СЛУЖБЕНИ
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

ЛИСТ

ПАНЧЕВО, 28. Март 2017. ГОДИНЕ

Број 06. ГОДИНА IX

Аконтација претплате 11,038,66

ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 05. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 16 Март 2018. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 11.336,71

На основу члана 2 став 3 тачка 10 и члана 4 Закона о комуналним делатностима(„Сл.
Гласник РС“ број 88/2011, Одлука УС РС 46/2014 и 104/2016) а у вези члана 57. и 58. Закона о
јавним путевима („ Сл. Гласник РС“ 101/2005, 123/2007,101/2011,93/2012 и 104/2013) и на
основу чланова 39 и члана 98. став 1. Статута града Панчева (,,Сл. лист града Панчева“, бр.
25/15 – пречишћен текст и 12/16) Скупштина града Панчева, на седници одржаној
дана16.03.2018., донела је

ЦЕНОВНИК РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА
И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
СА ПРИМЕНОМ ОД 01.06.2018. без пореза на додату вредност
Шифра
поз.

1.
1.1.

1.2.

ОПИС

ПОЗИЦИЈЕ

Јед. мере

Без ПДВ
Јед.
цена

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ
ПУТЕВА
Послови на утврђивању штетних радњи на трупу пута
и узурпацији земљишта у заштитном појасу пута,
идентификацији прекршиоца, вођењу управног поступка и евиденцији.
Цена обухвата: рад грађевинског инжењера и
путничког возила и то 70 % у вожњи и 30 % по цени
за чекање.
Израда пројекта привремене саобраћајне
сигнализације за време извођења радова

h

pauš

2,094.41

15,000.00

2.

ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА

2.1.

Редовни преглед јавних путева и објеката .

km

83.78

2.2.

Сезонски прегледи јавних путева, два пута
годишње.

km

363.60

h

694.81

2.3.

2.3.1.

Викенд служба-дежурство суботом, недељом и празником (искључује се период зимске службе).
Екипу сачињавају: техничар и два радника путара
са полутеретним камионом путарцем.
Техничар
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2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Радник путар (за једног радника)
Камион путарац - ефективан рад
Камион путарац - дежурство

3.

ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА

3.1.

Ручно кресање денивелисане банкине .
Цена обухвата:кресање банкине у слоју од d=10 cm
са планирањем и разастирањем материјала низ косину
насипа.

m2

99.24

Ручно кресање денивелисане банкине испод одбојне
ограде.
Цена обухвата:кресање банкине у слоју од d=10 cm
са планирањем и разастирањем материјала низ косину
насипа.

m2

138.94

Машинско кресање денивелисане банкине .
Цена обухвата: кресање банкине у слоју до 10 cm
грејдером 90 % и ручним дотеривањем 10 % са разастирањем материјала низ косину насипа.

m2

24.16

Ручно разастирање шљунка или каменог агрегата на
банкинама у слоју од d=10 cm са ваљањем.
Цена обухвата:набавку шљунка природне мешавине или дробљеног каменог агрегата, са превозом на
30km, ручно разастирање материјала и ваљање
виброваљком.
Шљунак природне мешавине
Дробљени камени агрегат

m2
m2

227.27
254.77

Машинско разастирање шљунка или каменог агрегата
на банкинама у слоју од d=10 cm са ваљањем.
Цена обухвата:набавку шљунка природне мешавине
или дробљеног каменог агрегата са превозом на 30
км, разастирање шљунка грејдером 90 % уз ручну
поправку 10 % и ваљање виброваљком.
Шљунак природне мешавине
Дробљени камени агрегат

m2
m2

151.62
179.12

m2

3.63

m2

2.52

m2

5.90

m2

3.29

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.5.

3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.

3.7.

3.8.

Кошење траве
Са банкина самоходном моторном косачицом
На слободним површинама косачицом прикљученом на трактор.
Ручно на површинама око смероказа, колобрана,
одбојних ограда и на чистом простору где приступ
машине није могућ.
Утовар траве у камион и превоз на депонију на
5 кm.
Сечење густог шибља преко 50 коm./m2.

h
h
h

518.27
1,692.88
540.00
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3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.

Ручно са слагањем на страну.
Машински са слагањем на страну.
Машински са утоваром и превозом на 1 км.

3.9.

Ручно сечење дрвећа
Цена обухвата: сечење стабла изнад корена, кресање грана, резање стабла и дебљих грана на погодну дужину и остављање на страну.
Пречник стабла од 10-20 cm
Пречник стабла од 20-30 cm
Пречник стабла од 30-50 cm

kom.
kom.
kom.

471.40
1,215.71
3,175.74

Машинско сечење дрвећа са вађењем пањева
ровокопачем.
Цена обухвата: рад радника са моторном тестером
на сечењу стабала са кресањем грана и вађење
пањева ровокопачем са остављањем на страну.
Пречник стабла од 10-20 cm
Пречник стабла од 20-30 cm
Пречник стабла од 30-50 cm

kom.
kom.
kom.

547.94
1,054.60
2,294.21

Кресање грана дрвореда које сметају саобраћају
и другим објектима са слагањем на страну.
Пречника до 10 cm
Пречника 10 - 20 cm
Пречника 20 - 30 cm
Пречника преко 30 cm

kom.
kom.
kom.
kom.

56.57
79.39
129.01
258.03

3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
3.10.

3.10.1.
3.10.2.
3.10.3.
3.11.
3.11.1.
3.11.2.
3.11.3.
3.11.4.
3.12.

3.13.
3.13.1.
3.13.2.
3.13.3.
3.13.4.
3.13.5.
3.14.

3.14.1.
3.14.2.
3.14.3.
3.14.4.
3.14.5.
3.15.

m2
m2
m2

50.00
21.62
26.56

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са одвозом материјала колицима на 20 m.

m3

1,429.08

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са ручним утоваром и одвозом материјала на депонију.
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 5 km
Са превозом на 10 km

m3
m3
m3
m3
m3

1,558.86
1,589.87
1,617.63
1,665.32
1,753.01

Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза.
Цена обухвата: машинско прикупљање наноса и
осулина са одбацивањем на страну или утоваром и
превозом материјала на депонију.
Са одбацивањем материјала на страну
Са превозом материјала на 1 km
Са превозом материјала на 2 km
Са превозом материјала на 3 km
Са превозом материјала на 10 km

m3
m3
m3
m3
m3

214.46
341.11
372.13
399.89
535.26

Машинско планирање косина усека и насипа
Цена обухвата:фино планирање косина грејдером
90 % са ручним дотеривањем 10 %.

m2

36.66
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Хумузирање и затрављивање косина усека и насипа
у слоју од d=20 cm.
Цена обухвата: машински ископ и утовар хумуса са
превозом на 5 km, разастирање хумуса ручно или
машински , набавку семена траве и ручно засејавање.
Са ручним разастирањем
Са разастирањем грејдером 90 % и ручно 10 %

m2
m2

239.20
122.02

Израда поплета на косинама усека и насипа висине
30 cm.
Цена обухвата: набавку коља и прућа и рад радника на изради поплета.

m1

528.20

3.18.1.
3.18.2.
3.18.3.

Ископ јама у земљи II и III категорије за садњу
садница.
Димензија 80x80x50 cm
Димензија 60x60x60 cm
Димензија 30x30x30 cm

kom.
kom.
kom.

239.30
278.37
34.16

3.19.
3.19.1.
3.19.2.
3.19.3.

Садња садница у већ ископане јаме затрпавањем.
Димензија 80x80x50 cm
Димензија 60x60x60 cm
Димензија 30x30x30 cm

kom.
kom.
kom.

95.27
65.50
8.04

3.20.

Кречење дрвореда пречника до 10 cm.
Цена обухвата:набавку гашеног креча и воде и рад
радника на премазивању стабла у висини од 1,5 m
од основе кречом средње густине.

kom.

48.00

Кавање каменитих косина у засеку са одбацивањем обрушеног материјала низ косину.
Цена обухвата:рад радника на уклањању мањих
нестабилних стенских блокова уз употрбу пијука,
ручно прикупљање и одбацивање обрушеног материјала са коловоза низ косину.

m3

2,505.37

Кавање каменитих косина у усеку са утоваром и
превозом обрушеног материјала на депонију.
Цена обухвата:рад радника на уклањању мањих
нестабилних стенских блокова уз употрбу пијука ,
ручно прикупљање и утовар обрушеног материјала
у камион и превоз на депонију.
Са превозом материјала на 1 km
Са превозом материјала на 2 km
Са превозом материјала на 3 km

m3
m3
m3

2,867.39
2,901.51
2,932.04

Поправка жичане заштитне мреже на косинама усека и засека.
Цена обухвата:рад радника на одсецању оштећених делова постојеће мреже, навезивању и
причвршћивању нових делова мреже за тло.Набавка жичане
мреже посебно се обрачунава.

m2

495.97

3.16.1.
3.16.2.
3.17.

3.18.

3.21.

3.22.

3.22.1.
3.22.2.
3.22.3.
3.23.
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Постављање нове жичане заштитне мреже на косинама усека и засека.
Цена обухвата:превоз материјала на 30 km од
пункта до места уграђивања и рад радника на преносу, развлачењу, затезању и причвршћивању жичане мреже за тло са израдом и постављањем тегова.
Набавка жичане мреже се посебно обрачунава.

m2

411.03

Поправка пешачких стаза од армираног бетона
d=7 cm на пропустима и мањим мостовима распона до 10 m.
Цена обухвата:рушење и одвоз оштећених делова
на 20 m, набавку и уграђивање бетона MB-30,
двостране оплате и арматуре. Превоз свих материјала од произвођача до пункта и од пункта до места
уграђивања, просечно на 30 km, обухваћен је
ценом.

m2

2,261.90

Поправка кегли и облога од ломљеног камена
d=30 cm на слоју песка d=10 cm са заливањем
спојница цементним малтером 1:3.
Цена обухвата: набавку ломљеног камена ,
песка и малтера са превозом на 30 km и рад радника на уграђивању.

m2

2,429.81

Израда калдрме од ломљеног камена d=25 cm на
слоју песка d=10 cm са заливањем спојница цементним малтером 1:3.
Цена обухвата: набавку ломљеног камена ,
песка и малтера са превозом на 30 km и рад радника на уграђивању.

m2

2,074.06

Поправка крила и зидова од ломљеног камена у
цементном малтеру 1:3.
Цена обухвата: набавку ломљеног камена , и
малтера са превозом на 30 km, рушење старог зида
машински ископ темеља са ручном поправком ,
одвоз земље колицима на 10 m и зидање зида.

m3

10,696.48

Поправка бетонских крила и зидова на објектима
бетоном MB-20.
Цена обухвата: рушење старог бетона, ископ темеља машински са ручном поправком, одвоз шута и
земље колицима на 10 m, справљање бетона
MB-20, превоз аутомешалицом на 30 km и уграђивање первибратором у двостраној оплати.

m3

14,589.44

Израда нових бетонских крила и зидова .
Цена обухвата: ископ темеља машински са ручном
поправком, одвоз земље колицима на 10 m, справљање бетона, превоз бетона аутомешалицом на
30 km и уграђивање первибратором у двостраној
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3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.
3.35.1.
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3.35.4.
3.35.5.

4.

4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.2.
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оплати.
Од бетона MB-20
Од бетона MB-30

m3
m3

13,139.25
13,638.08

Израда габиона ради заштите косине обале од подлокавања.
Цена обухвата: израду жичаних сандука на месту
уграђивања, прикупљање камена или облутака,
убацивање у жичане сандуке и затварање сандука
прошивањем жицом . Набавка жичаног плетива и жице посебно се наплаћује.

m3

4,375.68

Облагање косине или обале каменом наслагом.
Цена обухвата: набавку ломљеног камена крупноће 30-50 cm, превоз камена на 30 km и ручно
уграђивање.

m3

2,648.13

Поправка дрвених објеката тврдом грађом .
Цена обухвата: набавку борове резане грађе
И класе и гвожђурије са превозом на 30 km и уграђивање.

m3

35,632.88

Калдрмисање приступних путева ломљеним каменом d=30 cm на слоју шљунка d=15 cm .
Цена обухвата: набавку ломљеног камена и
шљунка са превозом на 30 km и рад радника на
уграђивању.

m2

1,782.37

Рад техничког особља на обиласку деоница и текућим пословима одржавања .
Дипломирани инжењер
Инжењер
Техничар
Радник пута
Деонични путар

h
h
h
h
h

1,180.28
871.34
694.81
518.27
518.27

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНЕ
КОЛОВОЗА И
ТРУПА ПУТА
Ручно чишћење путних јаркова у слоју до d=10 цм
са планирањем дна јарка.
Цена обухвата: чишћење јарка, планирање дна јарка и одстрањивање сувишног материјала одбацивањем на страну или утоваром у колица и одвозом до
20 m.
Са одбацивањем материјала на страну.
Са одвозом материјала на 20 m.
Ручно чишћење ригола и берми од наноса у слоју до
d=10 cm.

m1
m1

99.24
145.89
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Цена обухвата: чишћење риголе или берме са уклањањем материјала одбацивањем на страну или
утоваром у колица и одвозом до 20 m.
Са одбацивањем материјала на страну.
Са одвозом материјала на 20 m.

m1
m1

79.39
126.04

Машинско чишћење берми од наноса у слоју до
d=10 cm са пребацивањем материјала на страну или
утоваром и превозом на депонију.
Са одбацивањем материјала на страну.
Са превозом на 1 km.
Са превозом на 2 km.
Са превозом на 3 km.
Са превозом на 5 km.

m1
m1
m1
m1
m1

22.44
47.67
50.77
53.55
58.32

Ручни ископ одводних јаркова и корекција .
Цена обухвата: ископ земље према типу јарка,
пребацивање на банкину или утовар у колица и одвоз
на депонију.
Са пребацивањем до 3 m
Са одвозом земље на 10 m
Са одвозом земље на 20 m

m3
m3
m3

1,801.24
2,098.97
2,237.91

Машински ископ одводних јаркова и корекција
Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 80 %
са ручним дотеривањем 20 %, пребацивање земље на банкину или утовар у возило и превоз на депонију.
Са одбацивањем земље на банкину
Са превозом земље до 1 km
Са превозом земље до 2 km
Са превозом земље до 3 km
Са превозом земље до 5 km

m3
m3
m3
m3
m3

458.60
601.94
640.70
675.40
735.00

Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих пропуста.
Цена обухвата: одстрањивање свих наноса и отпадака из пропуста са утоваром у колица и одвозом
до 20 m.

m3

2,887.94

Машинско чишћење глава и шахти пропуста .
Цена обухвата: ископ ровокопачем 70 % и ручно
30 % са одбацивањем материјала на страну или
утоваром и превозом на депонију .
Са одбацивањем на страну
Са превозом на 1 km.
Са превозом на 2 km.
Са превозом на 3 km.
Са превозом на 5 km.

m3
m3
m3
m3
m3

898.79
1,025.06
1,056.07
1,083.84
1,131.52

Поправка оштећених бетонских ригола пресвлачењем ситнозрним асфалт бетоном за d=1 cm.
Цена обухвата: припрему површине обијањем рас-
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паднутог бетона, чишћење и прскање подлоге
емулзијом, набавку асфалта, ручно разастирање
асфалта и ваљање виброваљком. Превоз агрегата
од изворишта до асфалтне базе, као и превоз
асфалтне
масе од асфалтне базе до места уграђивања посебно се обрачунава.

m2

251.96

Израда ригола од асфалт бетона d=5 cm , на подлози
од шљунка d=15 cm.
Цена обухвата: набавку шљунка са превозом на
30 км, набавку асфалта, ручно разастирање шљунка
и асфалта са прскањем подлоге емулзијом и ваљање виброваљком. Превоз агрегата од изворишта до
асфалтне базе, превоз асфалтне масе од асфалтне базе до места уграђивања, као и израда риголског
ивичњака 15/30 cm посебно се обрачунавају.

m1

1,314.94

Израда риголског ивичњака 15/30 cm од бетона
MB -20 на лицу места.
Цена обухвата: справљање бетона, превоз бетона
аутомешалицом на 30 km и уграђивање первибратором у двостраној оплати.

m1

1,033.50

Израда бетонске риголе са рушењем старе риголе.
Цена обухвата: рушење старе риголе, справљење
бетона MB-20, превоз бетона аутомешалицом на
30 km и уграђивање первибратором у оплати за риголе.

m1

2,317.18

Израда нове бетонске риголе b=75 cm.
Цена обухвата: справљање бетона MB-20, превоз
бетона аутомешалицом на 30 km и уграђивање первибратором у оплати за риголе.

m1

1,848.53

Израда ивичних трака 25/20 cm од бетона MB-20 на
лицу места.
Цена обухвата: справљање бетона МB-20, превоз
бетона аутомешалицом на 30 km и уграђивање первибратором у двостраној оплати.

m1

931.86

Полагање монтажних сивих ивичњака на подлогу
од бетона МB-15 са фуговањем цементним малтером 1: 2 .
Цена обухвата: справљање, превоз и ручно уграђивање бетона у подлогу и полагање ивичњака са
фуговањем.Набавка и превоз ивичнајка нису обухваћени ценом.
Ивичњак 12/18 cm
Ивичњак 18/24 cm
Ивичњак 20/24 cm
Ивичњак 24/24 cm

m1
m1
m1
m1

621.79
932.79
947.62
1,028.39
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m1

671.35

Облагање одводних јаркова бетоном MB-20 на
слоју шљунка d=15 cm.
Цена обухвата: набавку и превоз шљунка на 30 km
справљање бетона MB-20, превоз бетона аутомешалицом на 30 km, уграђивање шљунка у подлогу
и бетона первибратором у оплату.

m2

1,958.18

Чишћење и испирање дренажних система .
Цена обухвата: рад радника на чишћењу наноса у
ревизионој шахти и то 0,80 m3 на 20 м дренаже и рад
аутоцистерне за воду запремине 8 m3 на превозу
воде и испирању дренаже.

m1

333.36

Замена замуљених филтерских слојева у дренажама.
Цена обухвата: машински ископ 80 % и ручни ископ
20 % старих филтерских слојева са утоваром у камион
или одбацивањем на страну, набавку гранулисаног
шљунка или туцаника са превозом на 30km и израду
дренажне испуне.

m3

3,667.23

4.19.1
4.19.2
4.19.3
4.20.
4.20.1
4.20.2

Набавка и превоз бетонских ригола до градишта:
40x40x10
25x35x8

4.21.
4.22.

Набавка и превоз бетонских каналета 50x33x19
Набавка и превоз до градилишта пресованих бехатон
плоца дебљине d=6cm.

4.22.1

Набавка и превоз до градилишта пресованих бехатон
плоца дебљине d=6cm.

4.24.

16. Март 2018. године

Облагање одводних јаркова монтажним бетонским каналетама на слоју песка d=10 cm са фуговањем цементним малтером 1:2 .
Цена обухвата: набавку песка и цементног малтера 1:2 са превозом на 30 km и полагање каналета
на подлогу од песка са фуговањем. Набавка и
превоз каналета нису обухваћени ценом.

Набавка и превоз пресованих сивих ивичњака до
градилишта.Уградња се посебно наплаћује Обрачун по
м1 за димензије:
10/12
12/18
18/24

4.23.
4.23.1
4.23.2
4.23.3
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Набавка армирано бетонских цеви са превозом до
градилишта и уградња
Ø300
Ø400
Ø600
Набавка ПВЦ цеви Ø200 са превозом до градилишта и
уградња

470.00
600.00
900.00

m1
m1

1,050.00
660.00

m1

1,200.00

m1

1,250.00

m1

1,400.00

m1
m1
m1

2,100.00
4,300.00
5,100.00

m1

1,500.00
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4.25.

Набавка AB цеви за израду ревизионог шахта
пречника Ø1000 са уградњом

m1

12,200.00

4.26.

Набавка и уградња пењалица

kom

550.00

4.27.

Набавка шахт поклопаца Ø600, 400KN, са уградњом

m1

18,500.00

Набавка и уградња сливничких решетки. Носивости
400KN

kom

7,100.00

Набавка, транспорт и постављање армираног
бетонског поклопца димензија 80x80cm дебљине 6cm

kom

3,500.00

Набавка, транспорт и постављање армираног
бетонског поклопца димензија 80x80cm дебљине 8cm

kom

4,000.00

kom

4,500.00

m1

650.00

kom

8,400.00

m3
m1
kom
kom

1,150.00
350.00
5,000.00
1,200.00

m2

1,000.00

m2

900.00

m2

1,200.00

Набавка бехатон(олимпија) плоча - у боји- димензија
d=6cm (пресованих ) на слоју песка сејанца fco
градилиште

m2

1,080.00

Набавка бетонских растер плоча 40x60 d=10cm fco
градилиште

m2

1,100.00

m2
m2
m2
m2

800.00
1,200.00
1,500.00
1,000.00

m2

850.00

4.27.1.
4.27.2
4.27.3.

4.28.
4.29.

4.30.

4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.

4.38.

4.39.
4.40.

4.41.
4.42.
4.43.
4.44.

5.

Набавка сливничких решетки без уградње. Носивости
400KN
Израда сливничке везе од ПВЦ цеви Ø160. У цену ушла
набавка и монтажа сливничких веза. Ископ материјала
и затрпавање песком или земљом се посебно
обрачунава
Израда таложника за сливник од АB цеви Ø400
просечне дубине 140cm. У цену ушли ископ постојећег
материјала, набавка, превоз и уградња АB цеви са
повезивањем на сливничку везу. Набавка и монтажа
сливничке решетке се посебно обрачунава
Евакуација миља из очишћених канала
Чишћење сливничких веза
Чишћење упојних бунара
Чишћење сливника
Набавка бехатон (лимпја) плоча димензија d=9cm
(пресованих ) на слоју песка сејанца fco градилиште
Набавка бехатон(олимпија) плоча димензија d=6cm
(пресованих ) на слоју песка сејанца fco градилиште
Набавка бехатон (олимпја) плоча - у боји- димензија
d=9cm (пресованих ) на слоју песка сејанца fco
градилиште

Уградња бехатон плоча, олимпија и растер плоча (свих
димензија) са слоју сејанца d=3cm.
У цену ушла и
набавка и уградња сејанца
Набавка кулије плоча 50x50cm x 6cm - бела боја
Набавка кулије плоча 50x50cm x 6cm- црвена боја
Уградња кулије плоча на слоју малтера d=3cm
Постављање ситне камене коцке 10x10x10cm на слоју
сејанца

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
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Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловизу ширине до 15 mm и дубине до 5 cm
хладном битуменском масом.
Цена обухвата: набавку битуменске масе и песка
за посипање, превоз материјала, компресора и радника, издувавање пукотина компримованим ваздухом, заливање битуменском масом, посипање
сувим песком и регулисање саобраћаја.

m1

142.45

Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловизу ширине од 3 mm до 15 mm и дубине
преко 5 cm врућом битуменском масом "Fugizol"
уз претходно попуњавање дробљеним кречњачким
агрегатом 0-4 mm.
Цена обухвата: набавку битуменске масе, дробљеног агрегата, песка за посипање и плина за загревање битуменске масе, превоз материјала,
компресора и радника, издувавање пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним
агрегатом, заливање битуменском масом, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја.

m1

173.40

Ручно заливање праволинијских и тестерастих
пукотина
на коловизу ширине преко 15 mm и дубине преко 5 cm
врућом битуменском масом "Fugizol" уз претходно попуњавање дробљеним кречњачким агрегатом 0-4 mm.
Цена обухвата: набавку битуменске масе, дробљеног агрегата, песка за посипање и плина за загревање битуменске масе, превоз материјала,
компресора и радника, издувавање пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним
агрегатом, заливање битуменском масом, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја.

m1

211.23

Машинско заливање праволинијских и тестерастих
пукотина на коловизу ширине преко 15 mm и дубине преко
5 cm врућом битуменском масом "Fugizol" уз
претходно попуњавање дробљеним кречњачким
агрегатом 0-4 mm.
Цена обухвата: набавку битуменске масе, дробљеног агрегата,песка за посипање и плина за загревање битуменске масе, превоз материјала,
компресора и радника, машине за фуговање,издување пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним агрегатом, заливање пукотина машином за фуговање, посипање сувим песком и
регулисање саобраћаја.

m1

181.71

Ручно заливање праволинијских и тестерастих
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пукотина
на коловизу мостова ширине до 15 mm полимер битуменском масом .
Цена обухвата: набавку PB масе, песка за посипање и плина за загревање PB масе, превоз материјала компресора и радника,обострано опсецање ивица пукотина секачем на пикамеру, издувавање
пукотина компримованим ваздухом, загревање
PB масе, заливање пукотина PB масом , посипање сувим песком и регулисање саобраћаја.

m1

204.68

Поправка "IZOTON MASTIKS" хидроизолације на
мостовима.
Уклањање оштећеног асфалтног застора са коловоза d=6 cm.
Уклањање асфалта поред ивичњака и сливника
извршити помоћу пикамера, а на другим површинама , у
зависности величине оштећења , пикамерима или утоваривачем са равним ножем. Није дозвољено гомилање шута на мосту.
Цена обухвата: рад компресора и радника на ископу оштећеног асфалта и превоз шута колицима на 50
m
изван моста.

m2

227.38

Скидање старе хидроизолације на бетонској коловозној плочи моста. Са површина на којима је остала
хидроизолација после скидања асфалта, извршити
потпуно уклањање исте оштрим челичним струшкама. Површину добро издувати компресором, а шут уклонити са
моста.
Цена обухвата: рад радника на скидању хидроизолације и рад компресора на издувавању.

m2

176.74

Скидање старе изолације на челичној коловозној плочи моста. Са површина на којима је остала хидроизолација после скидања асфалта, извршити потпуно
уклањање исте оштрим челичним струшкама.За размекшавање и лакше скидање остатка хидроизолавије, може се користити разређивач, нафта или wајт
шпирит.По
уклањању хидроизолације извршити чишћење
челичним
четкама и одмашћивање сувим крпама.
Цена обухвата: рад радника на скидању хидроизолације, чишћењу и одмашћивању и утрошак
разређивача.

m2

222.47

Поправка хидроизолације на бетонској коловозној
плочи површине до 2 m2. Технологија извођења:
наношење четкама основног премаза по хла-
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дном поступку у количини 250-300 gr/m2. Материјал
за основни премаз је битулит "А" (производи "Grmeč")
или одговарајући материјал других произвођача који одговара стандарду JUS.U.М3.240.Радови
се изводе по сувом времену са температуром изнад 10°C и на потпуно сувој коловозној плочи. Сушење основног премаза, у зависности од температуре ваздуха траје и до 10 часова.
Преко осушеног основног премаза наноси се хидроизолација од полимер битуменске масе (JUS.U.M3.
244). PBM се загрева индиректно преко уља у
казанима са дуплим дном и мешалицом до маx.
температуре 180 до 190°C. Загрејана маса се излива на површину и распоређује у дебљини око 4 мм,
односно 5 kg/m2. Када се изолациона маса охлади
на око 100°C, посипа се камена ситнеж крупноће
2-4 mm без прашинастих честица у количини 5-8kg/м2
која се ваља и утискује у изолациону масу ручним
ваљком. Тако обрађена површина се оставља да се
хлади и очврсне у току 24 часа, заштићена од сваког
саобраћаја. После тога се може приступити изради асфалтног застора.
Цена обухвата: набавку материјала, превоз материјала и радника и рад радника на изради
хидроизолације.

m2

1,386.10

Поправка хидроизолације на бетонској коловозној
плочи површине преко 2 м2. Технологија извођења:
основни премаз по хладном поступку наноси се
четкама у количини 250 до 300 gr./m2.Материјал за
основни премаз је битулит "А" (производи "Grmeč ")
или одговарајући материјал других произвођача који
одговара стандарду JUS.U.M3.240.Радови се
изводе по сувом времену са температуром изнад
10°C и на потпуно сувој коловозној плочи. Сушење
основног премаза, у зависности од температуре
ваздуха траје и до 10 часова.
Преко осушеног основног премаза полаже се стаклена тканина-воал,а затим се наноси хидроизолација од полимер битуменске масе (JUS.U.M3.244) у
количини и на начин описан код поправке хидроизолације на бетонској коловозној плочи површи. до 2 m2.
Цена обухвата: набавку материјала, превоз материјала и радника и рад раднока на изради
хидроизолације.

m2

1,521.92

Поправка хидроизолације на челичној коловозној
плочи.Технологија извођења:основни премаз по
хладном поступку наноси сечеткама у количини од
200 до 250 gr./m2.Материјал за основни премаз је
битулит "К" (производи "Grmeč") или одговарајући
материјал других произвођача који одговара
стандарду JUS.U.М3.340.Радови се изводе по су-
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вом времену са температуром изнад 10°C и на
потпуно сувој коловозној плочи. Сушење основног
премаза, у зависности од температуре ваздуха траје и до 10 часова.
Преко осушеног основног премаза наноси се хидроизолација од полимер битуменске масе (JUS.U.
М3.244) у количини и на начин описан код поправке
хидроизолације на бетонској коловозној плочи површине до 2 m2.
Цена обухвата: набавку материјала, превоз материјала и радника и рад радника на изради
хидроизолације.

m2

1,385.71

Поправка мрежастих пукотина на коловозу једноструком површинском обрадом.
Цена обухвата: набавку битуменске емулзије и
камене ситнежи крупноће зрна до 6 mm, превоз
емулзије и камене ситнежи на трасу, чишћење
површине, прскање површине емулзијом, ручно разастирање камене ситнежи и ваљање виброваљком. Превоз камене ситнежи од произвођача до пункта посебно се обрачунава.

m2

227.70

Поправка "ознојене" површине коловоза врућим
песком или згуром.
Цена обухвата: набавку песка или згуре, загревање на асфалтној бази, превоз песка на трасу, ручно
разастирање и ваљање виброваљком. Превоз материјала од произвођача до асфалтне базе посебно се
обрачунава.

m2

39.64

Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и пнеумарским пиштољем са пребавцивањем раскопаног материјала на банкину и издувавањем рупе компресором.

m1

65.01

Ручно опсецање ивица ударних рупа и улегнућа секачем са пребавцивањем раскопаног материјала
на банкину и чишћењем рупе метлом.

m1

92.91

Рушење испуцалог асфалтног коловоза d=6-8 cm
пнеуматским пиштољем, са пребацивањем раскопаног материјала на банкину, издувавањем рупе
компресором и чишћењем метлом. За дебљине веће од 8 cm или мањеод 6 cm обрачунава се по обрасцу: цена позиције /7 cm x одговарајућа дебљина.

m2

338.69

Ручно рушење испуцалог асфалтног коловоза d=6-8
cm крампом, са пребацивањем раскопаног материјала на банкину и чишћењем рупе метлом. За дебљине веће од 8 cm или мање од 6 cm обрачунава
се по обрасцу: цена позиције /7 cm x одговарајућа
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Скидање испуцалог асфалта као припрему за крпљење ударних рупа и скидање издигнутог гребена колотрага глодалицом за асфалт "Wirtgen"-1000.Обрачун је за d=1 cm/m2.
Цена обухвата: превоз глодалице на просечну даљину од 40 km, рад глодалице, аутоцистерне за воду,
компресора на опсецању ивица и издувавању рупа,
превоз скинутог материјала до 10 km , радника на
испомоћи око глодања и на обезбеђењу саобраћаја.
На скидању грабена колотрага
На скидању асфалта као припрему за крпљење ударних рупа где се одмах уграђује асфалт d=1 cm
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом
асфалтном масом дебљине 5-10 cm. Уграђивање
асфалтне масе извршити у припремљену ударну рупу.
Пре уграђивања извршити додатно чишћење, прскање
емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од 0,2 - 0,5 kg/m2. Ударну
рупу попунити асфалтном масом, дати потребно
надвишење и ваљати до потребне збијености тако да
површина окрпљеног дела буде у равни постојеће
коловозне површине.
Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз
асфалтне масе , механизације и радника од асфалтне
базе до места уграђивања и уграђивање асфалтне
масе.Транспорт агрегата од произвођача до асфалтне базе посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре
на уграђивању асфалта је 2,5 t/h .
Асфалт бетоном од еруптивног агрегата
Асфалт бетоном од кречњачког агрегата
Биндером од еруптивног агрегата
Биндером од еруптивног и кречњачког агрегата
Биндером од кречњачког агрегата
Битуминизираним носећим слојем од кречњачког
агрегата
Битуминизираним носећим слојем од природног
шљунка уз додатак кречњачког агрегата.
Машинско крпљење ударних рупа, колотрага и других
оштећења на коловозу готовом асфалтном масом
дебљине d=5-10 cm. Уграђивање асфалтне масе извршити финишером у већ припремљену ударну рупу или
оштећење. Пре уграђивања извршити додатно
чишћење ,
прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица
битуменском емулзијом у количини од 0,2 - 0,5 kg/m2.
Цена обухвата: производњу асфалтне масе,
превоз механизације и радника од асфалтне базе
до места уграђивања и уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата и готове асфалтне масе
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m2

443.05

m2

21.63

m2

39.83

t
t
t
t
t

9,674.30
9,139.65
9,108.68
8,948.66
8,708.63

t

8,681.75

t

8,584.30
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посебно се обрачунава. Учинак гарнитуре на
уграђивању асфалта је 100 t на дан.
Асфалт бетоном од еруптивног агрегата
Асфалт бетоном од кречњачког агрегата
Биндером од еруптивног агрегата
Биндером од еруптивног и кречњачког агрегата
Биндером од кречњачког агрегата
Битуминизираним носећим слојем од кречњачког
агрегата
Битуминизираним носећим слојем од природног
шљунка
уз додатак кречњачког агрегата.
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t
t
t
t
t

8,306.02
7,771.37
7,740.40
7,580.38
7,340.35

t

7,313.47

t

7,216.02

Крпљење ударних рупа хладном асфалтном масом
без опсецања ивица рупа са ваљањем.
Цена обухвата: превоз асфалтне масе, механизације и радника од депоније до места уграђивања ,
уграђивање асфалтне масе у претходно очишћену и
емулзијом препрскану ударну рупу и ваљање виброваљком. Набавку хладне асфалтне масе са
транспортом од произвођача до депоније посебно
обрачунати.
Набавка хладне асфалтне масе

t
t

3,523.72
16,000.00

Оправка асфалтних застора тврдо ливеним асфалтом .
Цена обухвата: производњу и уграђивање тврдо
ливеног асфалта са превозом механизације и радника
до места уграђивања. Превоз битумена по тарифи
превозника просечно на 200 km, филера на 100 km и
камене ситнежи за посипање на 100 km . Превоз
еруптивног агрегата од произвођача до места уграђивања обрачунати по ценовнику за масовни транспорт и то 0,728 t по тони асфалтне масе.

t

14,690.68

t
t
t
t

7,320.75
6,786.11
6,595.12
6,355.09

t

6,210.76

t

6,328.21

Пресвлачење мањих деоница коловоза финишером
(дужине 250 m у целој ширини коловоза или 500 m у
1/2 коловоза).
Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз
механизације и радника од асфалтне базе до места
уграђивања, уграђивање финишером и ваљање гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно крпљење коловоза и то се посебно наплаћује. Транспорт агрегата од произвођача до асфалтне базе, као и транспорт асфалтне масе од базе до
места уграђивања посебно се наплаћује.
Асфалт бетоном од еруптивног агрегата
Асфалт бетоном од кречњачког агрегата
Биндером од еруптивног и кречњачког агрегата
Биндером од кречњачког агрегата
Битуминизираним носећим слојем од природног
шљунка са додатком кречњачког агрегата
Битуминизираним носећим слојем од кречњачког
агрегата
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Рушење асфалтног коловоза d=5 cm .
Цена обухвата:браздање асфалта грејдером са
ријачем ,
прикупљање материјала грејдером, утовар материјала
утоваривачем и превоз камионом на депонију на 2 km.
Површине по оштећењу преко 50 m2
Површине по оштећењу до 50 m2

m2
m2

115.60
159.15

Рушење подлоге коловоза d=25 cm .
Цена обухвата:браздање подлоге грејдером са
ријачем,
утовар материјала утоваривачем и превоз материјала
камионом на депонију на 2 km.
Површине по оштећењу преко 50 m2
Површине по оштећењу до 50 m2

m2
m2

143.16
164.10

Израда постељице
Цена обухвата:планирање постељице грејдером уз
ручну поправку и ваљање виброваљком.

m2

66.75

Израда тампона од шљунка природне мешавине
Цена обухвата: набавку шљунка са транспортом на
30 км, разастирање грејдером уз ручну поправку и
ваљање виброваљком уз поливање водом.

m3

1,523.28

Израда тампона од камене дробине 0-60 mm .
Цена обухвата: набавку камене дробине са транспортом на 30 km, разастирање грејдером уз ручну
поправку и ваљање виброваљком уз поливање водом.

m3

1,798.28

m2

32.95

m2

99.81

5.25.

Чишћење савремених коловоза од блата и нечистоће.
Цена обухвата: рад радника на чишћењу блата, просечне дебљине 2 cm, са утоваром у колица и одвозом на 20 m.
Скидање испуцалог асфалта као припрему за
крпљење ударних рупа глодалицом ширине 0,5m
монтираном на комбиновану машину. Цена обухвата:
превоз машине до градилиште, рад комбиноване
машине са глодалицом, компресора за опсецање
ивица и издувавање рупа, рад радника на испомоћи
око глодања и на обезбеђењу саобраћаја. Обрачун по
m2 d=1cm дебљине коловоза.

6.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ КОЛОВОЗА

6.1.

Одржавање спојница код бетонских коловоза.
Цена обухвата: набавку и транспорт масе за заливање спојница по врућем поступку, набавку плина
за загревање масе, рад компресора и радника на
издувавању спојница и рад радника на загревању
масе, заливању спојница и регулисању саобраћаја.

m1

163.04
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РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ
КОЛОВОЗА
Ручно крпљење ударних рупа природним шљунком.
Цена обухвата: набавку природног шљунка са превозом на 30 km, исецање ивица рупе, раскопавање
застора, чишћење и попуњавање рупе и ваљање
виброваљком.
Са ваљањем
Без ваљања

m3
m3

2,524.01
2,483.87

Ручно крпљење ударних рупа каменом дробином
0-30 mm.
Цена обухвата: набавку камене дробине 0-30 mm
са превозом на 30 km, исецање ивица рупе, раскопавање застора, чишћење и попуњавање рупе и ваљање
виброваљком.
Са ваљањем
Без ваљања

m3
m3

2,799.01
2,758.87

Ручно крпљење ударних рупа брдском дробином
из сипара или шљунком са спрудишта.
Цена обухвата: машинско прикупљање материјала
и утовар у камион, превоз на 30 km, исецање ивица
рупе, раскопавање застора, чишћење и попуњавање рупе и ваљање виброваљком.
Са ваљањем
Без ваљања

m3
m3

2,113.22
2,073.08

Равнање попречног профила макадамског или туцаничког застора ради обезбеђења одводњавања.
Цена обухвата: гурање и равнање материјала грејдером и сабијање ваљком уз потребно квашење.
Набори и рупе попуњавају се ручно и посебно наплаћују.

m2

56.89

Профилисање попречног профила макадамског или
туцаничког застора уз додавање новог материјала
брдске дробине или шљунка са спрудишта .
Цена обухвата: машинско прикупљање материјала и
утовар у камион , риљање старог застора, разастирање и
планирање новог материјала грејдером и сабијање
ваљком уз потребно квашење. Превоз материјала од
изворишта до места уграђивања посебно обрачунати.

m3

404.63

Обнова туцаничког застора
Цена обухвата: набавку дробљеног каменог
агрегата 0-60 mm, риљање старог застора,
разастирање и
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планирање дробљеног каменог агрегата грејдером
и сабијање ваљком уз потребно квашење. Превоз дробљеног агрегата од произвођача до места уграђивања
посебно обрачунати.
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m3

8.

ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА
ПУТУ

8.0.

Набавка саобраћајне сигнализације

1,15

mm, kom
8.0.1

8.0.2

Круг и осмоугаоник

Троугао

Ø 600, kom
Ø 900, kom
900x900x90
0
1200x1200x
1200

2,798.00
5,281.00

2,932.00
5,028.00

8.0.3

Квадрат

600x600
900x900

2,793.00
5,281.00

8.0.4

Правоугаоник

600x900
900x1350
1000x1200
300x1000
300x1200
800x600
1000x250

3,828.00
7,380.00
7,302.00
2,030.00
2,190.00
4,353.00
3,926.00

8.0.5

Километарске ознаке са стубом - обостране

300x300
450x400

1,804.00
3,095.00

8.0.6.

Табле за усмеравање

500x500
750x750
1500x500
2250x750

1,689.00
3,753.00
5,069.00
15,009.00

8.0.7

Допунске табле

600x300
900x300
900x400
1200x300
400x150
400x200
400x250
600x150
600x250

1,280.00
1,910.00
2,550.00
2,434.00
405.00
547.00
676.00
678.00
1,014.00

8.0.7.a.

Андрејин крст

kom

2,423.00

8.0.8.

Путокази (висина слова 140 mm)

1000x250

1,689.00
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1300x250
1600x250
1000x450
1300x450
1900x450

2,229.00
3,772.00
3,042.00
3,990.00
5,416.00

8.0.9.

Путокази (висина слова 175 mm)

1300x300
1600x300
1900x300
1300x550
1600x550
1900x550

3,676.00
4,526.00
4,835.00
4,624.00
5,802.00
8,295.00

8.0.10.

Путокази (висина слова 210 mm)

1300x350
1600x350
1900x350
1300x650
1600x650
1900x650

3,109.00
4,835.00
5,416.00
5,714.00
9,473.00
11,605.00

8.0.11

Назив или престанак насељеног места (слова висине
210mm)

1000x500
1300x500
1600x500
1900x500

3,380.00
4,395.00
5,408.00
6,353.00

8.0.12.

Назив или престанак насељеног места (слова висине
270mm)

8.0.13.

Хоризонтална баријера са сталцима

8.0.13.a

Вертикална баријера са сталцима 1000x300

kom

7,992.00

8.0.14.

Раскрсне и путоказне табле са носачима и прибором
за монтажу

m2

10,252.00

8.0.15

Путоказне табле на порталима

m2

9,647.00

8.0.16

Решеткасти стуб

m

1,408.00

8.0.17.

Поцинковани стуб

m

555.00

8.0.18.
8.0.19.
8.0.20.
8.0.21.
8.0.22.

Туристичка
Туристичка
Туристичка
Туристичка
Туристичка

путоказна
путоказна
путоказна
путоказна
путоказна

табла
табла
табла
табла
табла

III-405, 1400x300mm
III-405, 1500x300mm
III-405, 1700x300mm
III-05, 1900x300mm
III-405, 2000x300mm

1000x750
1300x750
1600x750
1900x750
1600x800
1500x1000

5,069.00
6,590.00
10,676.00
12,634.00
11,390.00
13,350.00

1000x250
2000x500

3,750.00
10,830.00

kom
kom
kom
kom
kom

3,864.00
4,140.00
4,692.00
5,244.00
5,520.00
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8.0.25.
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8.0.27.
8.0.28.
8.0.29.
8.0.30.
8.0.31.
8.0.32.
8.0.33.
8.0.34.
8.0.35.
8.0.36.
8.0.37.
8.0.38.
8.0.39.
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Туристичка путоказна табла III-405, 2100x300mm
Туристичка путоказна табла III-405, 2200x300mm
Туристичка пешачки путоказ - двострани,
1600x240(120mm)двосегментни
Туристичка пешачки путоказ - двострани,
1700x240(120mm)двосегментни
Туристичка пешачки путоказ - двострани,
1800x240(120mm)двосегментни
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
1900x1600mm
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
1900x1700 mm
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
1900x2000 mm
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
1900x2100 mm
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
1900x2200 mm
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
2300x1700 mm
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
2300x1800 mm
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
2300x1900 mm
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
2300x2000 mm
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
2300x2100 мм
Носач полупортал за туристичку сигнализацију
2300x2200 mm
Украсни силумински стуб висине 5м за пешачку
туристичку сигнализацију
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kom
kom

5,796.00
6,072.00

kom

6,690.00

kom

7,016.00

kom

7,340.00

kom

11,200.00

kom

11,520.00

kom

12,480.00

kom

12,800.00

kom

13,120.00

kom

12,800.00

kom

13,120.00

kom

13,440.00

kom

13,760.00

kom

14,080.00

kom

14,400.00

kom

53,000.00

Напомена: Саобраћајни знаци су израђени од алуминијског
лима
ивице знака ојачане алуминијским профилом, те је избегнуто
бушење лица саобраћајног знака што повећава трајност.
Сви знаци се пресвлаче рефлектујучом фолијом 3М. Сви
знаци
се израђују у складу са важећим стандардима Републике
Србије и прописима Европске Уније. Табле се израђују од
талпи. Гаранција на филију по класама:
3М Еngeeniring Grade - 7 година
3М High Intesity Grade Prismatic - 10 година
3М Diamond Grade ''DG''- 10 година

8.1.

Намештање изваљеног колобрана, километарског и
полукилометарског стуба и стуба саобраћајног знака.
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места
рада, откоп земље око стуба, обрада постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око стуба и распланирање
вишка земље.

kom.

634.39
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.6.1.
8.6.2.
8.6.3.
8.6.4.
8.7.

8.7.1.
8.7.2.
8.7.3.
8.7.4.
8.8.
8.8.1.
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Намештање изваљеног смероказа
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места
рада, откоп земље око смероказа,намештање
смероказа у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око смероказа и распланирање вишка
земље.

28.Март 2018. године
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kom.

190.32

kom.

317.19

kom.

95.16

Причвршћивање олабављеног знака за стуб
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места
рада и причвршћивање знака за стуб утезањем шелни.

kom.

101.50

Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама.
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места
рада, демонтажу знака са утоваром у возило и истоваром на депонију.
Знак димензија до 120x120x120 цм, 90x120 cm
и пречника до 90 cm.
Знак димензија до 150x200 cm
Знак димензија до 150x50 cm
Знак димензија до 200x50 cm

kom.
kom.
kom.
kom.

161.47
487.02
311.80
466.79

Постављање стуба или рама саобраћајног знака са
бетонском стопом од МB-15 .
Цена обухвата:превоз стуба или рама и радника од
пункта до места рада,ископ рупе за стопу,постављање стуба или рама са израдом стопе од бетона
МB-15, затрпавање остатка рупе са набијањем и
планирање остатка материјала на банкини или одбацивање низ косину насипа. Набавка стуба или рама
са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.
Стуб за знаке димензија до 120x120x120 cm,
90x120 цм и пречника до 90 cm.
Рам за знак димензија до 150x200 cm
Рам за знак димензија до 150x50 cm
Рам за знак димензија до 200x50 cm на три стуба

kom.
kom.
kom.
kom.

944.53
3,011.49
1,895.12
2,602.04

Вађење стуба или рама саобраћајног знака са бет.
стопом.
Стуб за знаке димензија до 120x120x120 cm,
90x120 цм и пречника до 90 cm.

kom.

237.86

Исправљање искривљеног колобрана и стуба саобраћајног знака.
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места
рада,постављање стуба у нормалан положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог.
m
Исправљање искривљеног смероказа .
Цена обухвата:превоз радника од пункта до места
рада,постављање смероказа у нормалан положај и
учвршћивање смероказа набијањем земље око истог.
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8.8.2.
8.8.3.
8.8.4.

Рам за знак димензија до 150x200 cm
Рам за знак димензија до 150x50 cm
Рам за знак димензија до 200x50 cm на три стуба

kom.
kom.
kom.

909.41
483.28
651.23

8.9.

Монтирање саобраћајног знака .
Цена обухвата:превоз знака и радника од пункта
до места рада, постављање и причвршћивање знака
на стуб утезањем шелни и засецањем матица да се
не би лако одвртале. Набавка знака са превозом
од произвођача до пункта није обухваћена ценом.
Знак димензија до 120x120x120 цм, 90x120 cm,
и пречника до 90 cm.
Знак димензија до 150x200 cm
Знак димензија до 150x50 cm
Знак димензија до 200x50 cm

kom.
kom.
kom.
kom.

227.09
683.19
442.17
661.95

Постављање пластичног или металног смероказа на
банкину.
Цена обухвата: превоз смероказа и радника од
пункта до места рада, ручни ископ рупе, постављање смероказа , затрпавање рупе и набијање земље око смероказа са планирањем вишка земље
на банкини. Набавка смероказа са превозом од
произвођача до пункта није обухваћена ценом.

kom.

194.82

Постављање лименог колометарског или полукилометарског стуба са двостраном ознаком .
Цена обухвата: превоз бетонске цеви пречника
150 mm за стопу, лименог стуба и радника од пункта до места рада, побијање бетонске цеви и намештање стуба у одговарајући положај. Набавка материјала са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.

kom.

377.39

Постављање граничне белеге .
Цена обухвата: превоз белеге и радника од пункта
до места рада, ископ рупе, постављање белеге у
одговарајући положај, затрпавање рупе и набијање
земље око белеге.Набавка белеге са превозом
од произвођача до пункта није обухваћена ценом.

kom.

378.47

Постављање саобраћајног огледала на непрегледним кривинама.
Плаћа се по понуди произвођача.

kom.

0.00

Замена смероказне призме на сигурносној огради за возила .
Цена обухвата: превоз призме и радника од пункта
до места рада, одвијање старог завртња, постављање призме и притезањеновог завртња . Набавка
призме са превозом од произвођача до пункта
није обухваћена ценом.

kom.

47.50

8.9.1.
8.9.2.
8.9.3.
8.9.4.
8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.
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8.17.

8.18.
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Постављање смерозне призме у тунелу.
Цена обухвата: превоз призми и радника од пункта
до места рада, бушење рупа на предвиђеном одстојању и висини у опорцу тунела и утискивање
носача
призме у избушене рупе. Набавка призме са превозом од произвођача до пункта није обухваћена
ценом.

kom.

Обнављање средишних и ивичних линија на старом
коловозу где се назиру постојеће линије.
Цена обухвата: превоз боје, разређивача и перли,
машине за обележавање и радника од пункта до
места обележавања, припрему боје и обележавање
линије. Дебљина слоја нанесене боје, па према томе и количина материјала у зависности од ширине
линије, признаје се према упутству за рад произвођача
боје, а набавна цена материјала по јединици мере
посебно се обрачунава

m1

5.43

Обележавање средишних и ивичних линија на новом
коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане
постојеће линије па је потребно урадити премеравање
и тачкање пре обележавања.
Цена обухвата: превоз боје, разређивача и перли,
машине за обележавање и радника од пункта до
места обележавања, припрему боје, премеравање, тачкање и обележавање линије. Дебљина слоја нанесене
боје,
па према томе и количина материјала у зависности од ширине
линије, признаје се према упутству за рад произвођача
боје, а набавна цена материјала по јединици мере
се обрачунава посебно
m1

7.25

Обележавање попречних линија и других ознака на
коловозу.
Цена обухвата: превоз боје, разређивача , перли,
шаблона и радника од пункта до места обележавања,
припрему боје и обележавање линија и ознака уз
употребу мобилног компресора .Дебљина слоја нанешене
боје,
па према томе и количина материјала , признаје се
према
упутству за рад произвођача боје,а набавна цена материјала по јед.мере обрачунава се посебно

8.18.1

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХОРИЗОНТАЛНУ
СИГНАЛИЗАЦИЈИ (ФАРБА, ПЕРЛА, РАЗРЕЂИВАЧ)

8.18.1.1
8.18.1.2

Набавка беле боје - бели сигналин
Набавка жуте боје - жути сигналин

203.56

m2

252.06

din/kg
din/kg

263.00
290.00
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8.18.1.3.
8.18.1.4.
8.18.1.5.

Набавка сиве боје - сиви сигналин
Разређивач за боји - сигналин
Рефлектујућа перла

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.
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din/kg
din/l
din/kg

270.00
233.00
173.00

Демонтажа оштећене сигурносне ограде за возила
Цена обухвата: демонтажу плашта и одстојника, са
аутогеним резањем завртњева, утрошком оксигена и
дисугаса, вађење стубова, утовар у возило и превоз на
депонију.

m1

236.68

Оправка сигурносне ограде за возила са заменом
плашта .
Цена обухвата: превоз новог плашта од пункта до
места рада, демонтажу оштећеног плашта са
аутогеним
резањем завртњева, утрошком оксигена и дисугаса,
утоваром у возило и превозом на депонију,
постављање
и причвршћивање стубова у првобитан положај и монтажу новог плашта. Набавка плашта са превозом од
произвођача до пункта није обухваћена ценом.

m1

259.52

Ручно постављање стуба сигурносне ограде за возила.
Цена обухвата: превоз стуба од пункта до места
уграђивања и постављање стуба. Набавка стуба са
превозом од произвођача до пункта није обухваћена
ценом .

kom.

696.87

Ручно постављање одстојника сигурносне ограде
за возила.
Цена обухвата: превоз одстојника од пункта до
места уграђивања и монтажу одстојника.Набавка
одстојника са превозом од произвођача до пункта
није обухваћена ценом.

kom.

107.21

Ручно постављање капе на одстојник сигурносне
ограде за возила.
Цена обухвата: превоз капе од пункта до места
уграђивања и монтажу капе. Набавка капе са
превозом од произвођача до пункта није обухваћена
ценом.

kom.

155.62

Ручна монтажа плашта сигурносне ограде за возила.
Цена обухвата: превоз плашта од пункта до места
уграђивања и монтажу плашта. Набавка плашта са
превозом од произвођача до пункта није обухваћена
ценом.

m1

104.79

Ручна монтажа челичне траке на сигурносној огради
за возила .
Цена обухвата: превоз траке од пункта до места
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уграђивања и монтажу траке. Набавка траке са
превозом од произвођача до пункта није обухваћена
ценом.

m1

29.70

Ручно постављање комплетно нове сигурносне
ограде за возила са стубовима на 4 m на мањим
потезима.
Цена обухвата: превоз делова нове ограде од
пункта до места постављања, побијање стубова и
монтажу одстојника и плашта, укључујући све утоваре и истоваре.Набавка ограде са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.

m1

374.41

Ручно постављање комплетно нове сигурносне
ограде за возила са стубовима на 2 m на мањим
потезима.
Цена обухвата: превоз делова нове ограде од
пункта до места постављања, побијање стубова и
монтажу одстојника и плашта, укључујући све утоваре и истоваре.Набавка ограде са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.

m1

614.34

Машинско постављање комплетно нове једностране дистантне ограде ( JDO) типа "RAL" са стубовима на 2 m на већим потезима.
Цена обухвата: превоз делова нове ограде од
пункта до места постављања, побијање стубова
макаром, монтажу одстојника, капе,плашта и траке
компресором за завртање завртњева, укључујући и све утоваре и истоваре.Набавка ограде са превозом од произвођача до пункта није обухваћена
ценом.

m1

375.90

Машинско постављање комплетно нове једностране дистантне ограде ( JDO ) типа "RAL" са стубовима на 4 m на већим потезима.
Цена обухвата: превоз делова нове ограде од
пункта до места постављања, побијање стубова
макаром, монтажу одстојника, капе,плашта и траке
компресором за завртање завртњева, укључујући и све утоваре и истоваре.Набавка ограде са превозом од произвођача до пункта није обухваћена
ценом.

m1

229.73

Постављање металне ограде на пропусту.
Цена обухвата: превоз ограде од пункта до места
постављања, постављање ограде, бушење рупа у
стубиће ограде, постављање и затезање завртњева,
заваривање стубова и рукохвата, обрада и заштита
вара минијум бојом. Набавка ограде са превозом од произвођача до пункта није обухваћена
ценом.

m1

822.06
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Чишћење и прање колобрана, километарског стуба ,
саобраћајног знака и смероказа.
Цена обухвата: чишћење од блата и прашине и ручно
прање четком или прикључком за прање на специјалном возилу.
Ручно чишћење и прање
Машинско чишћење и прање

Страна 27 - Број 06
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kom.
h

59.04
5,310.67

Машинско чишћење и прање сигурносне ограде за
возила.
Цена обухвата: чишћење ограде од блата и прашине и
прање прикључком за прање на специјалном возлу.

h

5,310.67

Машинско чишћење и прање чеоних и видних површина на објектима.
Цена обухвата: чишћење површина од блата и прашине и прање прикључком за прање на специјалном
возилу.

h

5,310.67

Кречење колобрана са фарбањем хоризонталне траке.
Цена обухвата: набавку креча и црне боје, справљање кречног раствора , кречење два пута и извлачење црне линије.

kom.

111.45

Фарбање километарског или полукилометарског стуба масном бојом са исписивањем бројева.
Цена обухвата: набавку уљане боје и разређивача
и рад радника на фарбању и исписивању бројева.

kom.

369.13

Кречење граничних белега, бетонских и камених
објеката, парапета и ограда на мостовима.
Цена обухвата: набавку креча, справљање кречног раствора и кречење два пута, уз претходно
чишћење површине од блата и прашине.

m2

37.69

Фарбање металне ограде на мосту, сигурносне
ограде за возила и осталих гвоздених ограда масном бојом .
Цена обухвата: набавку минијума, разређивача ,
уљање боје и шмиргл папира, чишћење површине од
рђе и наношење основне боје и два пута уљане боје.Уколико се ради о већим површинама, које треба
очистити пескарењем и офарбати, посао се уступа
специјализованом предузећу , које је по позиву
инвеститора, дало најповољнију понуду.

m2

784.23

Фарбање чеоне површине објеката и тунела масном бојом .
Цена обухвата: набавку уљане боје и разређивача,
и два пута бојење , уз претходно чишћење површине,
од блата и прашине.

m2

308.76
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Набавка и превоз JDO ограде типа "RAL" до пункта
Набавка челичне траке за одбојну ограду са превозом
до пункта
Набавка челичних стубова за одбојну ограду са
превозом до пункта
Набавка монтажно -демонтажне поцинковане мрежне
ограде за градилиште са бетонским стопама, висина
ограде 2000 мм, опремљене спојницама и стубовима
са превозом до пункта.
Постављање или уклањање монтажно-демонтажне
градилишне ограде . Цена обухвата , превоз ограде од
пункта до места уграђивања, монтажа или демонтажа
ограде .
Набавка и уградња гуменог лежећег полицајца
ширине 1000mm и висине
х=3cm
х=cm
х=7cm
Набавка и уградња гумене крајнице за лежеће
полицајске ширине 1000mm
Набавка и уградња гуменог лежећег полицајца
ширине 500mm и висине 3,5,7cm.
Набавка и уградња гумене крајнице за лежеће
полицајске ширине 500mm
Набавка и уградња гуменог ивичњака L=50cm
Набавка и уградња уличних ретрорефлектујућих
маркера
Набавка и уградња жуто- црних стубића дужине
120cm и пречника од 2 цола
Набавка и уградња баријера за паркинг места
Набавка и уградња вибрационих трака ( са набавком
материјала хладне пластике)
Набавка и уградња типског , ливено гвозденог
градског стубића од сивог лива за запречавање
пролаза ( са логом ЈП" Дирекције")
Поправка оштећених ливно- гвоздених стубића (са
логом ЈП“Дирекције“)
Набавка и уградња флексибилног стубића висине
75cm.
Набавка и уградња заштитне пешачке ограде, жутоцрне
Набавка и уградња жуто- црних стубића дужине
120cm и пречника од 4 цола

28.Март 2018. године
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m1

1,500.00

m1

400.00

kom

2,000.00

m1

660.00

m1

150.00

m1
m1
m1

9,000.00
11,000.00
12,000.00

kom

1,800.00

m1

5,200.00

kom
kom

1,700.00
4,100.00

kom

720.00

kom

2,800.00

kom

13,000.00

m1

1,680.00

kom

14,000.00

kom

1,100.00

kom

2,450.00

m1

3,700.00

kom

4,500.00

ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРИСАНИХ РАСКРСНИЦА
Редовно одржавање семафорисаних раскрсница. У
цену је
урачунато: рад електричара 16 часова, дежурство ноћу 8 часова.
Ценом је обухваћен свакодневни обилазак
семафорисаних
раскрсница моторним возилом , отклањање сметњи у
раду
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семафора, замена неисправних о дотрајалих
компоненти,
и уређаја , одржавање семафора у функционално исправном и
безбедном стању. У цену није урачуната цена
материјала
din/raskrsnic
и опреме.
i

8.51.1.
8.51.2.
8.51.3.
8.51.4.
8.51.5.
8.51.6.
8.51.7.
8.51.8.
8.51.9.
8.51.10.
8.51.11.
8.51.12.
8.51.13
8.51.14
8.51.15.
8.51.16.
8.51.17.
8.51.18.
8.51.19.
8.51.20.
8.51.21.
8.51.22.
8.51.23.
8.51.24.
8.51.25.
8.51.26.
8.51.27.
8.51.28
8.51.29.
8.51.30.
8.51.31.
8.51.32.
8.51.33.
8.51.34

Набавка возачке лантерне Ø 300 mm Е27 (стари тип)
Набавка возачке лантерне Ø 210 mm Е27 (стари тип)
Набавка пешачке лантерне Ø 210 mm Е27 (стари тип)
Држач лантерни
Држач лантерни за ''Led lanterne''
Набавка возачке лантерне Ø 300 mm''лед светлосни
извор''
Набавка возачке лантерне Ø 210 mm ''лед светлосни
извор''
Набавка пешачке лантерне Ø 210mm ''лед светлосни
извор''
Сенило лантерне
Сијалице семафорске Е27 , 75W
Стуб семафора обични
Стуб семафора конзолни
Јарам
Поправка логичког модула PP
Поправка модула КК за координацију
Поправка модула КP за конфликт
Поправка модула IO за извршење
Програмирање семафорског уређаја по захтевима
железничких уређаја
Поправка релејног склопа за паљење возачких група
Испорука и пресвлачење сигналног кабла
Обрада сигналног кабла ( плетење, чешљање,
клемовање, испитивање, пуштање у рад)
Израда наставка на сигналним кабловима
( испитивање, пуштање у рад)
Поправка модула за паљење сијалица
Поправка семафорског уређаја
Набавка Futurled 3 улошка Ø 210mm
Набавка Futurled 3 улошка Ø 300mm
Набавка модула МIN за уређај Foton
Набавка модула CPS за уређај Foton
Набавка модула WBC за уређај Foton
Набавка модула КP-04 за уређај Foton
Набавка модула SMC за уређај Foton
Набавка модулаv VSG/VSGL за уређај Foton
Набавка напојне јединице за уређај Foton
Набавка и уградња модула за семафор- уређаја за
давање звучног сигнала за слепа и слабовида лица
( модул са напајањем и једним звучником, за једну
пешачку лантерну)

18,179.30

kom
kom
kom
kom
kom

33,000.00
23,000.00
18,000.00
1,300.00
2,100.00

kom

45,000.00

kom

36,000.00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

30,000.00
1,300.00
230
20,000.00
53,000.00
7,500.00
25,000.00
18,000.00
23,000.00
15,000.00

kom
kom
m

32,000.00
25,000.00
1,000.00

kom

15,000.00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

15,000.00
15,000.00
20,000.00
14,800.00
16,000.00
84,740.00
61,430.00
30,800.00
69,680.00
54,810.00
81,520.00
16,050.00

kom

29,200.00
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Набавка и уградња модула за семафор- уређаја за
давање звучног сигнала за слепа и слабовида лица
( модул са напајањем и два звучника, за две пешачке
лантерне)

28.Март 2018. године

16. Март 2018. године

kom

33,750.00

Производња цементног малтера.
Цена обухвата: набавку џакираног цемента
PC-35, песка и воде, превоз материјала на 30 km,
утовар,истовар и пренос цемента до места справљања и ручно справљање на лицу места.
Размере 1:1
Размере 1:2
Размере 1:3

m3
m3
m3

14,109.11
10,595.97
8,818.95

Производња бетона
Цема обухвата: набавку гранулисаног шљунка,
џакираног цемента PC-35 и воде, превоз материјала на 30 km, утовар и истовар цемента и рад бетонске базе капацитета 15 м3/h, утоваривача и
радника на справљању бетона.
Бетон MB - 15
Бетон MB - 20
Бетон MB - 30

m3
m3
m3

5,290.54
5,790.75
6,289.58

Ручно уграђивање бетона конструкција малих пресека до 0,12 m3 бетона на m2 или m1 конструкције
са квашењем бетона и превозом бетона аутомешалицом на 30 km.
Неармиране конструкције
Армиране конструкције

m3
m3

5,524.17
5,702.82

Ручно уграђивање бетона конструкција средњих
пресека од 0,12 m3 до 0,30 m3 бетона на m2 или
м1 конструкције са квашењем бетона и превозом
бетона аутомешалицом на 30 km.
Неармиране конструкције
Армиране конструкције

m3
m3

4,195.25
4,357.35

Машинско уграђивање бетона у неармиране и армиране конструкције пресека до 0,30 m3 бетона
на m2 или m1 конструкције са квашењем бетона
и превозом бетона аутомешалицом на 30 km.

m3

4,119.17

Машинско уграђивање бетона у неармиране и армиране конструкције пресека преко 0,30 m3 бетона
на m2 или m1 конструкције са квашењем бетона
и превозом бетона аутомешалицом на 30 km.

m3

3,545.52

ПОМОЋНЕ АНАЛИЗЕ
9.
9.1.

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.2.

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.3.

9.3.1.
9.3.2.
9.4.

9.4.1.
9.4.2.
9.5.

9.6.

9.7.

Израда двостране оплате од дасака 48 mm за бетонске потпорне зидове и објекте .
Цена обухвата: превоз материјала од пункта до
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9.9.1.
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9.9.1.5.
9.9.1.6.
9.9.1.7.

9.9.2.
9.9.2.1.
9.9.2.2.
9.9.2.3.
9.9.2.4.
9.9.2.5.
9.9.2.6.
9.9.2.7.

9.10.

9.11.
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места рада, набавку дрвене грађе, ексера и кланфи
и рад радника на изради, монтажи и демонт. оплате.

m2

904.83

Израда оплате за риголе од дасака 24 mm .
Цена обухвата: превоз материјала од пункта до
места рада, набавку дрвене грађе и ексера рад радника на изради, монтажи и демонт. оплате.

m1

213.18

Производња асфалтне масе .
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног шљунка и филера, транспорт
битумена
по тарифи превозника на просечну даљину од 200km,
филера на 100 km и рад асфалтне базе од 80 t, утоваривача и радника на справљању асфалтне масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт.
Производња асфалтне масе за крпљење ударних рупа
Асфалт бетон од еруптивног агрегата
Асфалт бетон од кречњачког агрегата
Везни слој - биндер од еруптивног агрегата
Везни слој - биндер од 60 % еруптивног и 40 %
кречњачког агрегата
Везни слој - биндер од кречњачког агрегата
Носећи слој од битуминизираног кречњачког агр.
Носећи слој од битуминизираног шљунка са додатком 30 % кречњачког агрегата.
Производнај асфалтне масе за пресвлачење коловоза.
Асфалт бетон од еруптивног агрегата
Асфалт бетон од кречњачког агрегата
Везни слој - биндер од еруптивног агрегата
Везни слој - биндер од 60 % еруптивног и 40 %
кречњачког агрегата
Везни слој - биндер од кречњачког агрегата
Носећи слој од битуминизираног кречњачког агр.
Носећи слој од битуминизираног шљунка са додатком 30 % кречњачког агрегата.
Производња тврдо ливеног асфалта .
Цена обухвата: набавку битумена BIT 25, еруптивног каменог агрегата , филера и лож уља за загревање масе. Транспорт битуменапо тарифи превозника
на просечну даљину од 200 km, филера на 100 km,
рад кохерице и радника на справљању масе.Превоз
еруптивног агрегата од произвођача до места уграђивања
обрачунати по ценовнику за масовни транспорт и то
0,728 t по тони асфалтне масе.
Ручна поправка асфалтног застора тврдо ливеним
асфалтом без рушења и опсецања.

t
t
t

6,948.67
6,414.02
6,383.05

t
t
t

6,223.03
5,983.00
5,956.12

t

5,858.67

t
t
t

6,396.81
5,862.17
5,831.20

t
t
t

5,671.18
5,431.15
5,404.27

t

5,286.82

t

10,387.77
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Цена обухвата: превоз кохерице и радника до места уграђивања, набавку и транспорт на 100 km
кречњачке камене ситнежи за посипање и рад радника на
уграђивању ливеног асгалта.

t

4,302.91

Машинско пресвлачење асфалтом мањих деоница
коловоза дужине до 250 m по целој ширини или
дужине
до 500 m на једној половини ширине коловоза .
Цена обухвата: превоз радника и механизације од
асфалтне базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад механизације и радника на
уграђивању асфалта. Превоз асфалта посебно се
обрачунава. Учинак гарнитуре на уграђивању асфалта је 45 t/h.
Објашњење : превоз 2h, уграђивање 6h,
6hx60t/h=360t, 360t/8h=45t/h , превоз 25 %,
уграђивање 75 %.

t

923.94

t

1,357.35

t

2,725.63

t

1,803.21

Машинско крпљење ударних рупа и колотрага
финишерром у већ припремљену ударну рупу са ваљањем
уграђеног асфалта .
Цена обухвата: превоз радника и механизације
од асфалтне базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад финишера,
виброваљка
и радника на уграђивању асфалта. Учинак гарнитуре
на
уграђивању асфалта је 100 t на дан.
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага у већ
припремљену ударну рупу са ваљањем уграђеног
асфалта .
Цена обухвата: превоз радника и механизације и
асфалта
од асфалтне базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад виброваљка и радника на уграђивању асфалта. Учинак гарнитуре на
уграђивању асфалта је 2,5 t/h.
Ручно уграђивање асфалта у риголе .
Цена обухвата: превоз радника и механизације од
асфалтне базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад радника на чишћењу подлоге,
прскању подлоге емулзијом и разастирању асфалта
и ваљање виброваљком. Превоз асфалта посебно се
обрачунава. Учинак екипе на уграђивању асфалта
је 5 t/h.
Ручно уграђивање асфалта у пешачке стазе.
Цена обухвата: превоз радника и механизације од
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асфалтне базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад компресора, шприц машине за
за емулзију, виброваљка и радника на уграђивању асфалта. Превоз асфалта посебно се обрачунава. Учи нак гарнитуре на уграђивању асфалта је 6 t/h.
9.17.

9.17.1.
9.17.2.
9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.
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t

1,696.95

Ручно сечење, исправљање, савијање, постављање и везивање једноставне и средње сложене арматуре.
Цена обухвата: набавка арматуре и жице за везивање са утоваром у камион и певозом на 30 km,
истовар из камиона са преносом на 20 m и рад радника на уграђивању.
Пресека до 12 mm
Пресека преко 12 mm

kg
kg

124.86
101.02

Израда снопова врбовог прућа за плетере .
Цена обухвата: одабирање, сечење и чишћење
здравог прућа до 3 cm дебљине и 2,0-3,0 m дужине,
слагање у сноп пречника 30 cm и везивање снопа
на два места врбовим прутом.

kom.

396.97

Производња врбових колаца дужине 0,75 m .
Цена обухвата: сечење врбовог коља дебљине
5-10 cm на дебљем крају, заобљавање главе зашиљавање на дебљем крају и слагање у гомиле.

kom.

19.85

Превоз полустабилне битуменске емулзије у бурадима .
Цена обухвата: утовар буради у камион од 10 t на
складишту продавца, превоз на 100 km до складишта
извођача радова и истовар, утовар у камион од 10 t ,
превоз на 30 km до места уграђивања и истовар .

kg

4.32

Превоз битумена за изолацију и масе за заливање
спојница у бурадима.
Цена обухвата: утовар буради у полутеретни камион
од 2 t на складишту продавца, превоз на 10 km до
складишта извођача радова и истовар са уношењем у
складиште до 10 m , изношење из складишта, утовар у
полутеретни камион од 2t , превоз на 30 km до
места уграђивања и истовар.

kg

4.22

Уграђивање стуба L=1900 мм, тежине 15,7 kg једностране дистантне ограде (JDO) типа "RAL".
Цена обухвата : превоз радника и стуба од
пункта до места уграђивања и побијање стубова
макаром.
Монтажа плашта L=4300 мм, теж. 44 kg или 11 kg/m1.
једностране дистантне ограде (JDO) типа "RAL".
Цена обухвата : превоз радника и плашта од пункта
до места уграђивања и монтажу завртњева ком-

kom.

462.34
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9.24.

9.25.

9.26.
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m1

66.58

Монтажа једностраног одстојника тежине 4,8 kg
једностране дистантне ограде (JDO) типа "RAL".
Цена обухвата : превоз радника и одстојника од
пункта до места уграђивања и монтажу завртњева
компресором.

kom.

67.47

Монтажа капе тежине 0,9 kg једностране дистантне
ограде (JDO) типа "RAL".
Цена обухвата : превоз радника и капе од пункта
до места уграђивања и монтажу завртњева
компресором.

kom.

54.85

m1

16.99

Монтажа траке 70x5 L=4140 mm , тежине 11,4 kg
или 2,85 kg/m1 једностране дистантне ограде (JDO)
типа "RAL".
Цена обухвата : превоз радника и траке од пункта
до места уграђивања и монтажу завртњева
компресором.

10.

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

10.1.

Обележавање трасе пре почетка радова.

km

25,465.03

10.2.

Крчење шибља булдозером са утоваром и превозом до 1 km.

m2

22.20

Ручно сечење густог шибља са слагањем на страну ван путног појаса.

m2

54.58

Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем
грана и остављањем на страну.
Пресека 10 - 20 cm
Пресека 20 - 30 cm
Пресека 30 - 50 cm
Пресека преко 50 cm

kom.
kom.
kom.
kom.

284.87
712.18
1,899.16
4,827.02

Сечење дрвећа ручно са кресањем грана и остављањем на страну.
Пресека 10 - 20 cm
Пресека 20 - 30 cm
Пресека 30 - 50 cm
Пресека преко 50 cm

kom.
kom.
kom.
kom.

471.40
1,215.71
3,175.74
9,552.04

Вађење пањева раније посечених стабала булдозером са остављањем на страну ван путног појаса.
Пресека 10 - 20 cm
Пресека 20 - 30 cm
Пресека 30 - 50 cm
Пресека преко 50 cm

kom.
kom.
kom.
kom.

234.72
382.27
697.47
1,441.88

10.3.

10.4.
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.5.
10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.5.4.
10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.
10.6.4.
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Обарање стабала са вађењем пањева булдозером и остављањем на страну ван путног појаса.
Пресека 5 - 10 cm
Пресека 10 - 20 cm
Пресека 20 - 30 cm
Пресека 30 - 50 cm
Пресека преко 50 cm
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kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

180.07
295.31
482.58
727.46
1,188.43

Израда нове дрвене ограде са набавком и превозом материјала до 30 km.

m2

1,438.46

Демонтажа старе дрвене ограде са преносом
грађе до 30m.

m2

161.78

Демонтажа старе дрвене ограде и поновна мон тажа са додатком 50 %нове грађе.

m2

1,150.64

Демонтажа старе дрвене ограде и поновна мон тажа без додатка нове грађе.

m2

701.04

Израда нове ограде од жичаног плетива са дрвеним стубовима са набавком и превозом материјала на 30 km.

m2

924.48

Демонтажа ограде од жичаног плетива са преносом материјала до 30 m.

m2

86.28

Демонтажа ограде од жичаног плетива и поновна
монтажа , без додатка новог материјала.

m2

373.89

Рушење зграда од слабог материјала (демонтажа
бараке) са преносом и слагањем материјала на
даљину до 40 m.

m2

1,527.38

10.16.
10.16.1.
10.16.2.

Рушење неармираног бетона ручно
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m3
m3

8,429.30
9,411.80

10.17.
10.17.1.
10.17.2.

Рушење неармираног бетона пикамером
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m3
m3

5,416.62
6,399.11

10.18.
10.18.1.
10.18.2.

Рушење армираног бетона ручно
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m3
m3

13,886.74
14,869.23

10.19.
10.19.1.
10.19.2.

Рушење армираног бетона пикамером
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m3
m3

12,004.39
12,986.89

10.20.
10.20.1.

Рушење бетонског тротоара d=10 cm , ручно
Без одвоза шута

m2

135.09

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.
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10.20.2.

Са одвозом шута на 20 m

m2

234.33

10.21.
10.21.1.
10.21.2.

Рушење бетонског тротоара d=10 cm , пикамером
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m2
m2

102.48
201.72

10.22.
10.22.1.
10.22.1.
1.
10.22.1.
2.

Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке.
Са саставцима заливеним песком
Без одвоза

m2

64.51

Са одвозом на 20 m

m2

152.34

10.22.2.
10.22.2.
1.
10.22.2.
2.

Са саставцима заливеним цементним малтером
Без одвоза

m2

659.96

Са одвозом шута на 20 m

m2

747.79

10.22.3.
10.22.3.
1.
10.22.3.
2.

Са саставцима заливеним битуменом
Без одвоза

m2

99.24

Са одвозом шута на 20 m

m2

187.07

10.23.

Машинско рушење коловоза од ситне камене коцке
утоваривачем са утоваром у камион, без превоза.

m2

37.73

10.24.
10.24.1.
10.24.2.

Рушење ивичњака 12/18 cm ручно
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m1
m1

378.24
408.01

10.25.
10.25.1.
10.25.2.

Рушење ивичњака 12/18 cm пикамером
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m1
m1

263.51
293.28

10.26.
10.26.1.
10.26.2.

Рушење ивичњака 18/24 cm ручно
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m1
m1

594.37
624.15

10.27.
10.27.1.
10.27.2.

Рушење ивичњака 18/24 cm пикамером
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m1
m1

409.91
439.68

10.28.
10.28.1.
10.28.2.

Рушење ивичњака 20/24 и 24/24 cm ручно
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m1
m1

756.48
786.25

10.29.
10.29.1.
10.29.2.

Рушење ивичњака 20/24 и 24/24 cm пикамером
Без одвоза шута
Са одвозом шута на 20 m

m1
m1

548.98
578.75

10.30.

Разривање туцаничког застора и подлоге булдозе-
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10.30.1.
10.30.2.
10.31.

10.32.

10.33.
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10.33.4.
10.33.5,
10.33.6.
10.34.

10.35.

10.35.1.
10.35.2.
10.35.3.
10.35.4.
10.35.5.
10.35.6.
10.36.

10.36.1.
10.36.2.
10.37.
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ром са сопственим ријачем и гурањем материјала
до 20 m.
Дебљине d=10 cm
Дебљине d=20 cm

m2
m2

31.05
41.40

Браздање - риљање туцаничког застора грејдером
са планирањем и ваљањем.

m2

73.45

Рушење асфалтног застора дебљине d=5 cm грејдером , без превоза.

m2

49.78

Рушење асфалтног застора дебљине d=5 cm грејдером , са машинским утоваром и одвозом материјала на депонију.
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km
Са превозом на 10 km

m2
m2
m2
m2
m2
m2

96.44
98.92
101.15
103.15
104.96
111.98

Рушење подлоге коловоза d=25 cm грејдером
( без превоза ).

m2

57.56

Рушење подлоге коловоза дебљине d=25 cm грејдером ,са машинским утоваром и одвозом материјала на депонију.
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km
Са превозом на 10 km

m2
m2
m2
m2
m2
m2

133.06
142.75
151.42
159.24
166.32
193.73

m2

15.92

m2

13.67

m1

45.37

m3
m3

496.21
694.69

Профилисање коловоза глодалицом за асфалт "Wirtgen"-2000.
Цена обухвата: рад глодалице, аутоцистерне за воду
и компресора на скидању асфалта, превоз скинутог
материјала до 10 км и рад радника на обезбеђењу
саобраћаја. Цена је обрачуната за d=1 cm.
Асфалт од еруптивног агрегата
Асфалт од кречњачког агрегата и природног
шљунка.
Исецање ивица асфалтног коловоза d=6 cm
машином за сечење асфалта.

11.

ДОЊИ СТРОЈ

11.1.
11.1.1.
11.1.2.

Ручни ископ хумуса у широком откопу
У природно влажном земљишту
У мокром земљишту
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11.1.3.
11.1.4.

У прир. влажном земљишту са жилама и корењем
У мокром земљишту са жилама и корењем

m3
m3

595.45
744.32

11.2.

Ручно откопавање земље III и IV категорије у
широком откопу
У природно влажном земљишту
У мокром земљишту
У прир. влажном земљишту са жилама и корењем
У мокром земљишту са жилама и корењем

m3
m3
m3
m3

1,190.90
1,389.39
1,290.15
1,439.01

Ручни утовар земље у камион увећан за коеф.
растреситости
Хумус к=1,15
Земља III и IV категорије к =1,275
Шут грађевински природно влажан к=1,30

m3
m3
m3

296.73
411.23
516.06

Ручни ископ природно влажне земље III и IV кат.
у широком откопу, са ручним утоваром у камион и
превозом
Са превозом на 1 km.
Са превозом на 2 km.
Са превозом на 3 km.
Са превозом на 4 km.
Са превозом на 5 km.

m3
m3
m3
m3
m3

1,927.90
1,967.44
2,002.84
2,034.73
2,063.63

11.5.1.
11.5.2.
11.5.3.

Машински ископ хумуса у слоју од 10-20 cm са
скидањем траве и растиња пресека до 5 cm
Са гурањем до 20 m
Са гурањем од 20 - 40 m
Са гурањем од 40 - 60 m

m3
m3
m3

64.59
87.56
132.28

11.6.
11.6.1.
11.6.2.
11.6.3.

Машински ископ песка и шљунка
Са гурањем до 20 m
Са гурањем од 20 - 40 m
Са гурањем од 40 - 60 m

m3
m3
m3

139.42
178.85
219.84

11.7.
11.7.1.
11.7.2.
11.7.3.

Машински ископ материјала III и IV категорије
Са гурањем до 20 m
Са гурањем од 20 - 40 m
Са гурањем од 40 - 60 m

m3
m3
m3

81.35
108.37
165.81

11.8.

Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског
материјала В кат. булдозером са сопственим ријачем.
Са гурањем до 20 m
Са гурањем од 20 - 40 m
Са гурањем од 40 - 60 m

m3
m3
m3

119.24
158.98
239.09

Машински утовар земље из ископа у камион ,увећан
за коефицијент растреситости.
Песак, шљунак, камена дробина и јаловина (к=1.2)
Хумус (к=1,15)
Земља III и IV категорије (к=1,275)

m3
m3
m3

126.54
132.54
147.89

11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.3.
11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.
11.4.

11.4.1.
11.4.2.
11.4.3.
11.4.4.
11.4.5.
11.5.

11.8.1.
11.8.2.
11.8.3.
11.9.
11.9.1.
11.9.2.
11.9.3.
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11.9.4.
11.9.5.

Материајал V и VI категорије (к=1,45)
Туцаник 3 - 6 cm (к=1,4)

m3
m3

169.26
163.42

11.10.
11.10.1.
11.10.2.
11.10.3.
11.10.4.
11.10.5.

Машински утовар земље у растреситом стању са депоније или позајмишта у камион.
Песак, шљунак, камена дробина и јаловина
Хумус
Земља III и IV категорије
Материјал V и VI категорије
Туцаник 3 - 6 cm

m3
m3
m3
m3
m3

105.45
115.26
115.99
116.73
116.73

11.11.
11.11.1.
11.11.2.
11.11.3.
11.11.4.
11.11.5.
11.11.6.

Машински ископ и утовар хумуса са превозом
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km
Са превозом на 10 km

m3
m3
m3
m3
m3
m3

288.74
319.65
347.32
372.25
394.84
482.24

11.12.

Машински ископ земље III и IV категорије у широком откопу, са машинским утоваром и превозом.
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km
Са превозом на 10 km

m3
m3
m3
m3
m3
m3

346.46
386.00
421.40
453.29
482.19
594.00

Широки ископ растреситог стеновитог серпентинског
материјала V категорије булдозером са сопственим ријачем са машинским утоваром и превозом.
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km
Са превозом на 10 km

m3
m3
m3
m3
m3
m3

424.21
471.97
514.72
553.24
588.15
723.20

Широки откоп стене у усеку и засеку минирањем
са машинским бушењем рупа.
Напомена: цена важи само за мањи обим радова
док се за масовна минирања прикупљају понуде
специјализованих предузећа.

m3

597.94

11.15.1.
11.15.2.
11.15.3.
11.15.4.

Прикупљање изминираног материјала булдозером
или утоваривачем .
Са гурањем до 20 m
Са гурањем од 20 - 40 m
Са гурањем од 40 - 60 m
Са гурањем од 60 - 80 m

m3
m3
m3
m3

71.54
95.39
143.46
186.31

11.16.

Широки откоп стене у усеку и засеку минирањем,

11.12.1.
11.12.2.
11.12.3.
11.12.4.
11.12.5.
11.12.6.
11.13.

11.13.1.
11.13.2.
11.13.3.
11.13.4.
11.13.5.
11.13.6.
11.14.

11.15.
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11.17.

11.17.1.
11.17.2.
11.17.3.
11.17.4.
11.17.5.
11.17.6.
11.17.7.
11.18.

11.18.1.
11.18.2.
11.18.3.
11.18.4.
11.18.5.
11.18.6.
11.18.7.
11.19.

11.20.

11.21.

11.21. 1.
11.21. 2.
11.22.
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прикупљање материјала булдозером, машински
утовар и превоз
Са гурањем на 60 m
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km
Са превозом на 10 km

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

741.39
989.79
1,040.75
1,086.37
1,127.48
1,164.73
1,308.84

Ископ земље III и IV кат. ровокопачем 90 % и
ручно 10 % за проширење коловоза са пребацивањем земље на страну или утоваром и превозом
Са пребацивањем земље на страну
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km
Са превозом на 10 km

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

336.95
481.84
521.38
556.78
588.67
617.57
729.38

Ископ земље за путне јаркове ровокопачем 80%
и ручно 20 % са пребацивањем земље на страну
или на банкину, утоваром и превозом .
Са пребацивањем земље на страну или банкину
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km
Са превозом на 10 km

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

437.35
582.24
621.78
657.18
689.07
717.97
829.78

Машински ископ степенастих засека у земљи III и IV
категорије.
Цена обухвата: ископ степенастих засека ширине 11,5 m усечене у терен нагиба већег од 20 % на који се гради насип. Бочне површине засека треба извести у нагибу 2:1.

m3

251.03

Обрада подтла.
Цена обухвата: сабијање подтла вибро јежом уз
евентуално квашење.

m2

28.80

Уређење постељице - планума доњег строја
Цена обухвата: грубо и фино планирање грејдером,
сабијање ваљком и квашење.
У материјалу III и IV категорије
У материјалу V и VI категорије

m2
m2

59.77
71.73

Израда насипа.
Цена обухвата: рад машина на насипању, разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и сабија-
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њу материјала.
Од материјала III и IV категорије
Од материјала V и VI категорије

m3
m3

189.33
228.50

Планирање косина усека и насипа у материјалу III и
IV категорије .
Цена обухвата: планирање косина грејдером са
ручном поправком.

m2

33.70

Хумузирање косина хумусом у слоју d=20 cm ископаним на лицу места и затрављивањем.
Цена обухвата: разастирање и планирање хумуса
машински са ручном поправком и затрављивање са
набавком семена и квашењем.

m2

54.99

Хумузирање косина хумусом у слоју d=20 cm са
превозом хумуса из позајмишта и затрављивањем.
Цена обухвата: машински ископ, утовар и превоз хумуса на трасу, разастирање и планирање грејдером,
са ручном поправком, затрављивање са набавком
семена и квашењем.
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km

m2
m2
m2
m2
m2

102.30
108.48
114.02
119.00
123.52

Машинско разастирање хумуса и земље III и IV кат.
на депонији или већем платоу без ваљања.

m3

46.58

Израда банкина од депоноване земље III и IV кат.
на банкини, при ископу путних јаркова, са разастирањем и планирањем земље грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком.

m3

186.57

Израда банкина од земље III и IV категорије са ископом, утоваром и превозом земље, разастирањем и планирањем земље грејдером са ручном поправком и ваљањем малим ваљком.
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km

m3
m3
m3
m3
m3

544.21
583.75
619.15
651.04
679.94

Машински ископ подужних ровова дубине 0-2 m без
разупирања, за дренаже код одводњавања постељице у земљи III и IV кат., са ручном поправком.
Без превоза
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km

m3
m3
m3
m3

385.42
530.31
569.85
605.25
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11.29.5.
11.29.6.

Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km

m3
m3

637.14
666.04

11.30.

Ручни ископ подужних ровова дубине 0-2 m, за дренаже код одводњавања постељице , у материјалу
V и VI категорије са ручним утоваром и превозом.
Без превоза
Са превозом на 1 km
Са превозом на 2 km
Са превозом на 3 km
Са превозом на 4 km
Са превозом на 5 km

m3
m3
m3
m3
m3
m3

1,461.34
2,338.32
2,389.29
2,434.91
2,476.01
2,513.26

Израда подграде са набавком и превозом дрвене
грађе на 30 km.
У природно влажним рововима
У стално мокрим рововима

m2
m2

330.34
382.40

Ручни ископ попречних дренажних ровова у мокром материјалу III и IV категорије .
Цена обухвата: ручни ископ земље са превозом
ручним колицима на 10 m и разупирањем 2 m2/m3
ископа.
Дубине 0-2 m
Дубине 2-4 m
Дубине 4-6 m
Дубине 6-8 m

m3
m3
m3
m3

3,796.03
4,540.34
5,359.09
6,177.84

Полагање бетонских дренажних цеви на слоју бетона МB - 15.
Цена обухвата: справљање и уграђивање бетона
у подлогу са превозом бетона аутомешалицом на
30 км и постављање цеви. Набавка и превоз цеви
посебно се обрачунавају.
Пресека 150 mm
Пресека 200 mm
Пресека 300 mm

m1
m1
m1

1,086.85
1,114.64
1,182.80

Полагање пуних бетонских одводних цеви на слоју
песка d=10 cm.
Цена обухвата: набавку, превоз на 30 km и уграђивање песка у подлогу и постављање цеви. Набавка и превоз цеви посебно се обрачунавају.
Пресека 200 mm
Пресека 300 mm
Пресека 400 mm

m1
m1
m1

737.71
1,162.59
1,595.00

11.30.1.
11.30.2.
11.30.3.
11.30.4.
11.30.5.
11.30.6.
11.31.
11.31.1.
11.31.2.
11.32.

11.32.1.
11.32.2.
11.32.3.
11.32.4.
11.33.

11.33.1.
11.33.2.
11.33.3.
11.34.

11.34.1.
11.34.2.
11.34.3.
11.35.

Полагање пластичних дренажних цеви на слоју бетона МB - 15.
Цена обухвата: справљање и уграђивање бетона
у подлогу са превозом бетона на 30 км и постављање цеви. Набавка и превоз цеви посебно се
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11.35.1.
11.35.2.
11.35.3.
11.36.

11.36.1.
11.36.2.
11.36.3.
11.37.

11.37.1.
11.37.2.
11.37.3.
11.38.

11.39.

11.40.

11.41.

11.41. 1.
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обрачунавају.
Пресека 150 mm
Пресека 200 mm
Пресека 300mm

m1
m1
m1

896.14
908.65
1,019.21

Полагање пуних пластичних одводних цеви на слоју
песка d=10 cm .
Цена обухвата: набавку, превоз на 30 km и уграђивање песка у подлогу и постављање цеви.Набавка и превоз цеви се посебно обрачунавају.
Пресека 200 mm
Пресека 300 mm
Пресека 400 mm

m1
m1
m1

167.67
298.92
392.58

Полагање пуних азбестцементних одводних цеви
на слоју песка d=10 cm.
Цена обухвата: набавку, превоз на 30 km и уграђивање песка у подлогу и постављање цеви.Набавка и превоз цеви се посебно обрачунавају.
Пресека 200 mm
Пресека 300 mm
Пресека 400 mm

m1
m1
m1

253.69
353.65
478.66

Израда ревизионог шахта од монтажних бетонских
елемената.
Цена обухвата: набавку, превоз на 30 km и насипање песка у слоју од 10 cm испод бетонског дна
шахта, справљање и уграђивање бетона МB-20 у
дно шахта са превозом на 30 km и монтажу прстенастих елемената са набавком и уградњом пењалица. Набавка и превоз бетонских елемената посебно
се обрачунавају.

m1

8,241.16

Израда дренажног споја од бетона МB -20 .
Цена обухвата: набавку, превоз на 30 km и насипање
песка у слоју од 10 cm за подлогу, справљање и уграђивање бетона у оплати са превозом на 30 км.

kom.

2,099.20

Монтажа гвозденог или армирано бетонског поклопца на ревизионом шахту.
Цена обухвата: справљање цементног малтера
1 : 3 и уграђивање поклопца. Набавка и превоз
поклопца се посебно обрачунавају.

kom.

2,092.94

Полагање бетонских неармираних цеви за израду
пропуста .
Цена обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге, улазне и излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона
из овог ценовника, док се набавка и правоз посебно
обрачунавају.
Пресека 50 cm

m1

1,560.94
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11.41.
11.41.
11.41.
11.41.
11.41.

2.
3.
4.
5.
6.

Пресека
Пресека
Пресека
Пресека
Пресека

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Полагање бетонских армираних цеви за израду пропуста .
Цена обухвата само постављање цеви. Израда подлоге, облоге улазне и излазне главе пропуста, обрачунава се према ценама уграђеног бетона
из овог ценовника, док се набавка и правоз цеви
посебно обрачунавају.
Пресека 100 cm
Пресека 120 cm
Пресека 140 cm
Пресека 160 cm
Пресека 180 cm
Пресека 200 cm
Пресека 220 cm
Пресека 240 cm

11.42.

11.42.
11.42.
11.42.
11.42.
11.42.
11.42.
11.42.
11.42.
11.43.

11.43.1.
11.43.1.
1.
11.43.1.
2.
11.43.2.
11.43.2.
1.
11.43.2.
2.
11.44.

11.44.1.

11.45.
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m1
m1
m1
m1
m1

1,893.91
2,304.46
2,628.75
3,357.38
4,101.06

m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

3,371.51
4,308.22
5,160.37
6,141.63
7,264.77
8,541.29
9,984.32
11,787.82

Без превоза шљунка или туцаника

m3

1,889.05

Са превозом на 30 km
За дренаже на косинама код санације клизишта

m3

2,408.47

Без превоза шљунка или туцаника

m3

2,743.53

Са превозом на 30 km

m3

3,262.94

Израда глиненог чепа преко дренажне испуне
Цена обухвата: израду глиненог чепа са набијањем у слоју 15-25 cm ручним или механичким путем.Ископ, утовар и превоз глине посебно се обрачунава по ценама из овог ценовника.

m3

2,005.20

Израда глиненог чепа преко дренажне испуне на
косинама код санације клизишта.
Цена обухвата: израду глиненог чепа са набијањем у слоју 15-25 cm ручним или механичким путем.Ископ, утовар и превоз глине посебно се обрачунава по ценама из овог ценовника.

m3

2,448.07

Израда дренажног филтра од решетаног шљунка иберлауфа или туцаника .
Цена обухвата: набавку иберлауфа или туцаника и
уграђивање филтра у слојевима са набијањем лаганим средствима за набијање да се не оштете и не
помере дренажне цеви.
За одводњавање постељице

Затрпавање дренажних ровова земљом.
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11.46.

11.46.1.
11.46.2.
11.47.
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Цена обухвата: уграђивање земље у слојевима
са лаким набијањем вибро плочом.

m3

340.25

Затрпавање дренажних ровова природним шљунком.
код одводњавања постељице .
Цена обухвата:набавку шљунка и уграђивање
у слојевима са лаким набијањем вибро плочом.
Без превоза шљунка
Са превозом на 30 km

m3
m3

1,256.02
1,775.43

Израда сегментног одводног јарка b=80 cm и
d=10 cm бетоном МB-20, на слоју шљунка d=10cm
на претходно уваљаној подлози.
Цена обухвата: набавку шљунка са превозом на
30 км и уграђивање шљунка у подлогу, набавку и
израду оплате, справљање и уграђивање бетона са
превозом аутомешалицом на 30 km.

m1

1,736.09

Облагање одводног јарка монтажним бетонским
каналетама на слоју песка d=10 cm са фуговањем
цементним малтером 1:2 .
Цена обухвата: набавку песка и цем. малтера са
превозом на 30 km и полагање каналета са фуговањем. Набавка и превоз каналета посебно се
наплаћују

m1

691.50

12.

ОБЈЕКТИ

12.1.

Ручни ископ земље за темаље објеката у материјалу III и IV кат. са превозом колицима на 10 m
(без израде подграде).
У природно влажном од 0-2 m
У мокром 0-2 m
У природно влажном од 2-4 m
У мокром 2-4 m
У природно влажном од 4-6 m
У мокром 4-6 m

m3
m3
m3
m3
m3
m3

2,552.91
2,807.96
2,857.59
3,169.71
3,427.24
3,806.35

Машински ископ за темеље објеката у материјалу
III и IV кат. са одбацивањем земље у страну или
утоваром у камион .

m3

230.31

Ручни ископ за темеље објеката у материјалу V и VI
кат. дубине 0-2 m са превозом ручним колицима
на 10 m.

m3

2,828.40

Справљање цементног малтера са превозом материјала на 30 km.
Размере 1:2
Размере 1:3

m3
m3

10,595.97
8,818.95

12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.1.5.
12.1.6.
12.2.

12.3.

12.4.
12.4.1.
12.4.2.
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12.5.

12.5.1.
12.5.2.
12.5.3.
12.6.

12.6.1.
12.6.2.
12.6.3.
12.7.
12.7.1.
12.7.2.
12.8.

12.9.
12.9.1.
12.9.2.
12.10.

12.11.
12.11.1.
12.11.2.
12.11.3.
12.11.4.

12.12.

12.12.1.
12.12.2.
12.13.
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Производња и машинско уграђивање бетона у темеље и зидове објеката са превозом бетона аутомешалицом на 30 km ( без израде оплате).
МB -15
МB -20
МB -30

m3
m3
m3

8,836.07
9,336.28
9,835.11

Производња и машинско уграђивање бетона у пресеке до 0,3m3/m1 конструкције са превозом бетона
мешалицом на 30 km ( без израде оплате).
МB -15
МB -20
МB -30

m3
m3
m3

9,409.71
9,909.92
10,408.75

Производња и ручно уграђивање бетона у подлогу
са превозом бетона аутомешалицом на 30 км.
МB -15
МB -20

m3
m3

10,814.71
11,314.92

Набавка, израда и уграђивање двостране оплате са
превозом грађе на 30 km.

m2

904.83

Набавка и уграђивање арматуре са превозом на
30 km.
Пресека до 12 mm
Пресека преко 12 mm

kg
kg

124.86
101.02

Набавка, превоз на 30 km и израда скеле I врсте
висине до 10 m, без израде постоља или шипова.

m3

32,181.87

m2
m2

250.05
463.75

m2

384.16

m2

743.64

m2
m2

1,932.83
2,171.27

Израда хидроизолације на мањим објектима са
набавком и превозом материјала на 30 km .
Један врућ премаз битуменом d=2 mm .
Два врућа премаза битуменом d=4 mm .
Један слој тер хартије, један хладан премаз и један
врућ премаз битуменом .
Два слоја тер хартије, један хладан премаз и један
врућ премаз битуменом .
Израда калдрме од ломљеног камена d=25 cm
на слоју песка са заливањем спојница цем. малтером 1:3.
Цена обухвата: набавку ломљеног камена, песка и цем. малтера и израду калдрме просечно за
хоризонталан и кос терен. Превоз камена и песка
обрачунати по ценовнику транспорта и то за камен
0,3 m3/m2 и песак 0,15 m3/m2.
Без превоза камена и песка
Са превозом камена и песка на 30 km
Израда калдрме од ломљеног камена d=25 cm
на слоју песка са заливањем спојница песком.
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12.13.1.
12.13.2.
12.14.

12.14.1.
12.14.2.
12.15.

12.15.1.
12.15.2.
12.16.

12.16.1.
12.16.2.

13
13.1.

13.1.1.
13.1.2.
13.2.
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Цена обухвата: набавку ломљеног камена и песка и израду калдрме.Превоз камена и песка
обрачунати по ценовнику транспорта и то за камен
0,3 m3/m2 и песак 0,19 m3/m2.
Без превоза камена и песка
Са превозом камена и песка на 30 km

m2
m2

1,347.82
1,606.04

Зидање темеља ломљеним каменом у цементном малтеру 1:3 са набавком материјала. Превоз
лом љеног камена обрачунати по ценовнику транспорта и то 1,25 m3/m3 зида .
Без превоза камена
Са превозом камена на 30 km

m3
m3

8,929.56
9,613.87

Зидање зидова ван темеља ломљеним каменом
са једним лицем у цементном малтеру 1:3 са набавком материјала.Превоз камена обрачунати по
ценовнику транспорта и то 1,25 m3/m3 зида.
Без превоза камена
Са превозом камена на 30 km

m3
m3

9,950.91
10,635.21

Зидање зидова ван темеља ломљеним каменом
са једним лицем у суво са набавком ломљеног
камена. Превоз камена обрачунати по ценовнику
транспорта и то 1,25 m3/m3 зида.
Без превоза камена
Са превозом камена на 30 km

m3
m3

4,617.72
5,302.03

m3
m3

227.99
1,471.34

ГОРЊИ СТРОЈ
Уграђивање тампона од шљунка према техничком
опису.
Цена обухвата: машинско разастирање, планирање
и ваљање материјала уз потребно квашење. Набавка материјала доказује се рачуном, ценовником
испоручиоца, ценом материјала из овог ценовника
или анализом цене коју оверава надзорни орган.
Транспорт материјала обрачунава се по ценовнику
транспорта, а транспортну даљину оверава надзор.
Без набавке и превоза материјала
Са набавком и превозом материјала на 30 km.
Уграђивање тампона од дробљеног каменог
агрегата 0-60 mm према техничком опису.
Цена обухвата: машинско разастирање, планирање
и ваљање материјала уз потребно квашење. Набавка материјала доказује се рачуном, ценовником
испоручиоца, ценом материјала из овог ценовника
или анализом цене коју оверава надзорни орган.
Транспорт материјала обрачунава се по ценовнику
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транспорта, а транспортну даљину оверава надзор .
Без набавке и превоза материјала
Са набавком и превозом материјала на 30 km.

m3
m3

227.99
1,746.34

Ручно уграђивање тампона од шљунка на проширењима коловоза и местима где није могуће машинско
разастирање.
Цена обухвата: ручно разастирање и планирање
материјала и ваљање малим вибро ваљком уз потребно квашење. Набавка материјала доказује се
рачуном, ценовником испоручиоца, ценом материјала из овог ценовника или анализом цене коју оверава надзорни орган.Транспорт материјала обрачунава се по ценовнику транспорта, а транспортну даљину оверава надзорни орган.
Без набавке и превоза материјала
Са набавком и превозом материјала на 30 km.

m3
m3

705.01
1,948.36

Ручно уграђивање тампона од дробљеног каменог
агрегата 0-60 mm на проширењима коловоза и
местима
где није могуће машинско разастирање.
Цена обухвата: ручно разастирање и планирање
материјала и ваљање малим вибро ваљком уз потребно квашење. Набавка материјала доказује се
рачуном, ценовником испоручиоца, ценом материјала из овог ценовника или анализом цене коју оверава надзорни орган.Транспорт материјала обрачунава се по ценовнику транспорта, а транспортну даљину оверава надзорни орган.
Без набавке и превоза материјала
Са набавком и превозом материјала на 30 km.

m3
m3

705.01
2,223.36

Израда ригола од бетона МB-20 .
Цена обухвата: производњу и уграђивање бетона
са превозом аутомешалицом на 30 km , набавку
дрвене грађе са превозом на 30 km и израду и
уграђивање риголске оплате.
Ширине 50 cm
Ширине 75 cm

m1
m1

1,412.28
1,709.58

Израда монтажних бетонских ригола димензија
40x40x12 cm на подлози од бетона МB-15.
Цена обухвата: набавку, превоз на 30 km и уграђивање бетона МB-15 у подлогу и постављање
монтажних ригола. Набавка и превоз ригола плаћају се по рачуну.

m1

981.91

Израда ригола од асфалт бетона d=6 cm са израдом
зуба 15/30 од бетона МB-20 на лицу места.
Цена обухвата: справљање и уграђивање асфалт
бетона од кречњачког агрегата, набавку и угра-
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ђивање бетона и оплате са превозом на 30 km.
Превоз агрегата од произвођача до асфалтне базе
као и превоз асфалтне масе од базе до места уграђивања посебно се наплаћује и то за риголу :
ширине 50 cm - 0,0750 t/m1
ширине 75 cm - 0,1125 t/m1
ширине 50 cm
Ширине 75 cm

m1
m1

1,599.33
1,904.57

Израда ригола од асфалта д=6 цм са сивим монтажним ивичњаком 18/24.
Цена обухвата: набавку и уграђивање асфалт бетона од кречњачког агрегата и бетона МB-15 за
подлогу ивичњака са превозом на 30 km. Набавка и превоз ивичњака плаћају се по рачуну. Превоз
агрегата од произвођача до асфалтне базе као и
превоз асфалтне масе од базе до места уграђивања посебно се наплаћује и то за риголу :
ширине 50 cm - 0,0750 t/m1
ширине 75 cm - 0,1125 t/m1
ширине 50 cm
Ширине 75 cm

m1
m1

1,543.27
1,848.51

Израда монтажних бетонских ивичњака .
Цена обухвата: производњу и уграђивање бетона
у подлогу са превозом бетона аутомешалицом на
30 km и уграђивање ивичњака. Набавка и превоз
ивичњака плаћају се по рачуну .
Димензије 12/18 cm
Димензије 18/24 cm
Димензије 20/24 cm
Димензије 24/24 cm

m1
m1
m1
m1

621.79
932.79
947.62
1,028.39

Израда бетонских ригола низ косину насипа од
МB-20 на лицу места ширине 50 cm на слоју шљунка
d=10 cm .
Цена обухвата: набавку,превоз на 30 km и уграђивање шљунка у подлогу и производњу и уграђивање бетона у оплату са превозом на 30 km .

m1

1,527.64

Израда монтажних бетонских ригола- каналета низ
косину високог насипа димензије 20/8x50x55 cm
на подлози од бетона МB-15.
Цена обухвата: набавку, превоз на 30 km и уграђивање бетона МB-15 у подлогу и постављање
монтажних ригола. Ради спречавања клизања ригола ,
подлога од бетона поставља се на степенасто
засечену косину насипа. Степенасти засеци се раде
на растојању од 40 cm и дубине 20 cm.Засецање
косине обухваћено је ценом. Набавка и превоз
ригола плаћају се по рачуну.

m1

1,754.80
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Напомена : превоз агрегата од изворишта до
асфалтне базе обрачунава се по ценовнику превоза за
возило носивости од 25 t и то 0,9 t/t асфалтне
масе.
Превоз асфалтне масе од асфалтне базе до места
уграђивања, обрачунава се:
код позиција где сеасфалт уграђује машински по
ценовнику транспорта за возила од 25 t
код позиција где сеасфалт уграђује ручно по
ценовнику транспорта за возила од 10 t.
Справљање и машинско уграђивање асфалтних
слојева.
Цена обухвата: справљање са набавком материјала, уграђивање и збијање асфалтне мешавине.
Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је
сува и није смрзнута. Пре почетка радова подлога
мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором .
Асфалт бетон од еруптивног агрегата
Асфалт бетон од кречњачког агрегата
Везни слој - биндер од еруптивног агрегата
Везни слој - биндер од ерупти. и кречњ. агрегата
Везни слој - биндер од кречњачког агрегата
Горњи носећи слој од кречњачког агре. BNS-32
Горњи носећи слој од шљунка 70% и кречњачког
агрегата 30 %.
Справљање и ручно уграђивање асфалтних слојева
на тротоарима и мостовима.
Цена обухвата: справљање са набавком материјала, уграђивање и збијање асфалтне мешавине.
Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је
сува и није смрзнута. Пре почетка радова подлога
мора да је добро опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором .
Асфалт бетон од еруптивног агрегата
Асфалт бетон од кречњачког агрегата
Везни слој - биндер од еруптивног агрегата
Везни слој - биндер од ерупти. и кречњ. агрегата
Везни слој - биндер од кречњачког агрегата
Горњи носећи слој од кречњачког агре. BNS-32
Горњи носећи слој од шљунка 70% и кречњачког
агрегата 30 %.
ПОМОЋНЕ АНАЛИЗЕ

t
t
t
t
t
t

7,144.71
6,610.07
6,579.10
6,419.08
6,179.05
6,152.17

t

6,034.72

t
t
t
t
t
t

7,700.79
7,166.15
7,135.18
6,975.16
6,735.13
6,708.25

t

6,590.80
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Производња цементног малтера.
Цена обухвата: набавку џакираног цемента
PC-35, песка и воде, превоз материјала на 30 km,
утовар, истовар и пренос цемента до места справљања и ручно справљање на лицу места.
Размере 1:1
Размере 1:2
Размере 1:3

m3
m3
m3

14,109.11
10,595.97
8,818.95

Производња бетона
Цема обухвата: набавку гранулисаног шљунка,
џакираног цемента PC-35 и воде, превоз материјала на 30 km, утовар и истовар цемента и рад бетонске базе капацитета 15 m3/h, утоваривача и
радника на справљању бетона.
Бетон МB - 15
Бетон МB - 20
Бетон МB - 30

m3
m3
m3

5,290.54
5,790.75
6,289.58

Ручно уграђивање бетона конструкција малих пресека до 0,12 m3 бетона на m2 или m1 конструкције
са квашењем бетона и превозом бетона аутомешалицом на 30 km .
Неармиране конструкције
Армиране конструкције

m3
m3

5,524.17
5,702.82

Ручно уграђивање бетона конструкција средњих
пресека од 0,12 m3 до 0,30 m3 бетона на m2 или
м1 конструкције са квашењем бетона и превозом
бетона аутомешалицом на 30 km.
Неармиране конструкције
Армиране конструкције

m3
m3

4,195.25
4,357.35

Машинско уграђивање бетона у неармиране и армиране конструкције пресека до 0,30 m3 бетона
на m2 или m1 конструкције са квашењем бетона
и превозом бетона аутомешалицом на 30 km.

m3

4,119.17

Машинско уграђивање бетона у неармиране и армиране конструкције пресека преко 0,30 m3 бетона
на m2 или m1 конструкције са квашењем бетона
и превозом бетона аутомешалицом на 30 km.

m3

3,545.52

Израда двостране оплате од дасака 48 mm за бетонске потпорне зидове и објекте .
Цена обухвата: превоз материјала од пункта до
места рада, набавку дрвене грађе, ексера и кланфи
и рад радника на изради, монтажи и демонт. оплате.

m2

904.83

Израда оплате за риголе од дасака 24mm .
Цена обухвата: превоз материјала од пункта до
места рада, набавку дрвене грађе и ексера и рад
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Производња асфалтне масе .
Цена обухвата: набавку битумена,каменог агрегата,природног шљунка и филера, транспорт
битумена
по тарифи превозника на просечну даљину од 200 km,
филера на 100 km и рад асфалтне базе од 80 t, утоваривача и радника на справљању асфалтне масе. Превоз агрегата и шљунка од изворишта до асфалтне базе посебно се обрачунава по ценовнику за масовни транспорт.
Асфалт бетон од еруптивног агрегата
Асфалт бетон од кречњачког агрегата
Везни слој - биндер од еруптивног агрегата
Везни слој - биндер од 60 % еруптивног и 40 %
кречњачког агрегата
Везни слој - биндер од кречњачког агрегата
Носећи слој од битуминизираног кречњачког агр.
Носећи слој од битуминизираног шљунка са додатком 30 % кречњачког агрегата.

28.Март 2018. године
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m1

213.18

t
t
t

6,396.81
5,862.17
5,831.20

t
t
t

5,671.18
5,431.15
5,404.27

t

5,286.82

Машинско уграђивање асфалта .
Цена обухвата: набавка полустабилне емулзије,
рад механизације и радника на уграђивању асфалта.
Превоз асфалта посебно се обрачунава. Учинак
гарнитуре на уграђивању асфалта је 60 t/h.

t

747.90

Ручно уграђивање асфалта у пешачке стазе .
Цена обухвата: набавку полустабилне емулзије,
рад компресора, шприц машине за емулзију, виброваљка и радника на уграђивању асфалта. Превоз
асфалта посебно се обрачунава.
Учинак екипе на уграђивању асфалта је 6 t/h.

t

1,303.98

Ручно сечење, исправљање, савијање, постављање и везивање једноставне и средње сложене арматуре.
Цена обухвата: набавка арматуре и жице за везивање са утоваром у камион и певозом на 30 km,
истовар из камиона са преносом на 20 m и рад радника на уграђивању.
Пресека до 12 mm
Пресека преко 12 mm

kg
kg

124.86
101.02

Превоз полустабилне битуменске емулзије у бурадима .
Цена обухвата: утовар буради у камион од 10t на
складишту продавца, превоз на 100 km до складишта
извођача радова и истовар, утовар у камион од 10 t
на складишту извођача, превоз на 30 km до места
уграђивања и истовар.

kg

4.32
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Превоз битумена за изолацију у бурадима.
Цена обухвата: утовар буради у полутеретни камион
од 2 t на складишту продавца, превоз на 10 km до
складишта извођача радова и истовар са уношењем у
складиште до 10 m , изношење из складишта, утовар у
полутеретни камион од 2t , превоз на 30 km до
места уграђивања и истовар.
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kg

4.22

m1
m1

42,000.00
54,000.00

m1
m1
m1

27,000.00
27,000.00

Мостови
Набавка материјала и израда нових тепиха
дилатационих спојница на коловози, fco "Batajnica"
TIP МТ-50
ТIP МА-70
Вађење старих тепиха дилатационих спојница,
транспорт на градилиште и уградња нових тепиха
TIP МТ-50
ТIP МА-70
Набавка материјала и израда нових ламела за
усклађивање кота нагиба (1ком/дилатацији) за
постојеће дилатационе спојнице на коловозу и
набавка нових завртњева.

16.3.1.

денивелација од 35mm

m1

12,000.00

16.3.2.

денивелиација од 55mm
Транспорт на градилиште и уградња (заваривање,
брушење) нових ламела и уградња нових завртњева за
дилатације
Снимање постојећег стања, замена, вађење старих
завртњева са наврткама и уградња нових без замене
гуме по дилетацији од 6m

m1

17,000.00

m1

18,000.00

16.4.

16.5.

pauš

160,000.00
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ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА РАСУТИХ МАТЕРИЈАЛА
ВОЗИЛОМ ОД 10 ТОНА
без ПДВ - а
Ред.бр.
1
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ПОЗИЦИЈА
Превоз
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Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
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Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз
Превоз

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

0,2 km
0,3 km
0,4 km
0,5 km
0,6 km
0,7 km
0,8 km
0,9 km
1 km
2 km
3 km
4 km
5 km
6 km
7 km
8 km
9 km
10 km
15 km
20 km
25 km
30 km
35 km
40 km
45 km
50 km
55 km
60 km
65 km
70 km
75 km
80 km
85 km
90 km
95 km
100 km
110 km
120 km
130 km
140 km
150 km

Дин / т
52.17
54.66
56.34
57.55
58.47
59.20
59.79
60.28
61.28
81.95
100.46
117.14
132.25
146.01
158.61
170.17
180.84
190.71
238.27
275.39
305.24
329.79
378.42
427.04
475.67
524.30
572.93
621.56
670.19
718.82
767.45
816.08
864.71
913.34
961.96
1,010.59
1,107.85
1,205.11
1,302.37
1,399.63
1,496.88
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ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА РАСУТИХ МАТЕРИЈАЛА
ВОЗИЛОМ ОД 25 ТОНА
без ПДВ-а
Red. br.

ПОЗИЦИЈА

Дин / т

1

Превоз на 10 km

155.30

2

Превоз на 15 km

195.53

3

Превоз на 20 km

221.33

4

Превоз на 25 km

251.72

5

Превоз на 30 km

277.15

6

Превоз на 35 km

313.43

7

Превоз на 40 km

349.70

8

Превоз на 45 km

385.98

9

Превоз на 50 km

422.25

10

Превоз на 55 km

458.53

11

Превоз на 60 km

494.80

12

Превоз на 65 km

531.08

13

Превоз на 70 km

567.35

14

Превоз на 75 km

603.63

15

Превоз на 80 km

639.90

16

Превоз на 85 km

676.18

17

Превоз на 90 km

712.45

18

Превоз на 95 km

748.73

19

Превоз на 100 km

785.00

20

Превоз на 110 km

857.55

21

Превоз на 120 km

930.10

22

Превоз на 130 km

1,002.65

23

Превоз на 140 km

1,075.20

24

Превоз на 150 km

1,147.75

25

Превоз на 160 km

1,220.30

26

Превоз на 170 km

1,292.85
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27

Превоз на 180 km

1,365.40

28

Превоз на 190 km

1,437.95

29

Превоз на 200 km

1,510.50

30

Превоз на 210 km

1,583.05

31

Превоз на 220 km

1,655.60

32

Превоз на 230 km

1,728.15

33

Превоз на 240 km

1,800.70

34

Превоз на 250 km

1,873.25

35

Превоз на 260 km

1,945.80

36

Превоз на 270 km

2,018.35

37

Превоз на 280 km

2,090.90

38

Превоз на 290 km

2,163.45

39

Превоз на 300 km

2,236.00

40

Превоз на 310 km

2,308.55

41

Превоз на 320 km

2,381.10

42

Превоз на 330 km

2,453.65

43

Превоз на 340 km

2,526.20

44

Превоз на 350 km

2,598.75

45

Превоз на 360 km

2,671.30

46

Превоз на 370 km

2,743.85

47

Превоз на 380 km

2,816.40

48

Превоз на 390 km

2,888.95

49

Превоз на 400 km

2,961.50
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БРУТО САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ
Назив радника

без ПДВ - а
Din / h

БРЕНЕРИСТА

309.84

ДЕОНИЧНИ ПУТАР

246.80

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР

562.04
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ЕЛЕКТРИЧАР

309.84

ИНЖЕЊЕР

414.92

МЕХАНИЧАР
ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА АСФАЛТНЕ
БАЗЕ
ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА БЕТОНСКЕ
БАЗЕ

309.84

РАДНИК

I

ГРУПЕ

204.77

РАДНИК

II ГРУПЕ

236.29

РАДНИК

III ГРУПЕ

257.31

РАДНИК

IV ГРУПЕ

278.32

ПУТАР
РАДНИК

383.40
383.40

246.80
V ГРУПЕ

288.83

РАДНИК VI ГРУПЕ

309.84

РАДНИК VII ГРУПЕ

330.86

РАДНИК VIII ГРУПЕ

383.40

РУКОВАОЦ АСФАЛТНЕ БАЗЕ

414.92

РУКОВАОЦ БЕТОНСКЕ БАЗЕ
РУКОВАОЦИ ЛАКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ
МАШИНА
РУКОВАОЦИ СРЕДЊИХ ГРАЂЕВИНСКИХ
МАШИНА
РУКОВАОЦИ ТЕШКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ
МАШИНА

414.92

ТЕХНИЧАР

330.86

ВОЗАЧ КАМИОНА ДО 16 ТОНА

309.84

ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА
ВОЗАЧ ТЕШКИХ КАМИОНА СА
ПРИКОЛИЦОМ

288.83

288.83
309.84
330.86

330.86
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БРУТО САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ
са фактором Ф=2,1

Назив радника

без ПДВ - а
Din / f

БРЕНЕРИСТА

650.67

ДЕОНИЧНИ ПУТАР

518.27

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР

1,180.28

ЕЛЕКТРИЧАР

650.67

ИНЖЕЊЕР

871.34

МЕХАНИЧАР
ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА АСФАЛТНЕ
БАЗЕ
ПОМОЋНИК РУКОВАОЦА БЕТОНСКЕ
БАЗЕ

650.67

РАДНИК

I

ГРУПЕ

430.01

РАДНИК

II ГРУПЕ

496.21

РАДНИК

III ГРУПЕ

540.34

РАДНИК

IV ГРУПЕ

584.47

ПУТАР
РАДНИК

805.14
805.14

518.27
V ГРУПЕ

606.54

РАДНИК VI ГРУПЕ

650.67

РАДНИК VII ГРУПЕ

694.81

РАДНИК

805.14

VIII ГРУПЕ

РУКОВАОЦ АСФАЛТНЕ БАЗЕ

871.34

РУКОВАОЦ БЕТОНСКЕ БАЗЕ
РУКОВАОЦИ ЛАКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ
МАШИНА
РУКОВАОЦИ СРЕДЊИХ ГРАЂЕВИНСКИХ
МАШИНА
РУКОВАОЦИ ТЕШКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ
МАШИНА

871.34

ТЕХНИЧАР

694.81

ВОЗАЧ КАМИОНА ДО 16 ТОНА

650.67

ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА
ВОЗАЧ ТЕШКИХ КАМИОНА СА
ПРИКОЛИЦОМ

606.54

606.54
650.67
694.81

694.81
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ЦЕНОВНИК СРЕДCТАВА РАДА ПO ЧАСУ
Ред.
Број

СРЕДСТВА РАДА

Ефективни
рад
дин/час

без ПДВ-а
Чекање
дин/час

81,652.86

10,880.97

1

АСФАЛТНА БАЗА ОД 80 ТОНА

2

АСФАЛТНИ ФИНИШЕР СРЕДЊИ

5,410.10

3,077.19

3

АУТОЦИСТЕРТНА ЗА ГОРИВО ОД 6000 ЛИТАРА

3,479.83

1,067.01

4

АУТОЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ ОД 8 ТОНА

3,769.31

1,274.68

5

АУТОДИЗАЛИЦА ДО 20 ТОНА

5,848.97

1,709.46

6

АУТОДИЗАЛИЦА ДО 40 ТОНА

8,944.69

2,937.05

7

АУТОМИКСЕР ЗА БЕТОН ОД 12 ТОНА

5,067.52

1,866.84

8

БЕТОНСКА БАЗА АB-35

5,512.37

2,477.51

9

БУЛДОЗЕР ТG-110

3,765.80

1,378.06

10 БУЛДОЗЕР ТG-220 B/А

6,210.20

1,860.24

11 ГЛОДАЛИЦА ЗА АСФАЛТ "WIRTGEN"1000

6,866.43

4,145.10

12 ГЛОДАЛИЦА ЗА АСФАЛТ "WIRTGEN"2000

20,442.97

9,819.15

13 ГРЕЈДЕР МG-145

4,666.64

1,567.80

14 КАМИОН КИПЕР ОД 10 ТОНА - FAP 1921

2,748.60

837.77

15 КАМИОН КИПЕР ОД 15 ТОНА - FAP 2628

3,780.02

1,090.98

16 КАМИОН КИПЕР ОД 8 ТОНА - FAP 1417

2,340.13

868.07

17 КАМИОН СА УРЕЂАЈЕМ ЗА ПРАЊЕ

4,195.50

1,256.78

18 КАМИОН СА УРЕЂАЈЕМ ЗА СМЕЋЕ

4,332.60

1,310.49

19 КОХЕРИЦА ЗА ЛИВЕНИ АСФАЛТ ОД 8 ТОНА

1,590.84

948.46

20 КОМБИНОВАНА МАШИНА - УТОВАРИВАЧ И БАГЕР

3,379.29

1,227.74

21 КОМПРЕСОР ДО 5 М3/МIN

1,847.22

728.97

22 МАКАРА ЗА ПОБИЈАЊЕ СТУБОВА

5,139.99

2,187.23

23 МАШИНА ЗА ИСПИСИВАЊЕ ЛИНИЈА

1,849.59

1,064.87

24 МАШИНА ЗА ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА

579.53

458.67

25 МАШИНА ЗА ЗАЛИВАЊЕ ФУГА

915.47

681.00

4,727.95

1,309.48

351.09

69.90

1,126.92

532.07

26 МERCEDES BENZ U-400 ( СПЕЦИЈАЛНА МАШИНА )
27 МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН 250 L
28 МОБИЛНИ КОМПРЕСОР ЗА МОНТАЖУ ЗАВРТЊЕВА
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29 МОТОРНА ТЕСТЕРА
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92.71

23.19

127.89

34.78

3,508.53

1,659.24

425.45

189.69

33 ПОЛУТЕРЕТНИ КАМИОН ДО 2Т - PUTARAC

1,692.88

619.99

34 ПОЛУТЕРЕТНИ КАМИОН ДО 3Т Z - 83 - 10

2,157.67

645.29

89.96

78.92

149.22

132.99

86.51

75.70

812.78

284.58

39 ПУТНИЧКО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - ЛАДА НИВА

1,524.55

496.30

40 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - YUGO 55

1,130.73

408.73

41 РОВОКОПАЧ ТОЧКАШ А - 600 - H

3,570.64

1,462.25

42 САМОХОДНА КОСАЧИЦА

541.48

356.73

43 ШПРИЦ МАШИНА ЗА ЕМУЛЗИЈУ

577.85

418.96

44 ТЕГЉАЧ -FAP 2635

4,700.35

1,179.06

45 ТРАКТОР ДО 60 КW IMT 560

2,039.79

580.96

46 УТОВАРИВАЧ ULT - 160

4,904.52

1,560.99

47 ВИБРО - ЈЕЖ "DUNAVAC CA" - 25 PD

4,374.53

1,828.81

552.84

400.85

2,846.61

1,250.04

802.73

597.29

3,341.12

1,249.11

30 ПЕРВИБРАТОР
31 ПНЕУМАТСКИ ВАЉАК BW - 20 R
32 ПОЛУПРИКОЛИЦА КИПЕР ОД 25 ТОНА

35 ПРИКЉУЧАК - КОСАЧИЦА ЗА ТРАВУ
36 ПРИКЉУЧАК ЗА БУШЕЊЕ ЗЕМЉЕ
37 ПРИКЉУЧАК ЗА ПРАЊЕ
38 ПРИКОЛИЦА НИСКОНОСЕЋА ДО 25 ТОНА

48 ВИБРО - ПЛОЧА BP - 19 - 48
49 ВИБРО ВАЉАК BW - 160 - АD
50 ВИБРО ВАЉАК BW - 76 C
51 ВИБРО ВАЉАК DVV - 11 B

НАБАВНЕ ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА
БИТ. МАСА ЗА ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА " Fugizol"
БИТ. МАСА ЗА ЗАЛИВАЊЕ СПОЈНИОЦА " Fugizol"
БИТУЛИТ "А " У КАНТАМА
БИТУЛИТ "К " У КАНТАМА
БИТУМЕН - СРЕДЊИ ТРАНСПОРТ на 200 km
ПОЛИМЕР - МОДИФИКОВАН БИТУМЕН 50/90
БИТУМЕН 60

ЦЕНА без
ПДВ - а
117.00
117.00
107.00
130.00
1.02
79.25
67.74

din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
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БИТУМЕН 85/45
БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА КP - 60
БИТУМЕНСКА МАСА "ФИМИЗОЛ"
ЦЕМЕНТ PC 35 ЏАКИРАН
ЦЕМЕНТ PC 35 ЏАКИРАН
ЦЕМЕНТ PC 35 РИНФУЗ
ЦЕМЕНТ PC35 РИНФУЗ
ДАСКА 24 ММ - II КЛАСА
ДАСКА 48 ММ -III КЛАСА
ДИСУГАС ( ацетилен )
ДРВО ОГРЕВНО
ДИСК ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА
ЕКСЕРИ
ЕКСПЛОЗИВ - АМОНАЛ
ЕРУПТИВНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 1-3 М
ЕРУПТИВНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 1-3 ММ
ЕРУПТИВНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 2-16 ММ
ЕРУПТИВНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 2-16 ММ
ФИЛЕР 2 ПУТА МЛЕВЕН ЏАКИРАН
ФИЛЕР 2 ПУТА МЛЕВЕН РИНФУЗ
ФИРНАЈС
ГАШЕНИ КРЕЧ џакиран
ГВОЖЂЕ БЕТОНСКО ДО 12ММ
ГВОЖЂЕ БЕТОНСКО ПРЕКО 12ММ
ГВОЖЂУРИЈА-ЗАВРТЊЕВИ,ЕКСЕРИ,ОКОВИ
ХЛАДНА БИТ. МАСА ЗА ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА
ХЛАДНА БИТ. МАСА ЗА ЗАЛИВАЊЕ СПОЈНИЦА
КАМЕНА ДРОБИНА 0 -30 ММ
КАМЕНА ДРОБИНА 0 -60 ММ
КАМЕНА СИТНЕЖ 1 -3 CМ
КАМЕНА СИТНЕЖ 2 -4 CМ
КАПИСЛЕ
КАЗАН ЗА ЗАГРЕВАЊЕ ПОЛИМЕР БИТ.МАСЕ
КЛАНФЕ
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0 - 2 ММ
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0 - 2 ММ
КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0 - 4 ММ
КРЕЧЊАЧКИ
КРЕЧЊАЧКИ
КРЕЧЊАЧКИ
КРЕЧЊАЧКИ
КРЕЧЊАЧКИ
КРЕЧЊАЧКИ
КРЕЧЊАЧКИ
КРЕЧЊАЧКИ
КРЕЧЊАЧКИ
КРЕЧЊАЧКИ

КАМЕНИ
КАМЕНИ
КАМЕНИ
КАМЕНИ
КАМЕНИ
КАМЕНИ
КАМЕНИ
КАМЕНИ
КАМЕНИ
КАМЕНИ

АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ

0
2
2
2
2
4
4
7
7
8

-

4MM
16ММ
16ММ
8ММ
8ММ
32ММ
32ММ
30ММ
30ММ
16ММ
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70.28
75.50
107.00
6.60
6,600.00
6.00
6,000.00
14,300.00
15,300.00
344.00
6.00
25,000.00
80.00
105.00
1.145
1,145.00
1.145
1,145.00
2.50
2.00
185.00
6.25
70.00
70.00
85.00
120.00
120.00
720.00
720.00
795.00
0.53
68.00
30,000.00
85.00
0.71
710.00
0.57
570.00
0.51
510.00
0.53
530.00
0.49
490.00
0.49
490.00
0.49

din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
din/t
din/kg
din/t
din/m3
din/m3
din/kg
din/kg
din/kom.
din/kg
din/kg
din/kg
din/t
din/kg
din/t
din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
din/m3
din/m3
din/m3
din/kg
din/kom.
din/kom.
din/kg
din/kg
din/t
din/kg
din/t
din/kg
din/t
din/kg
din/t
din/kg
din/t
din/kg
din/t
din/kg
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КРЕЧЊАЧКИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 8 - 16ММ
ЛОЖ УЉЕ
ЛОМЉЕНИ КАМЕН
МИНИУМ
МОНОБЛОК БУРГИЈА 1600 ММ
МОНОБЛОК БУРГИЈА 2400 ММ
МОНОБЛОК БУРГИЈА 01-800 ММ
НАФТА
ОБЛА ГРАЂА
ОКСИГЕН (КИСЕОНИК)
ПЕЊАЛИЦЕ 12 X12
ПЕСАК
ПЛИН ЗА ЗАГРЕВАЊЕ
ПОЛИМЕР БИТУМЕНСКА МАСА ЗА ФУГЕ
ПОЛИМЕР БИТУМЕНСКА МАСА У ТАБЛАМА
ПРИРОДНИ ШЉУНАК
ПРИРОДНИ ШЉУНАК
РАЗРЕЂИВАЧ
РЕЗАНА ГРАЂА - ГРЕДИЦЕ
РЕЗАНА ГРАЂА - ЛЕТВЕ
РЕЗАНА ГРАЂА БОРОВА - И КЛАСА
САДНИЦА ( 2-3 ГОД.)
СЕМЕ МЕШАНЕ ТРАВЕ
ШЉУНАК ГРАНУЛИСАНИ
ШЉУНАК ПРИРОДНЕ МЕ[АВИНЕ
ШЉУНАК РЕШЕТАНИ - ИБЕРЛАУФ
ШМИРГЛ ПАПИР
СПОЈНИ КАМЕНИ МАТЕРИЈАЛ 0 -4 ММ
СПОРОГОРЕЋИ ШТАПИН
СТАКЛЕНА ТКАНИНА - ВОАЛ
СТРУГАНА ГРАЂА
ТЕР ХАРТИЈА
ТЕРМАНОЛ УЉЕ ЗА ПРЕНОС ТОПЛОТЕ
ТУЦАНИК 3 - 6 ЦМ
УЉАНА БОЈА
ВОДА
ЖИЦА ПАЉЕНА
ЖИЧАНО ПЛЕТИВО
ЧЕЛИЧНА ПЛОЧА НА РАОНИКУ

16. Март 2018. године
490.00
83.92
1,020.00
200.00
4,800.00
5,100.00
4,200.00
114.77
6,200.00
65.00
346.00
390.00
43.00
103.00
58.00
0.33
333.00
135.00
15,500.00
18,100.00
20,000.00
800.00
280.00
770.00
500.00
450.00
0.05
798.00
22.00
108.00
14,300.00
52.00
231.10
720.00
220.00
48.00
75.00
85.00
46.00

din/t
din/lit
din/m3
din/kg
din/kom.
din/kom.
din/kom.
din/l
din/m3
din/kg
din/kom.
din/m3
din/l
din/kg
din/kg
din/kg
din/t
din/kg
din/m3
din/m3
din/m3
din/kom.
din/kg
din/m3
din/m3
din/m3
din/cm2
din/m3
din/m
din/m2
din/m3
din/m2
din/l
din/m3
din/kg
din/m3
din/kg
din/m2
din/h

НАБАВНЕ ЦЕНЕ ПОГОНСКИХ ГОРИВА
без ПДВ - а
Назив горива
БЕНЗИН МБ 95

Јед. мере
lit

Цена
117.90

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

28. Март 2018. године

Страна 63 - Број 05

Страна 63 - Број 06

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

16. Март 2018. године
kw/h

7.00

ЕВРО ДИЗЕЛ

lit

122.46

ХИДРАУЛИЧНО УЉЕ

lit

105.59

МАЗУТ

kg

66.70

ГОРИВО - СРЕДЊИ ТРАНСПОРТ НА 200 КМ

lit

1.02

МАШИНСКО УЉЕ (ГАЛАКС СУПЕР)

lit

237.50

НАФТА Д2

lit

114.77

ТЕРМАНОЛ УЉЕ (ГАЛАКС ТЕРМ)

lit

231.10

ТОВАТНА МАСТ ( ХИПОЛ)

kg

280.90

УЉА МОТОРНА

lit

237.50

УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ (ЕКСТРА ЛАКО)

lit

83.92

УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ 50 % + МАЗУТ 50 %

lit

75.

НАБАВНЕ ЦЕНЕ ГУМА И ГУСЕНИЦА

без ПДВ - а
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ознака гуме/гусенице
10.00 x 20
11.00 x 20
12.00 x 20
14 x 4 (4.00 - 6)
14.00 x 24
14.00 x 28
14.5 x 20
15 R x 22.5
20.5 x 25
4.00 x 12
6.00 x 16
6.00 x 9
7.5 x 16
7.5 x 16 R
7.5 x 15
8.25 x 15 (пуна)
9.00 x 20
12 x 15 (пуна) za "Wirtgen"
145 x 13
165 x 13
23.5 - 25/20
Гусенице
Гусенице за"Wirtgen"2000
Ножеви за "Wirgen"

Јед. цена
18,646.00
19,524.00
22,918.00
769.00
35,965.00
20,004.00
21,052.00
34,361.00
55,055.00
1,912.00
4,206.00
3,939.00
4,958.00
8,442.00
8,963.00
25,283.00
18,266.00
12,585.00
2,245.00
2,627.00
68,467.00
370,156.00
206,825.00
510.00
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225 x 70 R
16 / 70 x 20
16,9 x 30
13 R x 22,5
205/75R 17,5TL
6 x 16
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12,980.00
31,243.00
26,044.00
29,514.00
15,268.00
3,297.00

Овај Ценовник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу града Панчева а примењује се од 01. јуна 2018. године .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:II-04-06-3/2018-2
Панчево, 16.03.2018.
Председник Скупштине града Панчева
Тигран Киш
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Градоначелник
града
Панчева,
дана
15.03.2018 године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање пројекaта
аматерског стваралаштва у области културе за 2018.
годину, те је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС број
129/07, 83/14- др. закон и 101/16 — др. закон),
чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16) и чланова 7. и 8. Уредбе о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије аутономне покрајине,
односно јединица локалне самоуправе («Службени
гласник Републике Србије» број 105/16 и 112/17),
донео следеће:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА
АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање
пројекaта аматерског стваралаштва у области културе
за 2018. годину (у даљем тексту: Комисијa) у
следећем саставу:
1. Живковић
Бранислав,
уметнички
руководилац КУД «Неолит» Старчево,
Панчево Ослобођења 23 - члан
2. Немет Мартон, члан председништва МКУД
«Петефи Шандор» Панчево, Панчево
Јаношикова 124 - члан
3. Стојнов
Лела,
председница
КУД
«Абрашевић» Панчево, Панчево Кикиндска
5/12 - чланица
4. Спишјак Михал, председник СКПД «Ђетван»
Панчево, Панчево Јанка Чмелика 7 - члан
5. Бољанац Сорин, директор Дома културе «3.
октобар» Банатско Ново Село, Банатско Ново
Село Бориса Кидрича 89а - члан
Комисија на првој седници бира председника
комисије, који координира рад Комисије и води
седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
О раду Комисије води се записник.
За секретара Комисије одређује се Невенка
Кљајић, запослена у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, која
ће обављати стручне и административно-техничке
послове за потребе комисије у сарадњи са
Секретаријатом за скупштинске послове, послове
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градоначелника и Градског већа Градске управе града
Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
предлога пројеката аматерског стваралаштва
у
области културе.
Послови вредновања пројеката из претходног
става обухватају: предлагање текста Конкурса за
избор пројеката аматерског стваралаштва у области
културе, усвајање критеријума, вредновање пројеката,
припрема пројектне документације, прегледање и
оцењивање пристиглих пројеката на конкурс,
подношење образложених предлога Градоначелнику
града Панчева за
су/финансирање
изабраних
пројеката.
Приликом вредновања пројеката Комисија
се доследно придржава критеријума, рокова и осталих
услова прописаних Конкурсом за су/финансирање
пројеката аматерског стваралаштва у области културе
за 2018. годину.
О избору одабраних пројеката, као и о износу
финансијских средстава одлучује Градоначелник
града Панчева.
Комисија може затражити од стране других
стручњака мишљење о поднетим
предлозима
пројеката.
III
Чланови и секретар из тачке I овог решења
именују се за 2018. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записнике са седница Комисија доставља
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
доставља Градоначелнику града Панчева посредством
Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, а најкасније до
30.06.2019. године.
VI

Члановима Комисије припада накнада
у нето износу од 1.200,00 динара за сваку
одржану седницу, осим уколико су наведена
лица изабрана, именована, постављена или
запослена лица у органима града Панчева и
која у овој комисији обављају послове који су
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идентични описима послова за које примају
плату, односно накнаду за рад.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2018-326
ПАНЧЕВО, 15.03. 2018.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник града Панчева, дана
14.03.2018. године
разматрао је Предлог
решења о изменама и допуни Решења о
образовању Комисије за спорт града Панчева,
те је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др.
закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева ("Службени лист града Панчева" број
25/15 – пречишћен текст и 12/16) и
Правилником о ближим условима, начину и
поступку финансирања потреба у области
спорта на територији града Панчева
(''Службени лист града Панчева'' број 1/2017)
донео
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I

У Решењу о образовању Комисије за
спорт града Панчева ("Службени лист града
Панчева" број 13/16 и број 39/16), у тачки I
подтачка 3. мења се и гласи:
''3. Биљана Миоч, шеф Одељења за културу,
информисање, младе, цивилни сектор и спорт
Секретаријата за јавне службе и социјална питања,
члан;''.
II

У тачки III иза речи: "године" запета се
замењује тачком, а речи: "односно до истека
мандата одборницима Скупштине града
Панчева" бришу се.
III
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После тачке IV додаје се тачка IVa која
гласи:
"IVa
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
посредством
Секретаријата за јавне службе и
социјална питања, најкасније до 30. јуна текуће

године за претходну годину.".
IV
Тачка V мења се и гласи:

"V
Стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обављају
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа и
Секретаријат за јавне службе и социјална
питања, у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе
града Панчева.".
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном листу града Панчева''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2018-322
ПАНЧЕВО,14.03.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби Уговора о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута,
одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17) и одредби
Правилника о техничким средствима за успоравање
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саобраћаја на путу („Сл. гласник РС“ број 9/14),
доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улицама
Цара Душана, Филипа Вишњића и Петра
Прерадовића, одређује се обележавање (уређење) зоне
школе за основно и средње образовање „Мара
Мандић“.
II Зону школе из тачке I диспозитива овог
решења
означити
(уредити)
одговарајућим
саобраћајним знаковима, ознакама на путу и
техничким средствима за успоравање саобраћаја
(вибрационе траке), у складу са Саобраћајним
пројектом знакова са изменљивим садржајем у зони
школе за основно и средње образовање „Мара
Мандић“ у Панчеву (бр. пројекта P-203/2017), на који
је издата сагласност бр. V-17-344-1103/2017 дана
13.11.2017. године.
III Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, стандардом, Правилником о саобраћајној
сигнализацији, Правилником о техничким средствима
за успоравање саобраћаја на путу и Саобраћајним
пројектом знакова са изменљивим садржајем у зони
школе за основно и средње образовање „Мара
Мандић“ у Панчеву (бр. пројекта P-203/2017), изврши
постављање саобраћајне сигнализације и средстава за
успоравање саобраћаја на путу, односно изврши
техничку регулацију саобраћаја из тачака I и II
диспозитива овог решења.
IV Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган.
Рок за извршење овог решења јe 29.04.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-19
ПАНЧЕВО,14.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја
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Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби Уговора о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I
У насељеном месту Панчево у улици
Мачванска, одређује се замена опреме пута – стубића,
одговарајућом опремом-стубићима са механизмом за
закључавање. Извршити замену 2 (два) оваква стубића
који се налазе између кућних бројева 1 и 2 (прва два
стубића према кућном броју 1).
II
У насељеном месту Панчево у улици
Македонска, одређује се замена опреме пута –
стубића, одговарајућом опремом-стубићима са
механизмом за закључавање. Извршити замену 2 (два)
оваква стубића који се налазе наспрам СРЦ
„Младост“, на почетку пешачке стазе, гледано од
улице Македонска према улици Крајишка.
III Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, стандардом и Правилником о саобраћајној
сигнализацији, изврши постављање (замену) опреме
пута, односно изврши техничку регулацију саобраћаја
из тачака I и II диспозитива овог решења.
IV Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган.
Рок за извршење овог решења јe 13.04.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-18
ПАНЧЕВО,14.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби Уговора о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута,
одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17) и одредби
Правилника о техничким средствима за успоравање
саобраћаја („Сл. гласник РС“ број 9/14), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Банатски Брестовац, у
улици Маршала Тита код улаза на фудбалски стадион
(на општинском путу ОП1), одређује се постављање
физичке препреке за успоравање саобраћаја –
вештачке избочине, од гумених елемената.
Димензијe вештачке избочине износе: висина
3 cm, а ширина не мања од 60 cm (ограничење брзине
износи 50km/h).
Физичку препреку за успоравање саобраћаја
на путу фиксирати у коловозни застор ради
спречавања одвајања појединачних елемената или
њихових делова и означити ретрорефлектујућим
материјалом.
II Физичку препреку из тачке I диспозитива
овог решења означити саобраћајним знаковима
обавештења III-4 „препрека за успоравање саобраћаја“
и III-67 „препоручена брзина 20km/h“, на заједничком
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стубу непосредно пред наилазак на препреку, са десне
стране у оба смера.
III Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, стандардом, Правилником о саобраћајној
сигнализацији, Правилником о техничким средствима
за успоравање саобраћаја и Саобраћајним пројектом,
изврши постављање саобраћајне сигнализације и
средства за успоравање саобраћаја на путу, односно
изврши техничку регулацију саобраћаја из тачака I и
II диспозитива овог решења.
IV Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган.
Рок за извршење овог решења јe 13.04.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-17
ПАНЧЕВО,13.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби Уговора о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси
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РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево, одређује се
постављање ретрорефлектујућих маркера (IX-1) за
додатно означавање 6 пешачких прелаза. Маркере
поставити попречно на коловоз са обе стране сваког
пешачког прелаза, на следећим локацијама:
- ул. Вељка Петровића у зони кућног броја 10;
- ул. Боре Станковића, прелаз према Хали
спортова;
- ул. Цара Душана, на 4 прелаза (2 у зони
раскрснице са ул. Владимира Жестића и 2 у зони
раскрснице са ул. Краљевића Марка).
II У насељеном месту Панчево у улици
Вељка Петровића, одређује се постављање
саобраћајних знакова опасности „деца на путу“ (I-15),
у зони кућних бројева 12 и 21 (са десне стране у смеру
кретања возила).
III У насељеном месту Панчево у улици
Вељка Петровића, у зони кућног броја 10, одређује се
постављање опреме пута – стубића (IX-7.1), на
приступним стазама према пешачком прелазу, ради
заштите пешака од непрописно паркираних возила уз
пешачки прелаз.
IV Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, стандардом, Правилником о саобраћајној
сигнализацији и Саобраћајним пројектом, изврши
постављање саобраћајне сигнализације, односно
изврши техничку регулацију саобраћаја из тачака I, II
и III диспозитива овог решења.
V Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган.
Рок за извршење овог решења јe 12.04.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-16
ПАНЧЕВО,12.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчева,
на основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 –
одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука
УС), члана 55. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 18. став 2. Одлуке о
уређењу саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17 и
24/17), члана 15. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17) и чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ
I
У насељеном месту Старчево, у улици
Бориса Кидрича испред кућног броја 1, одређује се
постављање посуда са украсним биљем
(жардињера). Посуде са украсним биљем
(жардињере) поставити према следећим условима:
- ширина тротоара за кретање пешака између
стамбеног објекта (у ул. Бориса Кидрича бр. 1) и
посуда са биљем (жардињера) мора бити 1,6 метара;
- ширина посуде са биљем (жардињере) мора
износити максимално 0,6 метара;
- висина посуде (жардињере) заједно са
растињем (биљем) може износити максимално 1,6
метара;
- посуде (жардињере) и растиње (биље) не
смеју ометати кретање пешака, не смеју ометати
безбедно одвијање динамичког саобраћаја нити
угрожавати стационарни саобраћај;
- посуде (жардињере) и растиње (биље) не
смеју угрожавати суседне објекте.
II Посуде са биљем (жардињере) из тачке
I диспозитива овог решења се постављају ради
обезбеђења слободног приступа и прилаза
стамбеном објекту који се налази у улици Бориса
Кидрича бр. 1 у Старчеву и ради омогућавања
пролаза за пешаке на тротоару.
III Посуде са биљем (жардињере) из тачке
I диспозитива овог решења се постављају о трошку
подносиоца захтева, односно власника стамбеног
објекта из ул. Бориса Кидрича бр. 1, Старчево.
Налаже се подносиоцу захтева да:
- постави и одржава посуде са биљем
(жардињере), у складу са горе наведеним условима.
Рок за извршење овог решења је
30.04.2018. године.
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Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-15
ПАНЧЕВО, 09.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон
и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке
о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број
19/17 и 24/17), члана 15. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141.
ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
доноси
РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улици
Вељка Влаховића, одређује се укидање 7 (седам)
паркинг места општег паркиралишта, ради
изградње саобраћајног прикључка на јавни пут,
као и укидање 7 (седам) паркинг места на
општем јавном вануличном паркиралишту (улаз
из улице В.Влаховића), ради изградње
саобраћајнице која се прикључује на поменуто
паркиралиште, у складу са Урбанистичким
пројектом
за
потребе
урбанистичкоархитектонског обликовања површина јавне
намене на делу кат. парцеле бр. 16097/7 и на кат.
парцели бр. 16097/8 и 16097/10 к.о. Панчево за
планирану изградњу блоковске инфраструктуре
са саобраћајним површинама – Рев 3 од фебруара
2018. године, цртеж: Приказ прикључка на
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постојећу саобраћајницу са идејним решењем
саобраћаја на парцели (бр. пројекта: 210, бр. техн.
дн.: 02/07-17-рев 1, бр. цртежа: 1.4.5).
Налаже
(управљач), да:

се

ЈП

„Урбанизам“

Панчево

- изврши техничку регулацију саобраћаја
из тачке I диспозитива овог решења, брисањем
ознака на путу за означавање паркинг места
општег паркиралишта, у складу са Правилником
о саобраћајној сигнализацији и стандардом;
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
(ознаке на путу) избрише из Катастра саобраћајне
сигнализације.

Рок за извршење овог решења је
07.04.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-14
ПАНЧЕВО, 08.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби Уговора о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута и одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси
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РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Светог Саве, у зони прилаза за аутобусе на Аутобуску
станицу Панчево, одређује се постављање:
- допунске табле „осим за аутобусе“ испод
постојећег знака „забрана саобраћаја за возила у
једном смеру“ (II-4) ;
- поменути саобраћајни знак (II-4) са
допунском таблом „осим за аутобусе“ и постојећи
саобраћајни знак „ограничење брзине на 10 km/h“ (II30) поставити на новом стубу са десне стране прилаза
Аутобуској станици, на почетку прилаза.
II Кретање аутобуса кроз Аутобуску станицу
Панчево, врши се у једносмерном режиму саобраћаја
– од улице Светог Саве према улицама Ослобођења и
Војводе Радомира Путника. Одређује се постављање
саобраћајног знака „пут са једносмерним саобраћајем“
(III-2) на одговарајућем стубу, у зони рампе-браника
(непосредно након браника).
III Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре
по
решењима
надлежне
организационе јединице за саобраћај путем управљача
пута, стандардом и Правилником о саобраћајној
сигнализацији, изврши постављање саобраћајне
сигнализације на одговарајућим стубовима, односно
изврши техничку регулацију саобраћаја из тачака I и
II диспозитива овог решења.
IV Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да
изврши обавезе које има као Надзорни орган.
Рок за извршење овог решења јe 15.03.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај

БРОЈ V-17-344-1/2018-13
ПАНЧЕВО, 07.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА

Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчева,
на основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
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гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 –
одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука
УС), члана 55. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17 и
24/17), члана 15. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16) и одредби Правилника о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17), доноси
РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Светог Саве, у зони улаза за возила на Аутобуску
станицу Панчево, одређује се постављање:
- саобраћајног знака „забрана саобраћаја за
возила у једном смеру“ (II-4) са допунском таблом
„осим за аутобусе“ ;
- саобраћајног знака „ограничење брзине на
10 km/h“ (II-30).
II Кретање аутобуса кроз Аутобуску
станицу Панчево, врши се у једносмерном режиму
саобраћаја – од улице Светог Саве према улицама
Ослобођења и Војводе Радомира Путника.
Налаже се ЈКП „Аутотранспорт-Панчево“,
Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја
из тачака I и II диспозитива овог решења,
постављањем
одговарајуће
саобраћајне
сигнализације и спровођењем утврђеног режима
саобраћаја, у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
одржава у функционалном стању и стању
одговарајуће ретрорефлексије.
Рок за извршење овог решења јe
02.04.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-11
ПАНЧЕВО, 02.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града Панчева,
на основу одредби чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 –
одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука
УС), члана 55. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 19/17 и
24/17), члана 15. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ број
13/17), чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16) и одредби Правилника о
саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број
85/17), доноси
РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Цара Душана, у зони кућног броја 10, одређује се
укидање (уклањање) пешачког прелаза. Уклонити
(демаркирати) ознаке на путу – коловозу (V-4).
Пешачки прелаз који се налази у зони кућног броја
8, додатно означити саобраћајним знаковима III-6
„пешачки прелаз“, са леве стране на разделном
острву у оба смера. Постојеће знакове III-6 који су
на датој локацији, заменити у складу са
Правилником о саобраћајној сигнализацији.
II У насељеном месту Панчево у улици
Карађорђева, у зони раскрснице са улицом
Патријарха А. Чарнојевића, одређује се уклањање
постојећих саобраћајних знакова III-6 „пешачки
прелаз“. Након уклањања поменутих саобраћајних
знакова, извршити обележавање пешачког прелаза
у поменутој зони (један пешачки прелаз) новим
саобраћајним знаковима III-6 и ознаком на
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коловозу V-4. Изградити приступне пешачке стазе
од тротоара до пешачког прелаза.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја
из тачака I и II диспозитива овог решења,
уклањањем
и
постављањем
саобраћајне
сигнализације, као и изградњом пешачких стаза, у
складу
са
Правилником
о
саобраћајној
сигнализацији, стандардом и Саобраћајним
пројектом на који Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе
града Панчева, издаје сагласност;
- постављену саобраћајну сигнализацију
евидентира у Катастру саобраћајне сигнализације;
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења јe
20.05.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-10
ПАНЧЕВО, 19.02.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон
и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке
о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број
19/17 и 24/17), члана 15. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
доноси
РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улици
Змај Јове Јовановића у зони кућног броја 15,
одређује се укидање једног паркинг места
посебног паркиралишта II зоне наплате и
изузимање из система наплате (паркинг место
број 27), ради изградње саобраћајног прикључка
на јавни пут.
II Саобраћајни прикључак пројектовати
и изградити у складу са Решењем о условима
(Саобраћајно-технички услови за изградњу
саобраћајног прикључка за кат. парцелу бр. 4273
К.О. Панчево, на кат. парцели 4282 К.О. Панчево
– улица Змај Јове Јовановића, за потребе израде
урбанистичког пројекта, број 03-793/2017 од
15.01.2018. године) издатим од стране ЈП
„Урбанизам“ Панчево.
Налаже се ЈКП „Хигијена“, служба
„Паркинг сервис“, Панчево, да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја
из тачке I диспозитива овог решења, брисањем
ознака на путу за означавање паркинг места
посебног паркиралишта, у складу са Правилником
о саобраћајној сигнализацији и стандардом.
Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево, да:
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
(ознаке на путу) избрише из Катастра
саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је
14.03.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-9
ПАНЧЕВО, 14.02.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
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послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон
и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке
о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број
19/17 и 24/17), члана 15. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141.
ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби
Правилника
о
саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17),
доноси
РЕШЕЊЕ

I Одређује се измештање туристичке
сигнализације - туристичких табли, које се налазе
на почетку Моста на Тамишу, у насељеном месту
Панчево.
Туристичку
сигнализацију
са
полупорталним носачем, изместити за око 60
метара у смеру ка Београду – према средини
моста, на истој страни пута. Туристичка
сигнализација се премешта по захтеву
Управљача пута и Дома омладине Панчево.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја
из тачке I диспозитива овог решења,
измештањем туристичке сигнализације, у складу
са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардом и Саобраћајним пројектом на који
Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, издаје сагласност;
- измештање саобраћајне сигнализације
евидентира
у
Катастру
саобраћајне
сигнализације.
Рок за извршење овог решења је
26.03.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-8
ПАНЧЕВО, 13.02.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 11. став 2. и члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17 и
24/17), члана 15. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ број 13/17),
чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник
РС“ број 18/16), одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Вељка
Петровића бр. 5Б, на зеленој површини поред
приступног пута згради према улици Вељка
Влаховића, одређује се постављање опреме пута –
стубића (IX-7.1) ради заштите пешака и зелених
површина од непрописног паркирања и проласка
возила.
II У насељеном месту Панчево у улици
Вељка Петровића испред кућног броја 5Б, одређује се
означавање 1 (једног) паркинг места за возила особа са
инвалидитетом (прво паркинг место до улаза бр. 5Б).
Паркинг место означити саобраћајним знаком
„паркиралиште“ (III-30) са ознаком на знаку (или са
допунском таблом IV-21) да је паркинг место
намењено
особама
са
инвалидитетом
и
хоризонталном ознаком за обележавање паркинг
места за особе са инвалидитетом (V-17.3.1).
III У насељеном месту Панчево у улици Лава
Толстоја, у зони кућног броја 20, одређује се
постављање опреме пута – стубића (IX-7.1) ради
заштите пешака, бициклиста и зелених површина од
непрописног паркирања возила.
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IV У насељеном месту Панчево у улици
Руђера Бошковића у зони кућног броја 1, одређује се
постављање опреме пута – стубића (IX-7.1) ради
заштите пешака и зелених површина од непрописног
паркирања и проласка возила.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачака I, II, III и IV диспозитива овог решења,
постављањем
и
обележавањем
одговарајуће
саобраћајне сигнализације и постављањем опреме
пута - стубића, а све у складу са Правилником о
саобраћајној
сигнализацији,
стандардом
и
Саобраћајним пројектом на који Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, издаје сагласност;
- постављену саобраћајну сигнализацију и
опрему пута унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 19.03.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-7
ПАНЧЕВО, 12.02.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13), члана 11. став 2. и члана 34.
Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 19/17 и
24/17), члана 15. Одлуке о Градској управи града
Панчевa („Службени лист града Панчева“ број 13/17),
чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник
РС“ број 18/16), одредби Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси
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РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици
Бачванска, у зони раскрснице са улицама: Јадранска,
Рашка и Горњачка, одређује се постављање
саобраћајних знакова III-9 „слепи пут“. Положај
симбола на знаковима III-9 мора да одговара
ситуацији на путу.
II У насељеном месту Панчево у улици
Опленачка, у зони раскрснице са улицама Мирочка и
Ђердапска, одређује се постављање саобраћајних
знакова III-9 „слепи пут“. Положај симбола на
знаковима III-9 мора да одговара ситуацији на путу.
III У насељеном месту Панчево у улици
Сремска, у зони раскрснице са улицом Славонска,
одређује се постављање саобраћајних знакова III-9
„слепи пут“. Положај симбола на знаковима III-9 мора
да одговара ситуацији на путу.
IV У насељеном месту Панчево у улици
Македонска, у зони раскрснице са улицом Сремска,
одређује се постављање саобраћајних знакова III-9
„слепи пут“. Положај симбола на знаковима III-9 мора
да одговара ситуацији на путу. На поменутој
раскрсници извршити замену саобраћајних знакова
III-6 „прешачки прелаз“ и стубова (заменити 4 саоб.
знака и 4 стуба).
V У насељеном месту Панчево у улици
Јадранска, између кућних бројева 1 и 2 (пре почетка
коловоза у улици), одређује се постављање опреме
пута – стубића (IX-7.1) ради заштите пешака и
зелених површина од непрописног проласка возила
преко површине која није дефинисана као
саобраћајница.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачака I, II, III, IV и V диспозитива овог решења,
постављањем (заменом) одговарајућих саобраћајних
знакова и стубова и постављањем опреме пута стубића, а све у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији, стандардом и Саобраћајним пројектом
на који Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, издаје
сагласност;
- постављену саобраћајну сигнализацију и
опрему пута унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 12.03.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-6
ПАНЧЕВО, 09.02.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон
и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке
о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број
19/17 и 24/17), члана 15. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141.
ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби
Правилника
о
саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17),
доноси
РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улицама
Проте Матеје Ненадовића и Јована Рајића,
одређује се означавање паркиралишта за управно
паркирање путничких возила, у складу са
планским решењем саобраћајних и јавних
површина.
Паркиралишта
означити
саобраћајним знаковима „паркиралиште“ (III-30)
са допунским таблама на којима је симбол
путничког возила (IV-6), а обележавање паркинг
места извршити ознакама V-17.2.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја
из тачке I диспозитива овог решења,
означавањем паркиралишта и обележавањем
паркинг места, а све у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији, стандардом и

Страна 76 - Број 06

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 76 - Број 05

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Саобраћајним пројектом на који Одељење за
саобраћај
Секретаријата
за
урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај Градске управе града Панчева, издаје
сагласност;
- постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је
15.04.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај

БРОЈ V-17-344-1/2018-5
ПАНЧЕВО, 08.02.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА

Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја
Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон
и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке
о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број
19/17 и 24/17), члана 15. Одлуке о Градској
управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141.
ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби
Правилника
о
саобраћајној
сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 85/17),
доноси
РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улици
Ослобођења, у зони Аутобуске станице Панчево,
одређује се постављање заштитне пешачке
ограде на тротоару у поменутој зони, уз ивицу
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коловоза. Пешачка ограда се поставља ради
заштите пешака од возила, дуж целе зоне до
раскрснице са улицом Војводе Радомира
Путника. Пре постављања заштитне пешачке
ограде, уклонити стубиће који се налазе на
тротоару.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја
из тачке I диспозитива овог решења, уклањањем
и постављањем одговарајуће опреме пута, а све у
складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији, стандардом и Саобраћајним
пројектом на који Одељење за саобраћај
Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева, издаје сагласност;
-постављену опрему пута унесе у
Катастар путне опреме (Катастар саобраћајне
сигнализације).
Рок за извршење овог решења је
02.04.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-4
ПАНЧЕВО, 07.02.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половинадипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон
и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 34. Одлуке
о уређењу саобраћаја на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број
19/17 и 24/17), члана 15. Одлуке о Градској
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управи града Панчевa („Службени лист града
Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и 141.
ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
доноси
РЕШЕЊЕ

I У насељеном месту Панчево у улици
Мачванска, наспрам кућног броја 2 (преко пута),
одређује се постављање саобраћајног знака
„забрана заустављања и паркирања“ (II-34), са
допунском таблом „осим за станаре парне стране
од броја 2 до броја 10“ (IV-5). Саобраћајни знак
се односи на „слепи“ део улице.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја
из тачке I диспозитива овог решења,
постављањем саобраћајног знака и допунске
табле у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији и стандардом;
- постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је
01.03.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-3
ПАНЧЕВО, 06.02.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. Саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу члана 10. Одлуке о јавном
градском линијском превозу путника на
територији града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 5/14 и 34/15), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa
(„Службени лист града Панчева“ број 13/17) и
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чланова 90, 136. и 141. ЗУП-а („Службени
гласник РС“ број 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ
Одређује се промена трасе линије број 2
јавног градског превоза путника (Котеж 1 – Тесла Долово), у оба смера. Промена трасе линије се врши у
делу: ул. Милоша Обреновића – Кнеза Михаила
Обреновића – Илије Гарашанина – Стевана
Шупљикца и даље старом трасом.
Поменути режим се уводи на основу захтева
ЈКП „Аутотранспорт-Панчево“, Панчево, бр. 446 од
30.01.2018. године. Промена трасе линије важи за
поласке у 07.30, 08.30, 09.30, 10.30 и 11.30 часова,
свакодневно.
Остали елементи линије број 2 остају
непромењени.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-2/2018-2
Панчево, 05.02.2018. године
Трг Краља Петра I 2-4
Телефон 013 30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саоб.

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу одредби чланова 157. и 158.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон
и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“ број 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 15. Одлуке
о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136.
и 141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број
18/16), одредби Уговора о набавци унапређења
саобраћајне инфраструктуре по решењима
надлежне организационе јединице за саобраћај
путем управљача пута, доноси
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РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Банатско Ново
Село, у улици Маршала Тита, одређује се
поновно постављање саобраћајног знака са
изменљивим садржајем порука и одговарајућих
стубова (у зони раскрснице са улицом
Виноградска), према Пројекту саобраћаја и
саобраћајне сигнализације на државном путу IБ
10 у насељеном месту Банатско Ново Село, бр.
пројекта P-202/2017 од октобра 2017. године
(издата Сагласност ЈП „Путеви Србије“ бр. 95323766 од 08.11.2017. године и решење надлежног
Министарства бр. 344-09-22863/2017-03 од
25.12.2017. године).
II Налаже се Извођачу, да у складу са:
Уговором о набавци унапређења саобраћајне
инфраструктуре по решењима надлежне
организационе јединице за саобраћај путем
управљача пута, Пројектом саобраћаја и
саобраћајне сигнализације на државном путу IБ
10 у насељеном месту Банатско Ново Село, бр.
пројекта P-202/2017 од октобра 2017. године и
Правилником о саобраћајној сигнализацији,
изврши поновно постављање саобраћајног знака
са изменљивим садржајем порука, на
одговарајућим стубовима.
III Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево,
да изврши обавезе које има као Надзорни орган.
Рок за извршење овог решења је
19.02.2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-2
ПАНЧЕВО, 05.02.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половинадипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, на основу члана 10. Одлуке о јавном
градском линијском превозу путника на
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територији града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 5/14 и 34/15), члана 5.
Одлуке о аутобуским и такси стајалиштима на
територији града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 38/16), члана 15. Одлуке о
Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17) и чланова 90,
136. и 141. ЗУП-а („Службени гласник РС“
број 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ
Одређује се укидање аутобуског стајалишта
„Книћанинова 1“ јавног градског превоза путника
(стајалиште у пару), које се налази у улици
Книћанинова у насељеном месту Панчево, у зони
кућног броја 4. Аутобуско стајалиште у пару се укида
услед престанка потребе за постојањем на датој
локацији и услед угрожености несметаног одвијања
саобраћаја на државном путу.
Налаже се ЈП „Урбанизам“ Панчево
(управљач пута) да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
става 1. диспозитива овог решења, уклањањем
одговарајућих саобраћајних знакова за означавање
стајалишта;
- уклоњену саобраћајну сигнализацију
избрише из Катастра саобраћајне сигнализације.
Налаже се ЈКП за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“, Панчево, да уклони
стајалишне ознаке за означавање стајалишта.
Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
V-17-344-2/2018-1
Панчево, 29.01.2018. године
Трг Краља Петра I 2-4
Телефон 013 30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половинадипл. инж. саобраћаја

Одељење за саобраћај Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Панчева, на основу
одредби чланова 157. и 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15др. закон и 9/16-одлука УС), члана 55. Закона о јавним
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путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13) и члана 34. Одлуке о уређењу
саобраћаја на територији града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 19/17 и 24/17), члана 15.
Одлуке о Градској управи града Панчевa („Службени
лист града Панчева“ број 13/17), чланова 90, 136. и
141. ЗУП-а („Службени гласник РС“ број 18/16),
одредби Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник РС“ број 85/17), доноси

РЕШЕЊЕ
I У насељеном месту Панчево у улици Вељка
Влаховића наспрам кућног броја 11А, на улазу на
паркинг, који је намењен путничким возилима,
одређује се постављање саобраћајног знака II-7
„забрана саобраћаја за теретна возила“.
Налаже се Јавном предузећу „Урбанизам“,
Панчево (управљач пута), да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
тачке I диспозитива овог решења, постављањем
одговарајућег саобраћајног знака и стуба, а све у
складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији,
стандардом и Саобраћајним пројектом на који
Одељење за саобраћај Секретаријата за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе града Панчева, издаје сагласност;
- постављену саобраћајну сигнализацију
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 05.04.2018.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Одељење за саобраћај
БРОЈ V-17-344-1/2018-12
ПАНЧЕВО, 05.03.2018. године
Трг краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30 88 30
ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Срђан Половина дипл. инж. саобраћаја
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О
АКТИВНОСТИМА ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУУВОД
Заштитник грађана града Панчева установљен је за територију града Панчева
као независан и самосталан орган, који штити права грађана и контролише
рад Градске управе, посебних организација и служби града Панчева, као и
других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач град
Панчево, а којима су поверена јавна овлашћења.
Према Одлуци о заштитнику грађана града Панчева овај инокосни орган
овлашћен је да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде
учињене актима, радњама или нечињењем органа управе ако се ради о
повреди одлука и других општих аката органа града Панчева, као и да
контролише законитост, правилност и ефикасност рада органа управе.
У складу са одредбом члана 47. Одлуке о Заштитнику грађана града Панчева
Заштитник грађана једном годишње, а најкасније до 15. марта наредне
године, подноси Скупштини града извештај за претходну годину о својим
активностима, стању људских права и о правној сигурности на територији
града Панчева. Према члану 48. наведене одлуке у току године Заштитник
грађана може да подноси и посебне извештаје ако оцени да за то постоје
посебно оправдани разлози или ако Скупштина града захтева такав извештај
од Заштитника грађана.
Извештај садржи нарочито број и структуру притужби, општу оцену рада
органа управе са становишта примене прописа, уочене пропусте и препоруке
за њихово отклањање, као и критике и похвале појединим органима управе и
старешинама који руководе органима управе. Извештај садржи и иницијативе
за измену или доношење појединих прописа из надлежности града Панчева
ради отклањања недостатака и ефикаснијег рада органа управе и
задовољења права грађана у пуном обиму, као и активности Заштитника
грађана у виду стручних семинара, скупова и конференција ради
усавршавања рада на заштити права грађана, те размени искустава са другим
заштитницима грађана градова и општина.
Извештај Заштитника грађана града Панчева о активностима за 2017. годину
је седми извештај од установљења овог органа локалне самоуправе.
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* Реч „грађани“ и „заштитник“, баш као и све друге граматички родно
опредељене речи, користе се у овом извештају родно неутрално и
равноправно означава припаднице, односно припаднике оба пола.
ПРАВНИ ОКВИР ЗА ПОСТУПАЊЕ
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Овлашћења и надлежности Заштитника грађана града Панчева у 2016. години
реализоване су у складу са чланом 97. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр, 129/07 и 83/14), Одлуком о Заштитнику грађана града Панчева
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 27/2009, 18/2013, 29/14 и 4/16), Одлуком о
образовању Стручне службе Заштитника грађана града Панчева („Сл. лист
града Панчева“ бр.13/2011, 19/2013 и бр. 1/2015) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи,
Градској служби за буџетску инспекцију, Служби интерне ревизије града
Панчева, Градском правобранилаштву и Стручној служби Заштитника грађана
града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр.36/16).
ЗАПАЖАЊА О СТАЊУ ПРАВА ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАШТИТНИKA ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА
А) ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА
Заштитник грађана града Панчева покреће и води поступак по притужби или
по сопственој иницијативи. Када Заштитник грађана одлучи да покрене
поступак по притужби, обавештава о томе подносиоца притужбе и орган
управе на чије се поступање притужба односи. Заштитник грађана града
Панчева је у обавези да у сваком предмету за који је одлучио да покрене
поступак, прибави став органа управе на чије се поступање притужба односи
док је дужност органа управе да обавести Заштитника грађана града Панчева
о свом ставу у року који му Заштитник грађана одреди, а који не може бити
краћи од осам нити дужи од тридесет дана од дана пријема обавештења
Заштитника грађана града Панчева о покретању поступка, како је то
дефинисано одредбом чл. 41. Одлуке о заштитнику грађана града Панчева.
Поред поступања по притужбама, Заштитник грађана града Панчева се
сходно одредби чл. 2 Одлуке стара о заштити и унапређењу људских и
мањинских права и слобода, због чега на основу чл. 23 прати примену
међународних стандарда о људским правима на територији града Панчева,
посредује у мирном решавању спорова у вези са кршењем људских права на
територији града Панчева, у складу са одредбом чл. 24 даје мишљење
Градском већу и другом овлашћеном предлагачу на нацрт прописа или општег
акта Града када се њиме уређују питања од значаја за заштиту и унапређење
права грађана, према одредби чл. 30 пружа добре услуге, посредовањем и
давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности делује
превентивно, у циљу унапређења рада органа управе и унапређења заштите
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људских права и слобода. Заштитник грађана града Панчева има обавезу да
на основу чл. 35 став 2 Закона о заштитнику грађана прослеђује притужбе које
се односе на пропусте републичких органа кроз примену републичких
прописа.
Заштитнику грађана града Панчева у току 2017. године поднето је 146
притужби и формирано исто толико предмета. Међутим, треба нагласити да
се Заштитнику грађана града Панчева у 2017. години обратило 1168 грађана.
У обраћању грађана на пропусте органа чија контрола није у надлежности
Заштитника грађана града Панчева сагледаван је проблем и пружана стручна
помоћ у обраћању било Заштитнику грађана РС, било Покрајинском
заштитнику – омбудсману најчешће у виду помоћи око попуњавања притужби,
или је дат савет ради подношења захтева другим органима уз навођењe
поступка и начина остваривања права. Наведене притужбе односиле су се на
пропусте у поступању, Републичког фонда за здравствено осигурање девет
(9), Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање четрдесетосам
(48), ЈП Електропривреда Србије двадесетосам (28), Републичког геодетског
завода тридесет (30), Пореске управе петнаест (15), Полицијске управе града
Панчева тринаест (13), Националне службе за запошљавање четири (4) и на
рад Центра за социјални рад „Солидарност“ када су се проблеми односили на
пропусте у примени републичких прописа четрдесетдевет (49). Поред тога,
грађани су се већ попуњеним притужбама обраћали Заштитнику грађана
града Панчева у случајевима ненадлежности због чега су прослеђене на
поступање другим органима о чему ће више бити речи у посебном одељку за
то намењеном.
Сем наведених притужби, проблеми грађана односили су се на поступке пред
надлежним судовима осамдесетједна (81), предуго трајање поступка
комасације две (2) и реституције десет (10), према ЈП „Србија гас“ пет (5), на
рад јавног бележника једна (1) и на рад извршитеља двадесеттри (23).
Грађани су се обраћали и због проблема са другим приватним лицима,
најчешће комшијама, проблема са Скупштинама стамбених заједница,
комисијама, али и ради упознавања са одређеним својим правима у
ситуацијама када иста нису још увек повређена. Такође су грађани тражили
помоћ жалећи се на банке, њих четрнаест (14), због чега су били упућивани на
НБС, као и на поступање при куповини робе у разним продавницама
двадесетседам (27), када су грађани упућивани на удружења за заштиту
потрошача.
Уочено је да су грађани из осталих општина упознати да Град Панчево има
Заштитника грађана, али не и да се надлежност истог не протеже на те
општине. Тако су се Заштитнику грађана града Панчева обраћали грађани из
Ковачице због проблема за остваривање права на туђу негу и помоћ,
насељеног места Дебељача, општине Алибунар због потрошње воде у
локалу, односно насељеног места Николинци због неисправне воде. Из
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Ковина грађанин је тражио савет, у Белој Цркви постојали су комшијски
проблеми, док се једна притужба односила и на рад Центра за социјални рад
Алибунар због одбијања давања упута за Сигурну кућу. Због тога смо
мишљења да се и остале општине и град Вршац могу организовати на овакав
начин оснивањем канцеларије локалног заштитника, као и могућност
оснивања канцеларије локалног заштитника за више општина, што и предвиђа
Закон о локалној самоуправи.
I ОРГАНИ УПРАВЕ
Органи управе, у свом раду, дужни су да поступају у складу са законом и
другим позитивно правним прописима,
професионално,
ефикасно,
сврсисходно, правично, транспарентно, стручно, љубазно, брзо, уз поштовање
достојанства и личности грађана који одређено право жели да оствари у
поступку пред органом управе.
У 2017. години Заштитнику грађана града Панчева поднето je педесетдве (52)
притужбе на рад органа управе града Панчева.
Једна (1) притужба односила се директно на рад Градске управе града
Панчева. Двадесет (20) притужби односило се на рад Секретаријата за
инспекцијске послове Градске управе Града Панчева, од чега се једна (1)
притужба односила директно на рад Секретаријата, петнаест (15) на рад
Одељења грађевинске инспекције, четири (4) на рад Одељења комуналне
инспекције и једна (1) на рад Одељењa за друге инспекцијске послове спорстког инспектора. На рад Комуналне полиције поднето је осамнаест (18)
притужби. Седам (7) притужби поднето је на рад Секретаријата за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Три (3) притужбе
односиле су се на рад Секретаријата за јавне службе и социјална питања, две
(2) притужбе односиле су се на рад Секретаријата за пореску администрацију,
док се једна (1) односила на рад Секретаријата за заштиту животне средине .
* Напомињем да међу притужбама поднетим на рад Секретаријата за
инспекцијске послове и Кoмуналне полиције, налазе се притужбе које се
тичу истог проблема, али су поднете од стране већег броја грађана.
* Потребно је, такође, напоменути да је током периода који обухвата овај
извештај Одељење инспекције за заштиту животне средине премештено
из Секретаријата за заштиту животне средине у састав Секретаријата
за инепкцијске послове - Одељење за друге инспекцијске послове .
Грађани су поднели три (3) притужбе на рад месних заједница, по једна на рад
Месне заједнице „Мита Вукосављев“ Долово, Месне заједнице Старчево и
Месне заједнице Центар.
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И даље стоји запажање из извештаја претходних годинa да грађани често,
нису упознати у довољној мери са надлежностима која имају инспекцијски
органи.
Највећи број притужби на рад Секретаријата за инспекцијске послове односио
се на притужбе грађана због проблема са буком и вибрацијама које допиру из
пословног простора стамбено-пословног објекта.
Исти проблем, био је најчешћи повод за притужбе на рад Комуналне полицијe.
Притужбе које су се односиле на рад Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове углавном су се односиле на
проблеме грађана због доношења решења о обустави градње, због грешке у
броју решења, погрешно израчунате висине накнаде за озакоњење објекта,
непримереног понашања запосленог у овом секретаријату, као и због дугог
трајања поступка.
Притужбе на рад Секретаријата за јавне службе и социјална питања односиле
су се на проблеме доношења решења о враћању неосновано исплаћене
порoдичне и увећане породичне инвалиднине, као и проблема непостојања
персоналног пратиоца.
Притужбе на рад и поступање Комуналне полиције, поред већ наведених,
односиле су се на непоступањe по пријавама.
II РАД ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Јавна предузећа, посебно јавна комунална предузећа, дужна су да у свом
раду поступају у складу са законом, одлукама о оснивању и статутима
предузећа, те због тога што су им дата јавна овлашћења, а посебно због тога
што пружају услуге које су од значаја за остварење потреба физичких и
правних лица (и које стога треба да буду одговарајућег квалитета, обима,
доступности и континуитета), потребно је да се обезбеди надзор над
вршењем истих.
У 2017. години Заштитнику грађана града Панчева поднето је педесет (50)
притужби на рад јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево.
Деветнаест (19) притужби односило се на рад ЈП „Градска стамбена агенција“
Панчево, по девет (9) притужби односило се на рад ЈКП “Грејање“ Панчево и
ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево. Пет (5) притужби односило се на рад
ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, док се једна (1) притужба
односила на рад правног следбеника овог предузећа, на ЈП „Урбанизам“
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Панчево. Четири (4) притужбе поднето је због неправилности у раду ЈКП
„Хигијена“ Панчево. Једна (1) притужба односила се на рад ЈКП „Зеленило“
Панчево. По једна (1) притужба односила се на рад ЈКП „Глогоњ“ из Глогоња и
на рад ЈКП „Вод-ком“ Јабука из Јабуке.
* И овде напомињемо да се одређен број притужби на рад ЈП „ГСА“ Панчево
односио на исти проблем на који се жалио већи број притужилаца.
Највећи број притужби који се односио на рад ЈП „Градска стамбена агенција“
Панчево односио се на немогућност закупаца станова – избеглих лица да
откупе станове после истека периода када им је по уговору о закупу требало
да буде омогућена куповина/откуп истих. Такође, проблем је био и
немогућност откупа стана у поступку решавања проблема расељавањем,
проблема са доделом градских станова, као и са обновом истих, односно
довођењем истих у стање које омогућава нормално становање. Проблем су
представљали и износи на рачунима корисника услуга одржавања Агенције.
Притужбе на неправилности у раду ЈП „Грејање“ Панчево односиле су се на
проблем неквалитетног грејања, буке која допире из подстанице, покретање
извршног поступка против претходног власника стана у којем су пружане
услуге грејања, као и немогућност искључења са система грејања.
Притужбе на рад ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево односиле су се пре
свега на високе рачуне за воду, пропуста да се отпише застарео дуг,
немогућности привременог отказа коришћења услуге, достављање рачуна за
воду која није коришћена, проблема са обрачуном потрошње топле и хладне
воде.
Притужбе које су поднете због неправилности у раду ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ односиле су се на нетачност података
достављених Секретаријату за пореску администрацију, неиздавања потврде
о исплати цене стана у целости, неодговарањем на захтев за изградњу
саобраћајнице и улица.
Притужбе на рад ЈКП „Хигијена“ Панчево односиле су се на проблеме са
напуштеним псима, недовољним бројем контејнера за одлагање отпада, као и
на непостојање јавних тоалета у граду.
Притужба на рад ЈКП „Зеленило“ Панчево односила се на пропуст овог
предузећа да ореже грање на пешачкој стази, а које су онемогућавале пролаз
пешацима, посебно деци до аутобуског стајалишта и пешачког прелаза.
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Притужба на рад ЈКП „Глогоњ“ из Глогоња односила се на лош квалитет воде,
а на рад ЈКП „Вод-ком“ Јабука из Јабуке због недостављања тражених
података.

III РАД УСТАНОВА
Установе су посебан и значајан облик организовања јавне службе, који
обавља делатности и послове којима се обезбеђује остваривање права
грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација као и других
законом утврђених интереса. Оснивају се за трајно обављање делатности
васпитања, образовања, науке, културе, информисања, здравства, старања о
деци, социјалног старања, спорта и слично и као такве дужне су да савесно и
професионално, у складу са законом и другим правним прописима, врше своју
функцију у друштвеној заједници.
У 2017. години Заштитнику грађана града Панчева од стране грађана поднето
је пет (5) притужби на рад установа чији је оснивач град Панчево, док је
Заштитник грађана града Панчева по сопственој иницијативи поступао у шест
(6) предмета. Пет спроведених поступака односило се на пропусте у раду
Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево, а шест предмета на рад ПУ
„Дечја радост“ Панчево и основних школа у Качареву, Омољици, Старчеву,
Глогоњу и Јабуци.
Притужбе на рад Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево односиле
су се на недоношење решења о исплати новчане помоћи и на нељубазност
запосленог лица.
О поступцима које је Заштитник грађана града Панчева спровео по сопственој
иницијативи, а односе се на рад ПУ „Дечја радост“ Панчево и основних школа
биће више речи у делу Извештаја који се односи на притужбе по сопственој
иницијативи.
IV ПРИТУЖБЕ НА ПОВРЕДЕ ПРАВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2017. години Заштитнику грађана града Панчева поднета је једна (1)
притужба на повреде права особа са инвалидитетом.
О овим притужбама било је речи у делу који се односио на притужбе на рад
Секретаријата за јавне службе и социјална питања у вези персоналног
пратиоца.
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V ПРИТУЖБЕ НА ПОВРЕДЕ ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
У 2017. години овом органу поднете су три (3) притужбе због повреде права
из радног односа, од чега две на Апотеку Панчево, а једна на Предузеће за
производњу текстилних производа „Банаћанка промет“ ДО Панчево у стечају.
Приликом поступања по оваквим притужбама савет је и мишљење дато
писмено уз указивање на поступање Заштитника грађана РС у складу са
републичким прописима. Међутим, бројни су грађани који су тражили савет
како да заштите своја права из радног односа и коме да се обрате. Таквих
случајева у смислу усмених притужби и обраћања за савет да до повреде
права грађана не дође било је четрдесетшест (46).
VI ПРИТУЖБЕ НА ПОВРЕДЕ ПРАВА НА ЗДРАВЉЕ И ПРУЖАЊА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
У 2017. години због повреде и поступања поводом права на здравље и
пружање здравствене заштите Заштитнику грађана града Панчева обратило
се двадесетседам (27) грађана са различитим проблемима везаним за
заказивање прегледа код лекара опште праксе, заказивања специјалистичких
прегледа, понашања здравствених радника, пружања по изјавама грађана
неадекватне медицинске помоћи, односно неге. У области здравственог
осигурања било је девет (9) обраћања која су се односила на проблеме
везане за добијање бањског лечења и питање рефундације трошкова лечења.
У зависности од природе повреде оваквих права грађани су били упућивани
на саветника за заштиту права пацијената и заштитника права осигураних
лица.
VII ПРИТУЖБЕ НА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА
Грађани су се у претходној 2017. години обраћали Заштитнику грађана града
Панчева због проблема у остваривању права на пензију, права доношења
коначног решења о пензији, неажурирања стажа осигурања, што је уочено у
четрдесетосам (48) усмених притужби. Пажљивом и конкретном анализом
законодавних прописа грађанима је предочавано да се обрате служби
бесплатне правне помоћи у случајевима незадовољства решењима ради
изјављивања жалбе, или Заштитнику грађана РС у случајевима када су у
редовном управном поступку коначним решењем одбијени са својим
захтевима.
VIII ПРИТУЖБЕ КОЈЕ СУ ПРОСЛЕЂЕНЕ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА
У 2017. години Заштитнику грађана града Панчева поднете су писмене
притужбе на рад Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање две
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(2), Републичког фонда здравственог осигурања шест (6), Опште болнице
Панчево једна (1), Пореске управе две (2), Полицијске управе Панчево две (2),
Националне службе за запошљавање Филијале Панчево две (2), Покрајинског
секретаријата за енергију, грађевинарство и саобраћај једна (1), приватног
извршитеља једна (1), Републичког геодетског завода две (2), Комисије за
комасацију општине Алибунар једна (1), ЈКП „Универзал“ Алибунар једна (1),
три (3) на рад ЈП „ЕПС снабдевање“ Београд, као и по једна (1) прослеђена
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
и на рад Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево.
Због немогућности да поступа по наведеним притужбама због ненадлежности,
поводом истих је, или затражена информација, или су наведене притужбе
грађана прослеђене надлежном Заштитнику грађана.
IX ПОСТУПАЊЕ ПО СОПСТВЕНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ
Током 2017. године Заштитник грађана града Панчева покренуо је седам (7)
поступака по сопственој иницијативи.
Поступци су покренути према Предшколској установи „Дечја радост“ Панчево,
као и према основним школама „Доситеј Обрадовић“ из Омољице, „Вук
Стефановић Караџић“ из Старчева, „Жарко Зрењанин“ из Качарева, „4.
Октобар“ из Глогоња и „Гоце Делчев“ из Јабуке.
Све претходно наведене иницијативе су се односиле на проблем са циљем
провере поступања у складу са одлуком Градског већа града Панчева о
закључењу споразума са родитељима о исплати више обрачунате цене
услуге предшколског образовања и васпитања. Том приликом је уочено да
установе поступају у складу са Одлуком јасно, прецизно и у разумним
роковима.
Такође, једна (1) иницијатива покренута је и према ЈКП „Водовод и
канализација“ Панчево како би се добила информација о раду, односно
исправности јавних чесми на територији града Панчева. Ова иницијатива
уследила је након обраћања грађанина са питањем рада јавних чесми.
X ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ У ТОКУ ПОСТУПАЊА ПО
ПРИТУЖБИ
Током 2017. године, по пријему притужби и тражењу става од стране
Заштитника грађана града Панчева, органи, организације, институције и
предузећа у осам (8) случајева су, разматрајући притужбе, сами уочавали
пропусте, неправилности и исте исправљали у току самог поступка по
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притужбама, тако да није било потребе да се права грађана штите
упућивањем препорука од стране Заштитника.
Овакав начин поступања сматрам најефикаснијим, јер тиме онај над чијим се
радом врши контрола показује вољу да се права грађана заштите на најбољи
начин код самог органа, организације, институције и предузећа који је учинио
повреду права.
Примера ради, ЈKП „Хигијена“ Панчево у току поступка отклонила је
недостатак постојања одговарајућих контејнера у насељу Тесла у Панчеву,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај у току поступка отклонио недостатак неосновано више наплаћене
накнаде у поступку озакоњења објекта, Комунална полиција отклонила
недостатак поводом притужбе за нереаговање на пријаву за коришћење јавне
површине супротно намени, ЈКП „Зеленило“ у току поступка отклонило
пропуст и овлашћена лица су исекла густо растиње које је онемогућавало
безбедан пролаз пешацима, а ЈКП „Грејање“ Панчево отклонило је у току
поступка неправилности у два случаја вршењем радова који су допринели
смањењу буке из подстанице и ажурирањем података на рачуну притужиоца.
XI ПРЕПОРУКЕ
Полазећи од чињенице да Заштитник грађана града Панчева поступа снагом
ауторитета и да у свом раду не може да користи средства принуде или
кажњавања, најјаче правно средство које Заштитник има на располагању у
заштити права грађана јесте препорука.
Чланом 45 Одлуке о заштитнику грађана града Панчева предвиђено је да ако
Заштитник грађана нађе да су постојали недостаци у раду органа управе,
упутиће препоруку органу управе о томе како би уочени недостатак требало
отклонити. Орган управе коме је Заштитник грађана упутио препоруку дужан
је да обавести Заштитника грађана о мерама које је предузео, односно о
разлозима због којих није поступио по препоруци, најкасније у року од 30 дана
од дана добијања препоруке. Изузетно, ако постоји опасност да ће због
неотклањања недостатака права подносиоца притужбе бити трајно и у
значајном обиму оштећена, Заштитник грађана у својој препоруци органу
управе може утврдити и краћи рок за отклањање недостатака, с тим што тај
рок не може бити краћи од 15 дана. Ако орган не поступи по препоруци,
односно не обавести Заштитника грађана о томе шта је предузео или ако
Заштитник грађана сматра да предузете мере нису одговарајуће, обавестиће
о томе орган који врши надзор над радом органа управе, Скупштину града,
Градоначелника и Градско веће, а може и да препоручи утврђивање
одговорности старешине који руководи органом управе.
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Дакле, препоруке се упућују само када су у току поступања по притужбама
грађана утврђени недостаци у раду, а да нису отклоњени током поступка.
Препоруке су правно-обавезујуће, а императивно-неизвршиве.
Поводом притужби које су грађани подносили Заштитнику грађана града
Панчева, односно по притужбама спроведених поступака, у 2017. години
упућено је укупно шест (6) препорука органима управе, јавно-комуналним
предузећима и установама.
Једна од препорука упућена је Секретаријату за инспекцијске послове Градске
управе града Панчева – а због неналагања мерења буке. Наиме, Заштитнику
су се обратили грађани који су се жалили на неправилности у раду Одељења
инспекције за заштиту животне средине које се сада налази у саставу
Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева. У
притужбама су навели да је почетком 2016. године у приземљу стамбене
зграде отворена нека врста спортског простора. Тада, како су навели, почињу
њихови проблеми јер се у тим просторијама вежбањем стварају велика бука и
вибрације. Заштитник је покренуо поступак, затражио став, те након извршене
анализе свих чињеница утврдио да се у неналагању мерења јачине буке
сходно Одлуци о одређивању акустичких зона и заштити од буке на
територији града Панчева и осталих позитивно правних прописа који уређују
ову област, огледа неправилност у раду инспектора за заштиту животне
средине. Наиме, из свега наведеног произилази да је највећи проблем због
којег су се притужиоци обратили пријавама инспекцијским органима вибрације
и бука. На жалост, област вибрација, која је по тврдњама притужиоца можда и
највећи проблем, није регулисана у нашем правном систему у виду надзора,
граничних вредности, мерења и осталог. Међутим, са буком то није случај.
Одредбе Закона о заштити од буке и Одлуке о одређивању акустичких зона и
заштити од буке на територији града Панчева јасно су дали овлашћење, а у
конкретном случају може да се каже и обавезу инспекторима за заштиту
животне средине да издају налог за мерење. Без мерења буке у конкретном
случају све остале мере су беспредметне. Ако јачина буке није измерена и не
зна се да ли прелази граничне вредности, тешко је наћи основ за
предузимање мера из надлежности инспектора. Једино, уколико би било
немогуће измерити буку због немогућности да се технички опонаша ситуација
бацања тегова на под или уколико би организације овлашћене за мерење
буке рекле да је то неизводљиво, инспектор би могао да каже да нема
могућности за мерење. У конкретном случају то се није догодило. Због тога је
Заштитник упутио препоруку овом секретаријату да инспектори за заштиту
животне средине Одељења за друге инспекцијске послове Секретаријата за
инспекцијске послове Градске управе града Панчева –наложе мерење буке у
спортском простору како би се утврдило да ли исте прелазе граничне
дозвољене вредности.
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Због тога што се грађанка жалила на неправилности у раду Комуналне
полиције у смислу да овај орган није реаговао на прави начин на њене бројне
пријаве буке која је допирала из суседног стана и није на захтев грађанке
доставио обавештење о поступању, Заштитник је покренуо поступак, затражио
став, исти добио, те је анализирајући чињенице и околности везане за
конкретну притужбу установио да је било пропуста у раду Комуналне
инспекције. Овом органу упућена је препорука да припадници Комуналне
полиције Градске управе града Панчева, у складу са могућностима, организују
свој рад на такав начин да у што краћем року поступају по пријавама грађана,
посебно када се пријаве односе на проблем који ствара бука, да припадници
Комуналне полиције Градске управе града Панчева приликом пријава о
начину коришћења заједничких просторија утврде да ли је дошло до кршења
Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама и на основу тога поступају, као и
да убудуће, сходно овлашћењима која су им дата, поступе по захтеву странке
и, како у конкретном случају, тако и убудуће достављају обавештење о исходу
поступања у складу са чланом 6 Закона о комуналној полицији.
Препорука је упућена и ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, а поводом
притужбе грађанина да му је превисок рачун за воду. Наиме, у притужби је
стајало да је проблем у рачуну за воду из децембра 2016. године који је, како
је у притужби наведено, знатно већи од рачуна за претходне месеце. Навео је
да му је у овом јавно-комуналном предузећу речено да је рачун последица
мање плаћеног износа за месеце који претходе децембарском рачуну, а који
су последица неплаћања по стварном утрошку због поквареног водомера, те
је очитавана потрошња само са једног уместо са два водомера. Покренут је
поступак и анализом аналитичке картице и рачуна корисника услуге уочено је
да потрошња од 07.12.2016. године није добијена очитавањем јер у том
тренутку водомер је и даље неисправан и није замењен, већ је износ добијен
тако што је исказана разлика за претходне месеце, те је узета потрошња из
претходна три месеца када је водомер очитавао потрошњу. У поступку је
уочено да је ЈКП „Водовод и канализацвија“ Панчево начинио пропуст, јер у
ситуацији када је мерење потрошње воде, као у конкретном случају,
онемогућено због неисправности водомера, није утврдио утрошак воде на
начин како то прописују цитиране одредбе Закона о комуналним
делатностима, Закон о заштити потрошача, а посебно члан 61 Одлуке о
производњи и дистрибуцији воде,
нити је одмах на наредном рачуну
применио одредбу члана 61 Одлуке, нити је водомер замењен на време.
Наиме, када је приликом очитавања у месецу септембру 2016. године уочено
да је водомер неисправан то јест укочен и да показује 0 метара кубних
потрошње, већ приликом формирања рачуна за тај месец требало је
применити одредбу члана 61 Одлуке, уместо што се чекало до децембра
месеца. За сво то време су слати рачуни са израчунатом потрошњом воде на
само једном водомеру, противно горе наведеним прописима. Нејасно је зашто
је такав рачун формиран баш у децембру месецу. Такође, није јасно како ће

Страна 92 - Број 06

Страна 92 - Број 05

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

28.Март 2018. године

16. Март 2018. године

потрошња од датума „очитавања“ у децембру до датума постављања новог
водомера бити израчуната у рачуну који тек треба да обухвати тај период.
Тачно је да се на наведеним рачунима види да је потрошња на предметном
неисправном водомеру 0 метара кубних, али требало је грађанима,
корисницима услуга детаљније и транспарентније објаснити о чему се ради,
како не би дошло до заблуда и проблема који су довели до притужбе, као и да
је било потребно да се у краћем року неисправан водомер замени.
Поводом притужбе грађанина, поново на рад ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево, да је онемогућен да се привремено искључи са водоводне мреже,
упућена је препорука овом предузећу да ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево да се омогући привремени отказ коришћења комуналне услуге,
демонтажом предметног водомера у складу са чланом 34 и 35 Одлуке о
производњи и дистрибуцији воде и да ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
у конкретном случају и убудуће, о захтеву корисника за отказ коришћења
комуналне услуге одлучи решењем. Наиме, притужилац је добијао рачуне за
воду за предметни локал иако исти дужи низ година није користио. Обзиром
да му је у овом предузећу објашњено да је рачуне за воду добио као
последицу тога што предметни водомер притужиоца није главни већ
појединачни, а када је збир потрошње на свим појединачним водомерима,
мањи од потрошње приказане на главном водомеру разлику плаћају сви
власници појединачних водомера у једнаким деловима. Из тог разлога
одлучио се да откаже коришћење комуналне услуге. Навео је да је од стране
лица запосленог у овом предузећу информисан да је могуће привремено
искључење, при чему му је дат и образац захтева, уз навођење колики би
били трошкови одјаве и накнадне евентуалне пријаве, као и да је могуће да
задржи водомер након демонтаже. У том смислу је попунио образац захтева
за отказ коришћења услуге због тога што се локал не користи. Међутим, добио
је одговор да ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево није у могућности да
одјави локал позивајући се на одредбе Одлуке о производњи и дистрибуцији
воде и прилажући исте уз одговор, а које се односе на начин и поступак
обрачуна утрошене воде, што је у колизији са упутством које је добио у овом
предузећу. Заштитник грађана града Панчева је затражио став. У ставу овог
предузећа стоји да ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево није надлажан за
појединачне водомере, самим тим ни за водомер у локалу притужиоца, те из
тог разлога нису могли да реализују захтев притужиоца. Анализом је утврђено
да члан 34 Одлуке о производњи и дистрибуцији воде прописује да корисник
може отказати коришћење комуналне услуге писменим путем најмање 15
дана пре престанка коришћења комуналне услуге и да коришћење комуналне
услуге не могу отказати појединачни корисници у зградама са више станова и
други корисници уколико ремете пружање комуналне услуге другим
корисницима у смислу техничких услова. Члан 35 предвиђа да се трајно може
отказати потрошња воде само за порушени објекат, а привремено за објекат у
коме нико не станује или се привремено не употребљава. Иако се у самој
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одлуци не спомиње, из претходно наведених одредби посебно „појединачни
корисници у зградама са више станова“, јасно је да се мисли, не само на
главне већ и на појединачне водомере. Такође, из претходно наведених
одредби, је јасно да се одредбе односе и на пословне просторе, стога не стоји
констатација да ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево није надлежан за
појединачне водомере у смислу отказа коришћења предметне комуналне
услуге. Из свега наведеног произилази да је ЈКП „ Водовод и канализација“
Панчево начинио пропуст због кога је упућена наведена препорука.
Препорука је упућена и ЈКП „Грејање“ Панчево да се у што краћем року
омогући непрекидно квалитетно грејање у предметном стану или да се,
уколико је притужиља сагласна са тим, иста искључи са система грејања.
Препорука је упућена након анализе свих чињеница, а на основу притужбе
притужиље која се жалила да у стану у коме станује са породицом, на
поменутој адреси, од 30.11.2016. године нема грејање, односно да се више
пута обраћала овом јавно комуналном предузећу, али да нити је проблем
решен, нити је она као корисник услуга ЈКП „Грејање“ Панчево обавештена о
томе шта је предузето, те истакла да су о свему сачињени записници од
стране полиције и комуналне инспекције.
ЈП „Градска стамбена аганција“ Панчево упућена је препорука на основу
притужбе грађанина који се жалио на рачун за одржавање лифта. Наиме,
грађанин је у притужби навео да је на рачуну овог предузећа за месец август
2017. године добио, поред ставки редовног одржавања и сервисирања
лифта, да плати и за радове по налогу и то две ставке од по 713,69 динара.
Тврди да му није било јасно како је могуће да се поправка лифта дешавала
два пута у јулу и два пута у августу, да су рађене бројне наводне поправке, а
да то ништа није примећено приликом редовног одржавања лифта, те да се
због тога обратио овог јавном предузећу усменим путем 19.09.2017. године и
добио копије фактура и налога за поменуте радове, међутим, информацију о
томе како је могуће да се овакве ствари дешавају није како тврди добио.
Посебно је истакао да из истог разлога лифт није у исправном стању ни у
моменту подношења притужбе 19.09.2017. године. Напоменуо је да у
претходном периоду није било овако честих кварова, те да сумња у стручност
лица задужених за одржавање и поправке истог. Покренут је поступак,
затражен став, те је по пријему истог утврђено да је било неправилности у
раду ЈП „ГСА“ Панчево из разлога што су налози за рад издавани мимо
предвиђене процедуре, односно процедуре прописане законом, посебно
имајући у виду да уговором однос између скупштине стамбене заједнице и
овог јавног предузећа није регулисан тако да је омогућено да се, због
хитности, процедура издавања налога додатно поједностави. Наиме налог за
рад, у једном случају, није издало лице које је у том тренутку било једино
овлашћено да исти изда. Уз разумевање за жељу овог предузећа да се
радови хитних интервенција обаве што пре, ради самих корисника услуга,
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става смо да је потребно ту намеру поткрепити правном регулативом како би
се избегле ситуације сличне овој, да се грађани, корисници услуга овог
предузећа, жале на сам поступак поправке и изгубе поверење у сврху и
квалитет извршених радова. Поред тога, симптоматично је да су износи сва
три рачуна за лифтове за месец август по 18,000,00 динара, што је износ за
који није потребна претходна сагласност скупштине стамбене заједнице када
се ради о хитним радовима. И то у три наврата у истом месецу. Заштитник
грађана нема могућност да утврди да ли се ради о хитним радовима, нити
колики су обим и вредност извршених радова, то је посао стручних лица у ЈП
„ГСА“ Панчево који врше надзор над извршењем истих. Овом приликом
желимо да истакнемо да евентуални проблеми који управници имају у
сакупљању средстава за одржавање заједничких делова, не смеју да буду
изговор за коришћење института хитних интервенција, посебно јер се тиме
ствара неповерење корисника услуга у рад ЈП „ГСА“ Панчево, као и у рад
управника стамбене заједнице, те да је потребно појачати надзор над
радовима који се врше, посебно када се ради о хитним интервенцијама.
Такође, уочена неправилност у раду поводом предметне притужбе показала је
да није испоштована препорука број I-00-07-61/2015-9 од 09.09.2015. године
коју је Заштитник грађана града Панчева упутио овом предузећу, упркос
уверавањима овог предузећа да ће се по поменутој препоруци поступати. Због
свега тога упућена је преорука да ЈП „ГСА“ Панчево, поступи по претходној
препоруци и уреди начин достављања налога за извршење грађевинских
радова, односно да се испоштује процедура, која је између осталог,
предвиђена уговором о одржавању заједничких делова стамбене зграде.
XII ПОСРЕДОВАЊЕ
Током 2017. године Заштитник грађана града Панчева посредовао је девет (9)
пута, а издвојили смо најкарактеристичније.
Заштитник грађана града Панчева посредовао је код ЈКП „Грејање“ Панчево, а
поводом притужбе грађанина да не може да се искључи са система грејања,
нити да има квалитетно грејање, да са свих аспеката сагледа конкретан
захтев за искључење са система грејања, те уколико заиста стоји чињеница
да подносиоцу захтева за искључење годинама није пружена услуга грејања
гарантова Одлуком, пронађе могућност и раскине уговор о пружању услуга,
односно искључи предметни пословни простор са система даљинског грејања
на основу директне примене законских одредби.
Заштитник је посредовао и код ЈКП „Хигијена“ Панчево, поводом притужбе
грађанина због проблема са напуштеним псима, да, у складу са предлогом
датим од стране овог предузећа, заједно са Стручним тимом за решавање
проблема напуштених паса и мачака и представницима месних заједница на
подручју града Панчева, интензивније ради на едукацији представника месних
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заједница и информисању истих, али и на координацији и ефикаснијем
решавању проблема напуштених паса.
Такође, Заштитник је код ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
посредовао да у случају предметне, као и у случају свих других парцела код
којих је извршен поступак експропријације, али исти није спроведен до краја
кроз земљишне књиге, односно у лист непокретности није уписан град
Панчево као нови ималац права својине на непокретностима које су биле
предмет експропријације и за које је исплаћен уговорени новчани износ,
поднесе захтев за упис - провођење промена у катастару непокретности, а
тамо где то није могуће јер не постоји потребна документација, обрати се
Градском јавном правобранилаштву како би покренули адекватан поступак за
утврђење права својине града Панчева на експроприсаним парцелама.
Посредовано је поводом притужбе грађанина који није могао да користи улицу
јер, иако је експроприсана, улица тачније парцела на којој се иста налази и
даље води као власништво приватног лица које није дозвољавало пролаз
аутомобилима преко предметне парцеле.
У два наврата је посредовано код ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево. Да
убудуће, приликом давања информација корисницима услуга, преко својих
запослених даје тачне, прецизне и потпуне информације о правима и
обавезама корисника, посебно о начину обрачуна потрошње воде уколико се
потрошња воде обрачунава и према појединачним, контролним и према
главном водомеру, као и да убудуће, приликом реконструкције водоводних
инсталација односно уградње контролних водомера у објектима где постоји
један главни водомер на више улаза, како би се дошло до прецизнијих
података о потрошњи воде, пре новог начина обрачуна и формирања рачуна
затраже споразум корисника о конкретном начину обрачуна потрошње воде.
Због поднете притужбе и проблема закључивања уговора о закупу на
неодређено време сагласно Закону о становању и одржавању зграда, Закона
о становању који није престао да важи у одредбама које се односе на већ
успостављене стамбене односе и Одлуке о располагању становима Града
Панчева посредовање је извршено у односу на ЈП Градску стамбену агенцију.
Разлог томе је погрешан став овог јавног предузећа да је закуп, без обзира на
време када је закуподаван однос настао, орочен на период од 5 година.
Б) ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА
У 2017. години Заштитнику грађана града Панчева поднето је 7 представки.
Представке служе да се у поступку пред Заштитником грађана града Панчева
грађани информишу о проблемима који искључују услове предвиђене да би се
поднела притужба. Конкретно ради се о повредама права насталих пре више
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од годину дана од обраћања Заштитнику, или о потенцијалним повредама
права које се не могу сврстати у притужбе, већ у поступке из надлежности
Заштитника који се односе на унапређење права грађана.
В) ОБРАЋАЊЕ ГРАЂАНА НА ДРУГИ НАЧИН
ЗАПАЖАЊА У ВЕЗИ ОБРАЋАЊА ГРАЂАНА НА ДРУГИ НАЧИН
Примећено је да се грађани често обраћају Заштитнику грађана града
Панчева из немогућности да добију јасан одговор ком органу је потребно да се
обрате како би остварили одређена права. Када не знају коме да се обрате,
заштиту својих права покушавају да остваре у канцеларији Заштитника
грађана града Панчева и у ситуацији када овај орган локалне самоуправе није
надлежан. Пракса је показала, са друге стране, и то да су грађани упознати са
надлежностима Заштитника грађана, али због поверења у рад овог органа
затраже одређену информацију.
Запажа се да грађани и даље имају проблема при добијању бесплатне правне
помоћи, што је последица недовољно дефинисаних услова којој категорији
становништва и у којим условима се таква врста помоћи пружа, па су исту
очекивали од Заштитника грађана града Панчева, међутим такву врсту услуге
односно помоћи није могла да им пружи из разлога ненадлежности.
Уочено је да су грађани и у 2017. години код Заштитника грађана града
Панчева често тражили заштиту као потрошачи. У не малом броју случајева
Заштитник је упућивао грађане да се обрате или тржишној инспекцији или
удружењима потрошача која су овлашћена да пруже заштиту у случајевима
када је повређено право грађана као потрошача. Такође, често је било и
обраћање грађања који су тражили помоћ и заштиту у вези проблема
проистеклих из радног односа, а који су упућени да се обрате за то надлежним
органима, о чему је било речи у делу који се односи на повреду права из
радног односа. Када је реч о проблемима у поступцима пред приватним
извршитељима грађани су упућивани на Комору извршитеља, а због
проблема са јавним бележницима на Комору јавних бележника.
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВА ГРАЂАНА
Унапређење права грађана је део поступања Заштитника грађана града
Панчева чија је важност идентична заштити грађана. Побољшањем
остваривања права, ефикаснијом организацијом органа јединице локалне
самоуправе постиже се циљ и сврха основних права грађана у једној локалној
заједници. Може се рећи да је заштита права основа, а унапређење права
грађана крајњи циљ.
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У 2017. години Заштитник грађана града Панчева и сам орган локалне
самоуправе започео је унапређење права организовањем примања грађана
једном месечно у месним заједницама насељених места Града Панчева.
Неспорно је да сви грађани на територији Града Панчева и насељених места
имају у седишту канцеларије Заштитника једнаку заштиту својих права, али је
одласком у сама насељена места побољшан приступ грађана и приступачност
Заштитнику грађана града Панчева. На овакав начин омогућена је помоћ и
месним заједницама.
У циљу унапређења права грађана одржана су два састанка. Тема састанка
са чланом Градског већа задуженим за рад, запошљавање и социјалну
политику била је имплементација Одлуке о социјалној заштити града Панчева,
а тема састанка одржаног са директорком ЈП Градска стамбена агенција,
директорком Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево, чланом
Градског већа задуженим за рад, запошљавање и социјалну политику, чланом
Градског већа задуженим за стамбено-комуналне послове и саобраћај и
градском менаџерком била је израда локалне стратегије, акционог плана и
програма стамбене подршке, имплементација учешћа у управљању
корисницима Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево у решавању
стамбених потреба социјално угрожених категорија. Заштитник грађана града
Панчева је у односу на поменуту тему локалне стратегије и стамбене подршке
угроженом становништву поступила према чл. 23 Одлуке о заштитнику
грађана града Панчева тако што је писмени предлог, мишљење и анализу
почев од законског оквира до општих аката Града Панчева, односно до
Одлуке о располагању становима Града Панчева упутила учесницима
састанка.
Заштитница грађана учествовала је у изради Локалног антикорупцијског плана
Града Панчева као заменица председника комисије.
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИПОСТУПАЊА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА
ВРСТА И БРОЈ ОСТВАРЕНИХ КОНТАКАТА:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.

ВРСТА ОБРАЋАЊА
ГРАЂАНА
ЗАШТИТНИКУ
ГРАЂАНА ГРАДА
ПАНЧЕВА У 2017.
ГОДИНИ
ПОДНЕТЕ ПРИТУЖБЕ
ПОДНЕТЕ ПРЕДСТАВКЕ
ОБРАЋАЊЕ ГРАЂАНА
НА ДРУГИ НАЧИН
УКУПНО

БРОЈ ОБРАЋАЊА

146
8
1168
1322
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АКТИВНОСТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА НА
УНАПРЕЂЕЊУ ПРАВНИХ ПРОПИСА
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА НАЦРТ ОДЛУКА ГРАДА
Одлуком о заштитнику грађана града Панчева („Службени лист града
Панчева“ бр. 27/2009, 18/2013, 29/2014 и 4/2016) одредбом чл. 24 став 1
прописано је да Заштитник грађана може да поднесе надлежном органу
иницијативу за измену и допуну прописа и општих аката града, ако сматра да
до повреде права грађана долази због недостатака у тим актима и може
иницирати доношење нових прописа и других општих аката града када сматра
да је од значаја за заштиту права грађана.
Полазећи од претходно наведеног, Заштитник грађана града Панчева поднео
је 23.11.2017. године Скупштини града Панчева Иницијативу бр. I-00-0123/2017 да Скупштина Града Панчева донесе ОДЛУКУ која ће бити основ за
закључивање уговора о купопродаји између Града Панчева као продавца и
лица која су као избеглице остварили, најпре, право на закуп, а потом
подношењем захтева за откуп, остварили право на трајно решавање
стамбених потреба.
Наиме, Заштитнику грађана Града Панчева поднето је једанаест притужби
грађана који живе у становима стамбене зграде у Јабуци, као и две притужбе
грађана који живе у стамбеној згради у Панчеву. Основа сваке од ових
притужби односи се на чињеницу да су њима према закљученим
Меморандумима о разумевању закљученог између Данског савета за
избеглице, Комесaријата за избеглице Републике Србије и тада Општине
Панчево 2006. године за изградњу стамбене зграде у Јабуци, а за стамбену
зграду у Панчеву између Удружења Самарићанских радника Немачке,
канцеларије у Републици Србији, Општине Панчево и Комесaријата за
избеглице, дати на основу конкурса станови, ради решавања стамбених
потреба. 2007. године закључени су и уговори о реализацији, између
наведених. У питању су пројекти под називом „Изградња једног стамбеног
објекта са 20 стамбених јединица за 18 избегличких породица и за 2 социјално
угрожене породице из домицилне популације у Панчеву – Република Србија“ и
„Подршка националној стратегији за решавање проблема избеглица и интерно
расељених лица кроз подршку унапређењу животних услова“. Поштујући
закључене Меморандуме о разумевању са притужиоцима, као закупцима и ЈП
„Градском стамбеном агенцијом“, као закуподавцем који управља стамбеним
фондом Града Панчева, закључени су најпре уговори о закупу на три године
почев од 2007. године закључно са 2010. годином, а потом уговори о закупу на
пет година почев од 2010. године закључно са 2015. годином. Уговором о
закупу на пет година, а у складу са наведеним меморандумима и уговорима о
сарадњи, чланом 3 било је предвиђено да је закупац дужан три месеца пре
истека рока од пет година да поднесе захтев за продужење Уговора о закупу

Страна 100 - Број 06

Страна 100 - Број 05

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

28.Март 2018. године

16. Март 2018. године

стана, као и да у истом периоду закупац може поднети и захтев за откуп стана
у складу са прописима који буду важили у време подношења захтева, као и да
ће се право на откуп и услови откупа стана остваривати у складу са
прописима Републике Србије који буду важили у време подношења захтева за
откуп, Меморандумом о разумевању и Уговором о реализацији. Девет од
једанаест притужилаца, према прилозима поднетим уз притужбе, поступили су
у складу са одредбом чл. 3 Уговора о закупу на пет година, на начин што су
извршили своју уговорну обавезу, поднели захтев за откуп ЈП „Градска
стамбена агенција“, тиме се опредељујући за трајно решавање стамбених
потреба у Јабуци, што су учинили и притужиоци из Панчева, ограђујући се
искључиво писменим подацима којима Заштитник грађана града Панчева
располаже и има евидентиране у наведеним предметима. Захтеве ради
поступања у складу са наведеним уговором о закупу и захтева за откуп
притужиоци су поновили достављањем ЈП „Градска стамбена агенција“
Панчево дана 05.09.2017. године.
Полазећи од свега наведеног, као и обавезе Заштитника грађана града
Панчева сходно одредби чл. 23 алинеју 1 и 2 Одлуке о заштитнику грађана
града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 27/2009, 18/2013, 29/2014
и 4/2016) да прати примену међународних стандарда о људским правима на
територији града Панчева и прикупља информације из различитих извора о
примени закона и других прописа, као и одлука и других општих аката органа
града из области људских права од стране органа управе, те чињенице да су
се према позитивноправним прописима стекли сви услови за трајно решавање
стамбених потреба избеглица обзиром да је то био и разлог закључивања
Меморандума о разумевању и Уговора о реализацији, заштитница грађана
града Панчева на основу одредбе чл. 24 Одлуке о заштитнику грађана града
Панчева поднета је наведена иницијатива.
Заштитница грађана града Панчева је мишљења да Одлука Скупштине Града
Панчева треба да садржи да се утврђује да су се стекли сви услови за
закључење уговора о купопродаји истеком уговора о закупу закљученог
сагласно Меморандумима о разумевању и Уговорима о реализацији
компоненте стамбене изградње којима је предвиђено да након истека
периода од укупно 8 година закупцима стамбених јединица ће бити понуђено
да откупе станове, у складу са законским прописима који буду важили у време
откупа.
Утврђује се да ће се уговори закључивати у складу са Законом о избеглицама
(„Службени гласник РС“ бр. 18/92 и бр. 30/10) којим је прописано решавање
стамбених потреба избеглицама и члановима њиховог породичног
домаћинства ради интеграције у Републици Србији.
Уговоре о купопродаји закључиваће овлашћена лица Градске управе Града
Панчева након добијеног мишљења Градског правобранилаштва, са
могућношћу плаћања купопродајне цене некретнине у месечно једнако
опредељеним ратама на период не дужи од двадесет година и са обавезом
купца да неотуђи предмет купопродаје у периоду од пет година од момента
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закључења Уговора.Право на закључење уговора о купопродаји на страни
купца имају сва лица која су у статусу избеглице били у закупу оних станова за
које није постојала забрана откупа, а који су у моменту подношења захтева за
откуп измирили све обавезе из закључених уговора о закупу, а након истека
уговора о закупу који су измирили све текуће обавезе (плаћања струје, воде,
телефона, грејања и смећа) до момента закључења уговора о купопродаји.
МЕДИЈАЦИЈА
Током 2017. године наставили смо рад на пројекту „Локални Омбудсман и
медијација“ који је организовао „Партнери за демократске промене Србија“, уз
финансијску подршку Амбасаде Краљевине Холандије у Србији и уз
координацију са Удружењем локалних омбудсмана Србије.
Кроз овај пројекат, радило се на подизању капацитета локалних омбудсмана
за примену медијације, при чему терминолошки локални омбудсман је исто
што и заштитник грађана града или општине, као бржег, лакшег и ефикаснијег
начина решавања конфликата. Циљ ове активности је пружање бесплатних
услуга медијације грађанима у локалној заједници.
У том смислу заштитница грађана града Панчева у договору са
Секретаријатом за инспекцијске послове и Комуналном полицијом Градске
управе града Панчева доставила је промотивни материјал – флајере које би
припадници ових органа, када примете да је сврсисходно, делили грађанима
како би их у конкретном случају упознали са могућношћу да проблем покушају
да реше путем медијације.
Поступајући по притужбама у току 2017. године, у одређеном броју предмета
уочено је да проблеми у остваривању права грађана се не односе на
непоступање органа јединица локалне самоуправе већ да је узрок њиховог
настанка сукоб, односно нерашчишћени суседски односи због чега је
Заштитник грађана Града Панчева притужиоцима у већем броју таквих
поступака предлагао медијацију,
односно мирно решавање спора
посредовањем од стране Заштитника и заменика Заштитника грађана Града
Панчева. Подаци који говоре у прилог наведеног у смислу предлагања
медијације су да се пет (5) обраћања Заштитнику грађана односило на
проблеме са управницима стамбених заједница и Скупштина станара,
проблема са комшијама било је у тридесеттри (33) случаја, док осталих
приватно-приватних проблема у локалној заједници било је двадесетчетири
(24).
У 2017. години са захтевом за покретање поступка медијације обратило нам
се што самостално, што упућени од других органа, а што на уважен предлог
Заштитника грађана града Панчева 13 грађана, те су по пристанку друге
стране спроведена три поступка медијације, а један је завршен постизањем
споразума.
Ове бројке, иако на први поглед не изгледају велико, значајне су обзиром да је
медијација још увек пионирски посао у Србији, а да је све више грађана који
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се одлучују да на овај начин покушају да реше проблем, као и чињеници да
Заштитник грађана града Панчева овакву врсту поступка већ три године
предлаже и спроводи, а да се број предложених медијација у односу на 2016.
годину удвостручио, док самих спроведених поступака у 2016. години није ни
било.
СТРУЧНИ СКУПОВИ, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Током 2017. године Заштитница грађана града Панчева и заменик Заштитнице
учествовали су на састанцима Удружења локалних омбудсмана Србије и то
02.02.2017. године у Београду, затим 02.03.2017. године у Зрењанину, потом и
07.08.2017. године такође у Зрењанину, а затим 13.09.2017. године поново у
Београду.
Поред тога у организацији Мисије ОЕБС и Удружења локалних омбудсмана
одржане су конференције на тему положаја и актуелних питања из праксе
локалних омбудсмана и то 26. и 27. априла 2017. године на Палићу, затим 12.
и 13. јула 2017. године на Сребрном језеру и од 01. до 03. новембра 2017.
године у Шапцу.
Заштитница грађана града Панчева и заменик присуствовали су 03.03.2017.
године свечаној седници колегијума Заштитника грађана АПВ – Омбудсмана у
Новом Саду поводом прославе годишњице постојања ове институције, затим
11.04.2017. године на Палићу конференцији посвећеној миграцијама као
безбедоносном изазову такође у организацији Заштитника грађана АПВ –
Омбудсмана, те на колегијуму Заштитника грађана АПВ – Омбудсмана
посвећеном Заштити деце од насиља који је одржан 06.10.2017. године у
Сомбору.
Заштитница грађана града Панчева присуствовала је 16.11.2017. године
Међународној научној конференцији посвећеној праву на приватност
организованој у Новом Саду од стране Покрајинског заштитника грађана.
Потом је уследила Конференција посвећена односу локалних заштитника
грађана и заштити животне средине у Крагујевцу 30.11. и 01.12.2017. године.
Поводом заштите животне средине као битног и неизоставног права сваког
грађанина, а у склопу обележавања међународног дана људских права који се
обележава 10. децембра Заштитник грађана града Панчева био је домаћин
Генералној секретарки Заштитника грађана и њеним сарадницима чиме је
настављена пракса тесне сарадња, указано на напоре Града Панчева да
учврсти и унапреди право на здраву животну средину. Том приликом
договорени су наредни кораци, теме и облици заједничког деловања.
Заштитница грађана града Панчева и заменик присуствовали су 23.05.2017.
године
Округлом
столу
посвећеном
функционисању
савета
за
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међунационалне односе и месне самоуправе у општинама АП Војводине у
организацији
Покрајинског
секретаријата
за
регионални
развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
У просторијама Градске управе Града Панчева одржана је једнодневна обука
на тему „Координациона акција локалне заједнице у превенцији и заштити од
насиља у породици“ 28.11.2017. године у којој је учествовала заштитница
грађана града Панчева чиме јој је омогућено да унапреди знање и вештине на
ову тему.
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У МЕДИЈИМА
Током 2017. године медији су пратили активности Заштитника грађана града
Панчева. Тако је Заштитница грађана града Панчева дала интервју за лист
Панчевац, лист Старт 013, а такође се појавила у Јутарњем програму
Радиотелевизије Војводине.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Средства за финансирање рада канцеларије Заштитника грађана града
Панчева обезбеђују се у буџету Града Панчева. Канцеларија Заштитника
грађана града Панчева је директни корисник буџетских средстава.
Буџетом за 2017. годину, односно финансијским планом Заштитника грађана
града Панчева, као и I и II изменом истог, за рад канцеларије предвиђено је
6.724.267,00 динара, а укупно утрошена средства до 31.12.2017. године су
износила 5.938.286,35 динара, односно на нивоу од 88,31 %.
ПРИМЕРИ ДОБРЕ САРАДЊЕ
Као што нам је била дужност да у извештају укажемо на проблеме и препреке
које су грађани имали у остваривању својих права и на проблеме и препреке
са којима се Заштитник грађана града Панчева сусретао у 2017. години
покушавајући да та права грађана заштити, сматрамо такође дужношћу да
укажемо и да истакнемо примере добре сарадње за које сматрамо да су
изабрали прави и једини пут којим треба да се крећемо ако желимо да
постигнемо да грађани града Панчева и насељених места своја права
остварују на високо квалитетан начин и да органи, институције и јавнокомунална предузећа свој посао обављају професионално, на задовољство
свих чланова ове наше локалне заједнице.
Као примери добре сарадње могу да буду наведени сви они поступци органа,
институција и јавних предузећа којим су у току поступака по притужбама
отклањани уочени недостаци. Разлог због чега сматрамо да су то најбољи
примери добре праксе је у томе што се на тај начин приступа проблему са
свих потребних страна. Притужбом коју грађанин подноси Заштитнику грађана
града Панчева проблем се уочава институционално, а решавању проблема
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приступа координацијом Заштитника са, било директором јавног и јавнокомуналног предузећа, било са секретаром одређеног секретаријата и слично.
Због поштовања проблема грађана, поштовања Заштитника грађана града
Панчева треба и у овом делу похвалити поступање ЈКП „Зеленило“ Панчево,
ЈКП „Хигијена“ Панчево, ЈКП „Грејање“ Панчево, ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево и Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе Града Панчева (о чему је већ било речи у
овом извештају).
ПРОБЛЕМИ КОЈИ СЕ ИЗДВАЈАЈУ
Анализирајући притужбе, али и обраћања грађана Заштитнику грађана града
Панчева на други начин, издвојили су се проблеми који се, по својој величини,
односно броју грађана које дотичу, издвајају у односу на остале проблеме с
којима се сусрећу.
И током 2017. године уочено је да нам се грађани обраћају због проблема са
напуштеним псима и немогућношћу да се тај проблем реши на један
свеобухватан и трајнији начин. (О овом проблему више је било речи у делу
извештаја у коме се говори о посредовању.)
Проблеми грађана евидентирани су кроз повреду права на мирно уживање
имовине, здраву животну средину, а проузроковани буком и вибрацијама чији
је извор правно лице које има такву врсту делатности због чега производи
како буку, тако и вибрације (вибрације су само републичким прописима
препознате као институт, али не и њихово мерење, па самим тим ни
ограничавање стварања).
Запажања Заштитнице грађана града Панчева које се не односе,нити на
притужбе, нити на представке, нити било које обраћање грађана, везано је за
решавање проблема „Старог бувљака“. Уз сво разумевање обостране користи
продаваца и купаца, сматрам да је прво и основно угрожена безбедност свих
грађана, јер се оваква робно-новчана размена врши на магистралном путу
Панчево – Ковин, да је повређено право на мирно уживање непокретности
становника тог дела града, на безбедно кретање возила на овом путу, а након
што се недељом све то оконча остане депонија смећа. Заштитница грађана
града Панчева сматра да постоје начини и поступања, а то је измештање
„Старог бувљака“ на безбедну ограђену површину у складу са прописима.
САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ ЗАШТИТНИЦИМА ГРАЂАНА
Сарадња и размена искустава са другим Заштитницима грађана и другим
органима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем људских
права у земљи и иностранству у 2017. години остварена је на свим нивоима.
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Због неопходности и веће транспарентности заштитника грађана градова и
општина (будућих локалних омбудсмана према нацрту Закона о изменама и
допунама Закона о локалној самоуправи) регистровано је Удружење локалних
омбудсмана Србије чији су чланови заштитница грађана града Панчева
Јелена Стојковић Соколовић, иначе Председница Управног одбора УЛОС-а и
заменик заштитнице грађана града Панчева Драгиша Ћалић. Основна улога
оваквог удружења је уочавање, праћење, заузимање ставова и закључака у
погледу повреда права грађана која су на локалном нивоу скоро идентична,
афирмација локалних самоуправа за увођење Заштитника грађана града или
општине због бенефита овакве институције у локалним заједницама,
предлагање измена Закона у коме ће се локални омбудсмани као нужност и
неопходност препознати на највишем нивоу. Поводом предлога измена
Закона о локалној самоуправи одржан је састанак са државним секретаром
Министарства за државну управу и локалну управу на коме је и државни
секретар Г-дин Иван Бошњак упознат са значајем ове институције.
Настављена је, а након избора новог Покрајинског заштитника грађана –
омбудсмана, сарадња.
На основу сарадње ОЕБС-а мисија у Србији и Удружења локалних
омбудсмана Србије уз присуство Покрајинског омбудсмана Нови Сад,
реализовано је учешће на многобројним састанцима, стручним скуповима и
округлим столовима на којима су размењена мишљења и ставови поводом
тема које се тичу функционисања и надлежности локалних омбудсмана као и
проблема са којима се локални заштитници грађана сусрећу у свом раду.

ЗАКЉУЧАК
У анализи стања права грађана града Панчева и насељених места
сагледавањем свих чинилаца и околности потребно је да институције, органи,
установе и предузећа локалне самоуправе у сарадњи и без анимозитета
према Заштитнику грађана града Панчева заједничким снагама препознају
права грађана, отклони недостатке у раду настале повредом права грађана и
поступају превентивно у овој области.
Грешке у раду дешавају се свакоме, а контрола постоји да би се оне откриле,
отклониле и да би се спречило да се поново догоде. Не треба заборавити да
смо ми сви у органима јединица локалне самоуправе сервис грађанима због
чега једино тако можемо да поступамо да се права грађана не доводе у
питање.
Проблеме грађана треба решавати јасно, потпуно, транспарентно, а одлуке,
којима се уређује начин рада органа, институција, установа и предузећа
локалне самоуправе, а тичу се права грађана треба доносити уз претходно
дато мишљење Заштитника грађана града Панчева.
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Унапредити значај других институција које, поред Заштитника грађана града
Панчева, воде бригу о грађанима и грађанкама.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
БРОЈ: I-00-011-2/2018
Панчево, 31. јануар 2018. године

ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА
__________________________
Јелена Стојковић Соколовић, дипл.правник с.р.
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