 4., 5. и 6. постају
одељци 4., 5., 6. и 7.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2018-1
Панчево, 12.01.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
12.01. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Предлога текста уговора о
регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање
делатности из области урбанизма и
других послова за 2018.годину
I
Усваја се Предлог текста уговора о
регулисању међусобних односа за пружање услуга за
обављање делатности из области урбанизма и других
послова за 2018.годину (у даљем тексту: Уговор).
II
Уговор ће бити закључен између града
Панчева и Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за
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период од 1.01.2018.године до 31.12.2018. године и
њиме ће се регулисати међусобни односи за пружање
услуга за обављање делатности из области урбанизма
и других послова за 2018.годину
III
Уговор ће, у име Града, потписати
Градоначелник града Панчева.
IV
Уговор је саставни део ове Одлуке.
V
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-1
Панчево, 12.01.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

УГОВОР
о регулисању међусобних односа за
пружање услуга за обављање
делатности из области урбанизма и
других послова за 2018.годину
Закључен између:
1. Града Панчева, Панчево, Трг Краља Петра
I бр. 2-4, кога заступа Градоначелник Саша Павлов
(у даљем тексту: Град)
2. Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево,
Карађорђева бр.4, које заступа Ђурица Доловачки, в.д.
директора (у даљем тексту: Јавно предузеће)
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
• Да је Скупштина града Панчева донела
Одлуку о усклађивању Одлуке о задржавању права и
обавеза оснивача над Јавним предузећем „Урбанизам“
Панчево које је настало спајањем ЈП „Урбанизам“
Панчево, друштвеног фонда грађевинског земљишта и
путева општине Панчево и ЈП „Стан“ Панчево са
Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.
15/16)(„Сл.лист града Панчева“ бр.29/17-пречишћен
текст)
• Да у складу са чланом 10. Одлуке из
претходне алинеје овог члана Јавно предузеће има
искључиво право обављања делатности из области
архитектуре, као и друге послове, које ће бити
утврђене Статутом Јавног предузећа, посебним
одлукама и уговором закљученим са Градом
Панчевом.
• Да је Одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време у систему локалне
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самоуправе града Панчева за 2017.годину („Сл.лист
града Панчева“ број 17/17 и 29/17) утврђено да је
максимални број запослених на неодређено време у
Јавном предузећу 38.
• Да је Надзорни одбор Јавног предузећа
„Урбанизам“ Панчево Одлуком број 01-2756/2017-1/2
од 20.12.2017.године, донео Програм пословања
Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево,
са
Финансијским планом за 2018. Годину.
Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да Јавно
предузеће, у оквиру делатности за које има искључиво
право, обавља следеће стручне послове:
1. израду просторног плана и урбанистичких
планова, као и урбанистичке документације за
спровођење урбанистичких планова;
2. Израду стратешких процена утицаја
планова на животну средину и издавање енергетских
пасоша;
3. Израду документације и давање мишљења
у поступку одређивања земљишта за редовну
употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у
складу са законом којим се уређује поступак
озакоњења;
4. Учествовање у припреми Програма
отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења
грађевинског земљишта
5. делатност управљања општинским
путевима и улицама на територији насељеног места
Панчево и општинским путевима насељених места на
територији града Панчева, у делу који се односи на:
- заштита јавног пута,
- одржавање јавних путева у делу који се
односи на радове на редовном одржавању (преглед,
контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела
који се односи на спровођење поступака јавни х
набавки) и на ургентном одржавању путева,
-израда
саобраћајних
пројеката
за
постављање саобраћајне сигнализације у вези са
спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са
законом којим се уређује безбедност саобраћаја на
путевима,
-вођење евиденције о јавним путевима и о
саобраћајно-техничим и другим подацима за те
путеве,
- означавање јавних путева и
- одобрење за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на јавном путу,
односно, поред тог пута.
6.делатност
управљања
општинским
путевима и улицама на територији града Панчева, у
делу који се односи на:
- коришћење јавних путева које подразумева
организовање и контролу наплате накнаде за употребу
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јавног пута која се уплаћује у корист буџета града
Панчева,
- вршење јавних овлашћења која се односе на
издавање услова и сагласности за изградњу, односно
реконструкцију прикључака на јавни пут, услова и
сагласности за постављање водовода, канализације,
топловода и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро-водова, инсталација и
сл. на јавни пут,
- вршење јавних овлашћења која се односе на
и здавање услова и сагласности за постављање
водовода, канализације, топловода и других сличних
објеката, као и телекомуникационих и електро-водова,
инсталација и сл. у заштитном појасу јавног пута.
7. Управљање објектом дечијег одмаралишта
на Дивчибарама и организација боравка деце.
Члан 3.

Јавно предузеће се обавезује да ће поверене
стручне послове из члана 2. овог Уговора извршавати
квалитетно, у свему према правилима струке, у складу
са законима и подзаконским актима.
Члан 4.

Поверене стручне послове из члана 2. овог
Уговора обављаће број запослених одређен у складу
са одлуком којом се регулише максимални број
запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе за град Панчево.
До обезбеђивања стручног кадра за обављање
послова из члана 2. тачка 5. алинеја 2. стручне послове
обављаће Јавно предузеће у сарадњи
са
Секретаријатом за инвестиције Градске управе града
Панчева.
Члан 5.

Цене услуга за обављање послова из члана 2.
тачке 1. до 6. овог Уговора Јавног предузећа одређују
се на основу ценовника, који се доставља на
сагласност у складу са законом.
Услуге из члана 2. тачке 7. овог Уговора
Јавно предузеће обавља у складу са Одлуком о
финансијској подршци породици са децом на
територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“
број 24/14, 4/16, 9/17 и 24/17).
Члан 6.

Ради стварања услова да Јавно предузеће
може да обавља послове, Предлогом Одлуке о буџету
града Панчева за 2018.годину, који је утврдило
Градско веће града Панчева Закључком број II-05-0615/2017-78 од 20.12.2017.године,планирана су
средства Јавном предузећу за обављање послова из из
члана 2. овог Уговора.
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Јавно предузеће се обавезује да по извршеним
услугама, достави Граду на плаћање фактуре у складу
са чланом 5.овог Уговора.
Члан 7.

Закључивањем овог Уговора престаје да важи
Уговор о регулисању међусобних односа за пружање
услуга за обављање делатности из области урбанизма
и других послова, закључен 31.08.2017.године, између
града Панчева и Јавног предузећа „Урбанизам“
Панчево.
Члан 8.

Овај Уговор се закључује за период од
01.01.2018.године до 31.12.2018. године.
Члан 9.

За све што није регулисано овим Уговором
примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи и других
одговарајућих прописа.
Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних
примерака од којих по 3 (три) задржава свака уговорна
страна.
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Задужују се надлежни органи града Панчева
да на јасан начин уреде питања која се односе на:
надлежност за формирање радних тела, циљеве и
задатке, број чланова, рок извршења задатака, висину
накнаде, начин извештавања о раду као и начин
контроле њиховог рада.
Рок за поступање надлежних органа града
Панчева у смислу ставова 1 и 2 овог члана је 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 2.

Председницима и члановима радних тела
који су изабрана, именована, постављена или
запослена лица у органима града Панчева и која у
радним телима обављају послове који су идентични
описима послова за које примају плату, односно
накнаду за рад, не припада накнада за рад у радним
телима.
Члан 3.

Градска управа ће објавити на интернет
страни града Панчева списак свих комисија и радних
тела као и одговарајућих надлежних органа који су у
обавези да поступе по овој одлуци у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 4.

Град Панчево

ЈП „Урбанизам“ Панчево

Градоначелник
Саша Павлов

В.д.директора
Ђурица Доловачки, дипл.просторни планер

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), а у вези са чланом
18. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину
(„Службени гласник РС“ број 113/17) и чланова 39. и
98. став 1 Статута града Панчева ("Службени лист
града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст и 12/16)
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
12. јануара 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕИСПИТИВАЊУ ПОТРЕБЕ
ПОСТОЈАЊА КОМИСИЈА И ДРУГИХ
РАДНИХ ТЕЛА ОБРАЗОВАНИХ ОД
СТРАНЕ ОРГАНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Задужују се надлежни органи града Панчева
да преиспитају потребу постојања и висину накнада за
рад комисија и других радних тела (у даљем тексту
радна тела), која су формирана пре ступања на снагу
ове одлуке, ради смањења издатака по овом основу и
да у том циљу измене акта у складу са одредбама ове
одлуке.

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-04-06-3/2018-1
Панчево, 12. jaнуар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласни к РС“, број 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 69. став 1.
тачка 3). Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16), чланова 39. и 98., став 1.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“, број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
12.01.2018.године, донела је

17. Новембар 2017. године
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО
БРОЈ: 01-2756/2017-1/3 ОД
20.12.2017.ГОДИНЕ О ВИСИНИ ЦЕНА
УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО ЗА ПЕРИОД
01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, број:
01-2756/2017-1/3 од 20.12.2017. године, о висини цена
услуга Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за
период 01.01. – 31.12.2018. године.
II
Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево
објавиће одлуку из тачке I овог решења у „Службеном
листу града Панчева“.

12. Јануар 2018. године

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2018-1
Панчево, 12.01.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Надзорни
одбор
јавног
предузећа
„Урбанизам“ Панчево, на 9. редовној седници
одржаној 20.12.2017. године, решавајући 3. тачку
дневног рада – Доношење Одлуке о висини цене
услуга ЈП “Урбанизам“ Панчево за период 01.01.31.12. 2018. године, на основу члана 51.став 1.тачка
13.Статута Jавног предузећа „Урбанизам“ Панчево
(“Сл.лист града Панчева бр. 29/2017), донео је следећу

ОДЛУКУ
Надзорни
одбор
Јавног
предузећа
„Урбанизам“ Панчево доноси Одлуку о висини цена
услуга Јавног предузећа “Урбанизам“ Панчево за
период 01.01. – 31.12.2018. године, у тексту како је дат
у табеларном прегледу:

ЦЕНE УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО

2018. ГОДИНУ

1

2

3

ред.
број

Послови које обавља ЈП "Урбанизам" Панчево

цена рада по
часу без ПДВ

1
2

3

4

Израда просторног плана и урбанистичких планова, као и
урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова

3,155.00

Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину и
издавање енергетских пасоша

3,075.00

Управљање јавним путевима на територији града Панчева
(општинским путевима и улицама у насељеном месту Панчево) и
некатегорисаним путевима

2,866.00

Учестовање у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и
Програма уређења грађевинског земљишта

2,975.00
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5

Израда документације и давање мишљења у поступку одређивања
земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења
објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења

2,895.00

6

Управљање објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и
организација боравка деце

1,779.00

Саставни део ове Одлуке чине елементи за
израду Одлуке о ценама услуга ЈП“Урбанизам
Панчево“.
Ова Одлука о висини цена услуга се доставља
Скупштини града Панчева, ради давања сагласности.

III
Овај закључак, са Одлукама Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Хигијена“
Панчево из тачке I и II овог закључка, објавити у
„Службеном листу града Панчева“.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„УРБАНИЗАМ“
Надзорни одбор
Број: 01- 2756/2017-1/3
Панчево, 20.12.2017.године
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2018-1
Панчево,12.01.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милан Стојановић, дипл.инж.технологије

Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласни к РС" број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22., 59. и
82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 12.01. 2018.године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ХИГИЈЕНА“
ПАНЧЕВО БРОЈ :4460-7-5 И БРОЈ: 44607-6, ОД 20.12.2017.године
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево, број:4460-7-5 од
20.12.2017. године којом се доноси Средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево за период 20172021.године (прва измена), који је саставни део овог
Закључка.
II
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево, број:4460-7-6 од
20.12.2017. године којом се доноси Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
предузећа „Хигијена“ Панчево за период 20172026.године (прва измена), који је саставни део овог
Закључка.

На основу члана 44 Статута Јавног
комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Сл.лист
града Панчева“ бр. 39/16, 9/17 и 11/17), Надзорни
одбор Предузећа на редовној седници одржаној дана,
20.12.2017. године, решавајући тачку 5. усвојеног
дневног реда – Разматрање предлога Одлуке бр.5799
од 18.12.2017.године о доношењу средњорочног
Плана пословне стратегије развоја ЈКП“Хигијена“
Панчево за период 2017.-2021.годину (прва
измена),једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ЈКП“ХИГИЈЕНА“ ЗА ПЕРИОД 2017.-2021.
(прва измена)
Доноси се Средњорочни план пословне
стратегије развоја ЈКП“Хигијена“ за период 2017.2021., заведен под бројем 906/1 од 18.12.2017. године,
као што је дат у прилогу материјала који је саставни
део ове Одлуке.
За спровођење ове одлуке задужује се
директор и стручне службе Предузећа.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460-7-5
Панчево, 20.12.2017.године
Председник Надзорног одбора,
Драгана Креко
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На основу члана 44 Статута Јавног
комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Сл.лист
града Панчева“ бр. 39/16, 9/17 и 11/17), Надзорни
одбор Предузећа на редовној седници одржаној дана,
20.12.2017. године, решавајући тачку 6. усвојеног
дневног реда – Разматрање предлога Одлуке бр.5800
од 18.12.2017.године о доношењу дугорочног Плана
пословне стратегије развоја ЈКП“Хигијена“ Панчево
за приод 2017.-2026.годину ( прва измена),једногласно
је донео следећу

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ЈКП“ХИГИЈЕНА“ ЗА ПЕРИОД 2017.-2026.
(прва измена)
Доноси
се Дугорочни
план пословне
стратегије развоја ЈКП“Хигијена“ за период 2017.2026., заведен под бројем 907/1 од 18.12.2017. године,
као што је дат у прилогу материјала који је саставни
део ове Одлуке.
За спровођење ове одлуке задужује се
директор и стручне службе Предузећа.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460-7-6
Панчево, 20.12.2017.године
Председник Надзорног одбора,
Драгана Креко

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА

ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке
У Плана детаљне регулације за подручје
северне индустријско-пословно-производне зоне у
Панчеву ("Сл. лист града Панчева" бр. 30/17), дошло
је до грешке у графичком прилогу број 4: Граница
плана и граница планираног грађевинског подручја са
детаљном наменом и поделом на зоне и/или целине у
смерницама за спровођење, те се овом приликом
грешка исправља .

Страна 15 - Број 28

12. Јануар 2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
Број: V-15-350-167/2016
Панчево, 11.01.2018. године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски,дипл.инж.грађ.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

17.Новембар 2017. године

12. Јануар 2018. године
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