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ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 29. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 14 Новембар 2018. ГОДИНЕ

На основу члана 32. тачка 15. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 , 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ),чланoва 33., 34., 36. и
37. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број
61/05, 107/09, 78/11 и 68/15) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Службени лист града Панчева”,
број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева,
на
седници
одржаној
14.11.
2018.године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА
Члан 1.

У Одлуци о задуживању града Панчева за
финансирање капиталних инвестиционих расхода
(„Службени лист града Панчева“, број 4/16 , 20/16 , 30/16,
32/16, 38/16,13/17, 29/17, 33/17, 7/18 и 21/18) члан 2.
Одлуке мења се и гласи :
„Реализација капиталних инвестиција планирана
је код корисника буџетских средстава и то:
Градска управа града Панчева, која нема право
на одбитак претходног пореза ;
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева “Панчево, које нема право на одбитак
претходног пореза ;
Дом здравља Панчево који нема право на
одбитак претходног пореза ;
Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Панчево;
Јавно комунално предузеће за уређење и
одржавање спортских терена и објеката „Младост“
Панчево;
Јавно комунално предузеће “Зеленило“ Панчево;
Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево ;
Јавно комунално предузеће за превоз путника
„Аутотранспорт-Панчево“са потпуном одговорношћу и
Јавно комунално предузеће „БНС“Банатско
Ново Село.
Средства из члана 1. ове одлуке планирана су за
финансирање капиталних инвестиција у оквиру следећих
програма:

Аконтација претплате 11.336,71

ПРОГРАМ 1 –СТАНОВАЊЕ,
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

УРБАНИЗАМ

И

1. Израда техничке документације за уређење
дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке
зграде" до 500.000 динара са ПДВ-ом
2. Обезбеђивање земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Банијске у Панчеву до 9.256.000 динара
3. Обезбеђивање земљишта за изградњу експропријација парцела које улазе у састав улице
Македонске у Панчеву до 1.875.000 динара
4. Обезбеђивање земљишта за изградњу
-експропријација парцела које улазе у састав улице
Стевана Сремца у Панчеву до 2.256.000 динара
5. Плато Дома омладине Панчево - Израда
техничке документације и извођење радова на уређењу
платоа до 1.007.515 динара са ПДВ-ом
6. Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне
око зграде Градске управе са пратећом документацијом
до 14.247.426 динара са ПДВ-ом
7. Пројектно техничка документација за
инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне
до 2.573.520 динара са ПДВ-ом
8. Експропријација катастарских парцела за
потребе изградње приступне саобраћајнице за нову
градску депонију до 5.014.800 динара са ПДВ-ом
9. Инфраструктурно опремање Северне
индустријске зоне у Панчеву до 3.230.779 динара са ПДВом
10. МЗ Старчево-Израда пројекта уређењаТрг
Неолита, III фаза до 516.000 динара са ПДВ-ом
11. Израда техничке документације за извођење
радова на уређењу централног градског језгра до
1.000.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 2 – КО.МУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

12. Израда техничке документације и извођење
радова на изградњи еко – чесме до 4.920.000 динара са
ПДВ-ом
13. Изградња кишне канализације на раскрсници
улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом
техничке документације до 5.096.500 динара са ПДВ-ом
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14. Израда техничке документације и
изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде
од броја 106 до 116 до 7.346.374 динара са ПДВ-ом
15. Израда техничке документације за
изградњу кишне канализације у улици Добровољачка
до 1.071.000 динара са ПДВ-ом
16. Изградња градског фекалног колектора од
Луке Дунав до Северне индустријаске зоне са
реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фазадо 44.881.572 динара
17. Наставак изградње фекалне канализације
у Омољици до 12.033.695 динара са ПДВ-ом
18. Наставак изградње канализационе мреже
у насељу Јабука у Панчеву до 4.693.342 динара без
ПДВ-а
19. Наставак изградње канализационе мреже
у насељу Иваново у Панчеву до 4.795.263 динара без
ПДВ-а
20. Изградња паркинг простора код Матице
Словачке - са израдом техничке документације до
600.000 динара са ПДВ-ом
21. Изградња паркинг простора испред МЗ
Војловица са израдом техничке документације до
960.000 динара са ПДВ-ом
22. Периодично одржавање дела Гробљанске
улице - паркинг испред гробља у Иванову до 861.207
динара са ПДВ-ом
23. Пијаца у Јабуци - Израда техничке
документације и извођење радова на реконструкцији
настрешнице до 2.100.000 динара са ПДВ-ом
24. Пијаца у Глогоњу - Израда техничке
документације и извођење радова на постављању
настрешице до 1.635.000 динара са ПДВ-ом
25. Банатско Ново Село-Извођење радова на
изградњи капеле на источном гробљу до 20.050.000 са
ПДВ-ом
26. Извођење радова – Пројекат јавног
осветљења државног пута I Б реда бр.10 у улици
Новосељански пут, пролаз кроз Панчево до 6.340.808
динара са ПДВ-ом
27. Израда техничке документације и
реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж
до 2.159.100 динара са ПДВ-ом
28. Инвестиционо одржавање капеле у
Војловици до 477.470 динара са ПДВ-ом
29. Извођење радова на изградњи
саобраћајних површина и партерном уређењу око
капеле у Глогоњу са израдом техничке документације
до 2.294.687 динара са ПДВ-ом
30. Наставак радова на проширењу Новог
гробља до 30.000.000 динара са ПДВ-ом
31. Израда генералног пројекта одвођења
атмосферске воде за град Панчево до 4.600.000 динара
са ПДВ-ом
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32. Реконструкција - проширење КЦС у
улици Суботичкој до 1.749.270 динара са ПДВ-ом
33. Изградња водовода ПЕ ДН 110 на
катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3,
13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево до 1.476.625 динара
са ПДВ-ом
34. Изградња водоводне мреже у улици
Преспанској и Власинској до 5.500.730 динара са
ПДВ-ом
35. Изградња водоводне мреже у улици
Шарпланинској до 3.500.000 динара са ПДВ-ом
36. МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег
објекта са надстрешницом до 4.384.952 динара са
ПДВ-ом
37. Обезбеђивање дела средстава за купљене
нове аутобусе до 41.341.586 динара
38. Куповина половних аутобуса
до
66.996.444 динара
39. Изградња Потамишког колектора – II фаза
до 23.802.220 динара са ПДВ-ом
40. Изградња прикључака на градску
водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш до 5.000.000
динара
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

41. СРЦ Стрелиште-Израда техничке
документације за потребе изградње за Цикло – мотел
до 600.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

42. Набавка половних аутосмећара
12.440.000 динара

до

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА
И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

43. Реконструкција саобраћајнице са
инфраструктуром у Улици 7. јула , у Панчеву до
69.776.519 динара са ПДВ-ом
44. Изградња саобраћајнице улице 7.нова3.деонице са инфраструктуром (водовод и јавно
осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања
Северне индустријске зоне у Панчеву до 6.532.462
динара са ПДВ-ом
45. Израда техничке документације са
техничком контролом и извођење радова на мосту у
Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" до 7.281.000
динара са ПДВ-ом
46. МЗ Иваново-Ојачање коловоза улице
Војвођанске до 2.059.872 динара са ПДВ-ом
47. МЗ Иваново-Периодично одржавање дела
Рибарске улице и дела улице Иво Лоле Рибара до
3.359.686 динара са ПДВ-ом
48. МЗ Иваново-Периодично одржавање дела
Рибарске улице до 2.255.036 динара са ПДВ-ом
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49. МЗ Иваново-Уређење саобраћајнице
унутар границе регулације улице Иве Лоле Рибара до
1.550.000 динара са ПДВ-ом
50. Периодично одржавање Скадарске улице
- пешачка стаза до 4.622.215 динара са ПДВ-ом
51. Израда техничке документације улице
Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром
до 954.000 динара са ПДВ-ом
52. Израда техничке документације улице
Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског
Булевара до 15.309 динара са ПДВ-ом
53. Израда техничке документације и
извођење радова на изградњи приступног пута за
регионалну депонију у Панчеву до 514.588 динара са
ПДВ-ом
54. Периодично одржавање тротоара у
насељеном месту Панчево са израдом техничке
документације до 3.964.000 динара са ПДВ-ом
55. Израда техничке документације за
изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у
Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут
(Панчево-Ковин) до 917.160 динара са ПДВ-ом
56. Израда
техничке документације за
реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од
Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву до
1.236.220 динара са ПДВ-ом
57. Изградња пешачке стазе од Охридске
чесме до Спортског центра са израдом техничке
документације износи до 3.635.283 динара са ПДВ-ом
58. Постављање заштитне пешачке ограде на
разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са
израдом техничке документације до 5.500.000 динара
са ПДВ-ом
59. Појачано одржавање улице Бориса
Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске
до 4.339.291 динара са ПДВ-ом
60.
Периодично
одржавање
улице
Првомајска од улице Радничке до улице Омладинске
у Качареву до 1.496.082 динара са ПДВ-ом
61.
Периодично
одржавање
улице
Македонска од улице Радничке до улице Омладинске
у Качареву до 1.337.334 динара са ПДВ-ом
62. Периодично одржавање улице Бориса
Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у
Банатском Новом Селу до 9.505.896 динара са ПДВом
63. Периодично одржавање улице Наделске у
Старчеву до 454.499 динара са ПДВ-ом
64. Периодично одржавање улице Зимске у
Старчеву до 576.249 динара са ПДВ-ом
65. Периодично одржавање улице Михајла
Пупина у Старчеву до 1.659.976 динара са ПДВ-ом
66. Периодично одржавање улице Моше
Пијаде у Банатском Брестовцу до 7.188.861 динара са
ПДВ-ом
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67. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици Војвођанска у Долову до
7.333.049 динара са ПДВ-ом
68. Периодично одржавање коловозне
конструкције у улици ЈНА у Долову до 9.114.506
динара са ПДВ-ом
69. Извођење радова на појачаном одржавању
улице Бегејске у Омољици до 2.541.227 динара са
ПДВ-ом
70. Пројектно - техничка документација за
побољшање укрсног места државног и општинског
пута (Надел- Долово) до 424.800 динара са ПДВ-ом
71. Опрема за објекте код којих је услед већих
оштећења угрожена стабилност објекта и представља
непосредну опасност до 1.700.000 динара са ПДВ-ом
72. Извођење радова у улици Маршала Тита у
Банатском Брестовцу-паркинг до 1.500.000 динара са
ПДВ-ом
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

73. Вртић „Славуј“, Котеж 1 - израда
техничке документације и извођење радова на
постављању ограде за потребе вртића до 2.520.000
динара са ПДВ-ом
74. Извођење радова на инвестиционом
одржавању објекта вртић Петар Пан до 5.239.378
динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

75. Инвестиционо одржавање
постојеће
бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ
"Доситеј Обрадовић" у Омољици са израдом техничке
документације и опремање терена до 3.850.000
динара са ПДВ-ом
76. ОШ „Ђура Јакшић“ - Инвестиционо
одржавање санитарних чворова и свлачионица до
1.486.278 динара са ПДВ-ом
77. ОШ „Стевица Јовановић“- Инвестиционо
одржавање до 11.246.403 динара са ПДВ-ом
78. ОШ “Ђура Јакшић“ Панчево инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије
(део школске зграде и комплет на спортској сали ) до
4.550.000 динара са ПДВ-ом
79. ОШ „Братство Јединство“ - Инвестиционо
одржавање челичне кровне конструкције-заштита од
пожара до 1.989.990 динара са ПДВ-ом
80. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Инвестиционо одржавање санитарних чворова на
спратовима школе и израда техничке документације и
извођење радова на инсталацијама ПП заштите до
3.523.577 динара са ПДВ-ом
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81. ОШ“ Моша Пијаде“ у Иванову Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2 до
2.023.059 динара са ПДВ-ом
82. ОШ „Ђура Јакшић“ - Израда техничке
документације за реконструкцију дворишта до 345.600
динара са ПДВ-ом
83. ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево Израда техничке документације и извођење радова до
1.116.672 динара са ПДВ-ом
84. ОШ „Мирослав Мика Антић“Панчево –
Инвестиционо одржавање (замена подова у целом
крилу обекта) до 1.400.000 динара са ПДВ-ом
85. ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац –
Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне
столарије до 1.100.000 динара са ПДВ-ом
86. ОШ „4 октобар“Глогоњ – Инвестиционо
одржавање подова у старој и новој школи до 312.971
динара са ПДВ-ом
87. Израда техничке документације до
325.450 динара са ПДВ-ом
88. О.Ш. "Ђура Јакшић" Панчево - Извођење
радова на реконструкцији инфраструктуре и терена до
7.850.000 динара
ПРОГРАМ 10ВАСПИТАЊЕ

СРЕДЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

И

89. Машинска школа - Израда техничке
документације за изградњу радионице до 1.100.000
динара са ПДВ-ом
90. Машинска школа
- Инвестиционо
одржавање медијатеке до 2.600.000 динара са ПДВом
91. Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" инвестиционо одржавање санитарних чворова до
2.704.665 динара са ПДВ-ом
92. Машинска школа “Панчево“ Панчево израда техничке документације за потребе
реконструкције/изградње терена за мале спортове до
214.800 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

И ДЕЧЈА

93.Одмаралиште
на
Дивчибарама
инвестиционо одржавање до 9.073.313 динара са
ПДВ-ом
94. Дечије одмаралиште на Дивчибарама извођење радова по пројектима за легализацију до
5.112.376 динара са ПДВ-ом
95. Израда техничке документације и
извођење радова на наткривању велике терасе у
одмаралишту на Дивчибарама до 561.600 динара са
ПДВ-ом
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
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96. Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина Реконструкција и доградња дела
амбуланте до
6.550.000 са ПДВ-ом
97. Амбуланта Качарево - Израда техничке
документације за реконструкцију инсталација
водовода и електроинсталација и техничке
документације из области заштите од пожара до
400.000 динара са ПДВ-ом
98. Амбуланта Долово - Извођење радова по
пројектној документацији - II фаза до 7.925.026
динара са ПДВ-ом
99. Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.446.674 динара са ПДВ-ом
100. Амбуланта „Стрелиште“ - Израда
техничке
документације
за
реконструкцију
електроинсталација до 541.457 динара са ПДВ-ом
101. Амбуланта “Нови Свет“ у Панчеву –
Израда техничке документација и извођење радова на
реконструкцији електроинсталација и изградњи
хидрантске мреже и прикључка за хидрантску мрежу
до 5.300.000 динара са ПДВ-ом
102. Амбуланта у Банатском Брестовцу –
Прикључак водовода и
електроинсталација
(пројектовање, техничка контрола пројеката и
извођење радова) до 1.692.425 динара са ПДВ-ом
103.
Дом
здравља
Панчево-набавка
санитетског возила до 5.493.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ
13
ИНФОРМИСАЊА

РАЗВОЈ

КУЛТУРЕ

И

104. Дворана Аполо - Инвестиционо
одржавање пода до 1.278.578 динара са ПДВ-ом
105. Дом омладине Панчево - Инвестиционо
одржавање објекта до 1.813.623 динара са ПДВ-ом
106. Народни музеј Панчево - Израда
комплетне пројектно техничке документације са
техничком контролом за реконструкцију комплетног
објекта Народног музеја Панчево до 4.276.800 динара
са ПДВ-ом
107. Дом културе Глогоњ – допуна техничке
документације, извођење радова за потребе
озакоњења објекта до 1.090.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

108. Израда техничке документације и
извођење радова на уређењу атлетске стазе са
припадајућом инфраструктуром до 3.000.000 динара
са ПДВ-ом
109. СРЦ Стрелиште - Израда техничке
документације и постављање ограде до 3.550.000
динара са ПДВ-ом
110. СРЦ Стрелиште - Наставак радова на
замени термомашинске опреме и припадајућих
инсталација за потребе градских базена до 3.315.242
динара са ПДВ-ом

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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111. Набавка, испорука и монтажа терена са
мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост до
1.664.224 динара са ПДВ-ом
112. СРЦ Стрелиште-Замена термомашинске
опреме и припадајућих инсталација за потребе
градских базена до 2.758.414 динара са ПДВ-ом
113.
Прилагођавање
комплетне
инфраструктуре за постављање „Балон хале“ на
отвореном базену СЦ „Стрелиште“ до 1.676.400
динара са ПДВ-ом
114. Радови на затвореном базену ради
задовољења мере заштите од пожара до 13.000.000
динара без ПДВ-а
115. Извођење радова на Хали спортова
„Стрелиште“ за потребе повећања енергетске
ефикасности до 492.400 динара без ПДВ-а
116. Извођење радова на трим стази СРЦ
Младост до 3.300.000 динара
117. Израда техничке документације за
потребе доградње спортске хале „Јабука“ до 1.300.000
динара
118. Набавка и уградња опреме за потребе
рационализације потрошње електричне енергије на
СРЦ "Стрелиште"до 807.600 динара
ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ
САМОУПРАВЕ

УСЛУГЕ

ЛОКАЛНЕ

119. Радови на уградњи термомашинске
опреме у објектима Змај Јовиној 6. и Градској управи
до 1.300.000 динара са ПДВ-ом
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

120. Зграде и грађевински објекти до
1.419.000 динара“.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу
данoм
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 92. и 121.Закона о
становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС"бр.
104/16), Правилника о мерилима за утврђивање реда
првенства за доделу стамбене подршке („Сл.гласник
РС“ бр.75/17), чланoва 32. и 66.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и чланова 39. и
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98.став 1. Статута града Панчева („Сл.лист града
Панчева“бр.25/15-пречишћен
текст
и
12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 14.11.
2018 године, донела је:

ОДЛУКУ О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА
ПО УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређују се начин и услови
давања у закуп, по условима непрофитног закупа (у
даљем тексту: непрофитни закуп), станова у јавној
својини града Панчева који су опредељени за овај вид
стамбене подршке, у складу са законским одредбама,
као и друга питања везана за располагање становима у
јавној својини града Панчева.
Члан 2.

Стамбена подршка кроз закуп стана
представља давање стана у јавној својини у закуп по
условима непрофитног закупа.
Члан 3.

Закуп стана по условима непрофитног закупа
представља давање у закуп стана у јавној својини
града Панчева ( у даљем тексту: Град ) за чије
коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину, по
условима и на начин одређен уговором о
непрофитном закупу, у складу са одредбама ове
одлуке и Закона.
Члан 4.

Скупштина Града образује Стамбену
комисију за давање у непрофитни закуп станова у
јавној својини Града (у даљем тексту: Стамбена
комисија),
Стамбену комисију чине: председник,
заменик председника, четири члана, као и заменици
чланова, који се именују на следећи начин:
- председник, заменик председника, 1 члан и
1 заменик члана именују се из редова запослених у
Јавном предузећу „Градска стамбена агенција"
Панчево, ( у даљем тексту:“ЈП ГСА“ Панчево).
- 2 члана и 2 заменика члана именују се из
редова запослених у Центру за социјални рад
„Солидарност“ Панчево,
- 1 члан и 1 заменик члана именују се из
редова запослених у Градској управи Града.
Стамбена комисија доноси Пословник о раду
Стамбене комисије, на првој седници.
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Члан 5.

Стручно-административне,
техничке
и
финансијске послове у вези са давањем у непрофитни
закуп станова у јавној својини Града обавља ЈП
„ГСА“ Панчево.
II КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД ЗАКУПНИНE
Члан 6.

Висина износа непрофитне закупнине
утврђује се у складу са Правилником о јединственој
методологији обрачуна непрофитне закупнине
(„Службени гласник РС“ бр. 90/2017).
Средства од закупнина из става 1. овог члана
приход су буџета Града и намењена су за трошкове:
одржавања, осигурања и управљања становима, као и
за ризик наплате закупнине, као и за даљи развој
становања на подручју града Панчева.
III
ПОСТУПАК
ДАВАЊА
НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

СТАНОВА

У

Члан 7.

Станове у јавној својини Града, намењене за
давање у непрофитни закуп, користиће по основу
уговора о закупу лице, или лице са члановима
породичног домаћинства, уколико:
- су лице и члан његовог породичног
домаћинства без стана у својини, односно без
одговарајућег стана према критеријумима из закона и
правилника.
- има пребивалиште на територији Града у
непрекидном трајању од најмање 1 године закључно
са даном подношења пријаве;
- остварује приходе у оквиру граница
прописаних за непрофитни закуп;
- је поднело захтев по јавном позиву, са
доказима о чињеницама на основу којих се оцењује
испуњеност услова за остваривање права на стамбену
подршку и који су од значаја за утврђивање листе реда
првенства по условима непрофитног закупа.
Члан 8.

Одлуку о покретању поступка стамбене
подршке за давање у непрофитни закуп станoва у
јавној својини Града доноси Стамбена комисија.
ЈП „ГСА“ Панчево, објављује јавни позив
којим позива заинтересована лица да у року од 30 дана
од дана објављивања јавног позива, поднесу захтев за
стамбену подршку давања у непрофитни закуп
станова у јавној својини Града и одговарајуће доказе,
уз назнаку да се непотпуни и неблаговремени захтеви
неће узети у разматрање.
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Јавни позив се објављује на огласној табли и
сајту Града и ЈП „ГСА“ Панчево и у локалним
недељним новинама.
Рок из става 2. овог члана почиње да тече од
дана објављивања у локалним недељним новинама.
Поред података о стамбеним јединицама,
јавни позив садржи и напомену о износу минималних
примања заинтересованих лица, као неопходан услов,
да би се остварила права за доделу стамбене подршке
давања у закуп стана у јавној својини Града, по
условима непрофитног закупа.
Члан 9.

Захтев за доделу стамбене подршке за давање
у закуп стана у јавној својини Града, по условима
непрофитног закупа заинтересовано лице подноси ЈП
„ГСА“ Панчево са назнаком „за Стамбену комисију“,
на прописаном обрасцу и уз пратећу документацију.
Стамбена комисија разматра поднете захтеве
и дужна је да у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење захтева спроведе обраду приспелих
захтева и изврши бодовање по захтевима подносилаца
који испуњавају услове.
Члан 10.

На основу спроведеног бодовања у складу са
одредбама Правилника о мерилима за утврђивање
реда првенства за доделу стамбене подршке
(„Сл.гласник РС“ бр.75/17), Стамбена комисија
сачињава предлог листе реда првенства за давање у
непрофитни закуп станова у јавној својини Града.
Број бодова на листи реда првенства за
давање у непрофитни закуп станова у јавној својини
Града утврђује се са стањем на дан истека рока за
подношење захтева за доделу стамбене подршке за
давање у закуп стана у јавној својини Града, по
условима непрофитног закупа.
Предлог листе реда првенства за давање у
непрофитни закуп станова у јавној својини Града се
објављује на огласној табли и сајту Града и ЈП „ГСА“
Панчево.
Право приговора на предлог листе реда
првенства за давање у непрофитни закуп станова у
јавној својини Града имају подносиоци захтева за
доделу стамбене подршке по условима непрофитног
закупа, у року од 15 дана од дана њеног објављивања.
Члан 11.

Приговор из члана 10. ове Одлуке подноси се
Градском већу Града путем ЈП „ГСА“ Панчево.
По доношењу одлуке о свим приговорима
изјављеним на Предлог листе реда првенства за
давање у непрофитни закуп станова у јавној својини
Града Стамбена комисија утврђује коначну листу реда
првенства и доноси Одлуку о додели стамбене
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подршке у виду давања у непрофитни закуп стана у
јавној својини Града.
Члан 12.

Одлука Стамбене комисије за давање у
непрофитни закуп стана у јавној својини Града
објављује се на начин који је утврђен чланом 8. став 3.
ове одлуке.
На основу одлуке из става 1. овог члана
Стамбена комисија доноси решење о давању у
непрофитни закуп станова у јавној својини Града, као
виду стамбене подршке.
Директор ЈП „ГСА“ Панчево, у име и за
рачун Града, закључује уговор о непрофитном закупу
са лицем коме се стан даје у непрофитни закуп на
одређено време.
Станови у јавној својини Града који су
намењени за давање у непрофитни закуп дају се у
закуп на одређено време, а најдуже на период до 5
година.
Закупац може обновити уговор о
непрофитном закупу подношењем захтева у писаном
облику ЈП „ГСА“ Панчево, најкасније 30 дана пре
истека уговорног рока.
На захтев закупца Стамбена комисија може
продужити уговор о непрофитном закупу на одређено
време, а најдуже до 5 година, ако су испуњени услови
из закона.
Закупац стана датог у непрофитни закуп не
стиче право на откуп стана у складу са одредбама
закона.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.

Трошкове текућег одржавања станова сносе
закупци станова.
Град сноси трошкове инвестиционог
одржавања за станове на којима је уписана јавна
својина Града.
На основу захтева закупца стана у јавној
својини Града, стручне службе ЈП "ГСА" Панчево
сачиниће записник о грађевинском стању са
фотографијама, дати оцену стања, предметног стана и
предлог неопходних радова
инвестиционог
одржавања стана са предмером и предрачуном
трошкова.
Одлуку о оправданости захтева за
инвестиционо одржавање стана, која садржи опис
неопходних радова и висину стварних трошкова
извођења радова, доноси Стамбена комисија на
основу записника и документације из претходног
става.
ЈП „ГСА“ Панчево, у име и за рачун Града
покреће поступке пред надлежним органима за
исходовање потребних одобрења за вршење радова
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инвестиционог одржавања у складу са позитивним
законским прописима.
Надзор над извођењем радова врше стручне
службе ЈП "ГСА"Панчево.
Члан 14.

ЈП“ГСА“ Панчево у име и за рачун Града
врши послове у вези са одржавањем станова у јавној
својини Града.
ЈП „ГСА“ Панчево, у име и за рачун Града
врши послове у вези са откупом станова у јавној
својини Града и то: закључење уговора о откупу стана,
праћење реализације и исплате уговорене цене из
уговора о откупу стана, и одговара за тачност унетих
података у уговор о откупу стана.
ЈП „ГСА“ Панчево има право на накнаду
стварних трошкова израде уговора о откупу стана,
који падају на терет закупца, односно купца стана.
На уговор о откупу стана своје мишљење даје
Градски правобранилац града Панчева у складу са
позитивним законским одредбама.
Уговор о откупу стана потписују лице које
откупљује стан и директор ЈП „ГСА“ ,у име и за рачун
Града.
Откуп станова у јавној својини Града вршиће
се уколико су се стекли услови из члана 139., а у вези
са чланом 157. Закона о становању и одржавању
зграда („Сл.гласник РС“ бр. 104/16 ), по захтевима
лица која су у закупу станова на неодређено време на
основу закључених уговора о закупу.
Члан 15.

Поступак исељења бесправно усељених лица
из станова у јавној својини Града покреће Градско
правобранилаштво Града, по предлогу ЈП „ГСА“
Панчево.
Материјално-техничке услове за исељење
бесправно усељених лица обезбеђује ЈП „ГСА“
Панчево.
Члан 16.

На основу предлога Стамбене комисије
одлуку о уношењу, односно брисању стана из
стамбеног фонда Града доноси Градоначелник Града,
уз претходно прибављено мишљење Градског већа
Града.
На основу одлуке о уношењу, односно
брисању стана Градско правобранилаштво Града
покреће поступак пред надлежним органом за упис,
односно брисање права јавне својине Града на
предметном стану.
Члан 17.

Стамбена комисија решава по захтевима за
стамбено збрињавање сходно члану 103. Закона о
становању и одржавању зграда.
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Директор ЈП „ГСА“ Панчево, у име и за
рачун Града, закључује уговор о стамбеном
збрињавању.
Корисник стана по уговору о стамбеном
збрињавању плаћа накнаду за коришћење стана у
висини непрофитне закупнине, у складу са
позитивним законским прописима.
Члан 18.

На све што није уређено овом одлуком,
примењују се одговарајуће одредбе законских и
подзаконских аката.
Члан 19.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о располагању становима града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ бр.19/14,14/15 и
20/16).
Члан 20.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чланова
18. став 1. и 27. став 11. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13, 105/14,
104/16 – др. закон, 108/16 и 113/17) и чланова 39. и 98.
став 1. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева” број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана
14.11. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА СА ПРАВОМ
СВОЈИНЕ У КОРИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Скупштина града Панчева, у случајевима
када је град Панчево у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима уписан као
власник, односно сувласник на непокретности
(објекти, грађевинско земљиште), као и корисник или
сукорисник на непокретности у својини Републике
Србије, сагласна је да остали сувласници, односно
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власници посебних делова зграде, одн. корисници,
могу да предузимају послове који прелазе оквир
редовног управљања, у складу са законом којим се
уређују својинско-правни односи и законом којим се
уређује становање и одржавање стамбених зграда, под
условима прописаним овом одлуком.
Члан 2.

Скупштина града Панчева, у случајевима
када је град Панчево у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима уписан као власник
објекта, односно посебних делова зграде (стан,
пословна просторија или гаража), сагласна је да се
могу изводити сви грађевински радови на објекту, као
и грађевински радови на грађевинској парцели на којој
се налази објекат, под условом да је за те грађевинске
радове претходно прибављена оверена сагласност
осталих власника, односно сувласника грађевинске
парцеле, односно осталих власника посебних делова
зграде, у складу са законом којим се уређују
својинско-правни односи и законом којим се уређује
становање и одржавање стамбених зграда, под
условима прописаним овом одлуком.
Члан 3.

У случајевима када је град Панчево у јавној
књизи о евиденцији непокретности и правима на
њима уписан као власник, односно корисник на
пословном простору и зиданим гаражама, сувласници,
односно власници посебних делова зграде обраћају се
захтевом за давање сагласности организационој
јединици Градске управе града Панчева надлежној за
имовинско-правне послове, уз који достављају
сагласности из члана 2. ове одлуке и препис листа
непокретности.
Члан 4.

Скупштина града Панчева, у случајевима
када је град Панчево у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима уписан као
хипотекарни поверилац на објекту, односно посебним
деловима зграде (стан, пословна просторија или
гаража), сувласници, односно власници посебних
делова зграде обраћају се захтевом за давање
сагласности организационој јединици Градске управе
града Панчева надлежној за имовинско правне
послове, уз који достављају сагласности из члана 2.
ове одлуке и препис листа непокретности.
Члан 5.

У случајевима када је град Панчево у јавној
књизи о евиденцији непокретности и правима на
њима уписан као власник, односно корисник на
становима, сувласници, односно власници посебних
делова зграде обраћају се захтевом за давање
сагласности Јавном предузећу „Градска стамбена
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агенција“ Панчево, уз који достављају сагласности из
члана 2. ове одлуке и препис листа непокретности.
Члан 6.

У случајевима када је град Панчево у јавној
књизи о евиденцији непокретности и правима на
њима уписан као власник, сувласник или корисник на
грађевинском земљишту, сагласност за прикључење
монтажних објеката на линијску и комуналну
инфраструктуру, даје организациона јединица Градске
управе града Панчева надлежна за послове урбанизма.
Члан 7.

У случајевима када је град Панчево у јавној
књизи о евиденцији непокретности и правима на
њима уписан као власник, сувласник или корисник
грађевинског земљишта, а када се као подносиоци
захтева јављају сувласници, односно власници
посебних делова зграде, одн. корисници, за изградњу
или доградњу објеката на парцели потребно је
одредити земљиште за редовну употребу.
Члан 8.

Изузетно од члана 7. ове одлуке, у
случајевима када је град Панчево у јавној књизи о
евиденцији непокретности и правима на њима уписан
као власник, сувласник или корисник грађевинског
земљишта, а када се као подносиоци захтева јављају
јавна предузећа чији су оснивачи Република Србија
или Аутономна покрајина, сагласност за извођење
радова даје организациона јединица Градске управе
града Панчева надлежна за имовинско-правне
послове.
Уз захтев за давање сагласности доставља се:
информација о локацији, препис листа непокретности
за катастарску парцелу на којој се изводе радови,
копија плана парцела, копија плана подземних
инсталација, ситуациони план, скица урађена од
стране овлашћене геодетске организације којом се
прецизно одређује положај објекта, као и укупна
површина заузећа. У захтеву подносилац захтева
прецизира да ли се радови изводе на целој
катастарској парцели или на делу катастарске парцеле.
Организациона јединица Градске управе
града Панчева надлежна за имовинско-правне послове
прибавља процену тржишне вредности катастарске
парцеле.
На основу процењене тржишне вредности
катастарске парцеле за целу или део катастарске
парцеле, обрачунава се једнократни износ који плаћа
подносилац захтева, на основу фактуре коју издаје
организациона јединица Градске управе града
Панчева надлежна са послове финансија.
Организациона јединица Градске управе
града Панчева надлежна за имовинско-правне
послове, подносиоцу захтева доставља обавештење са
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фактуром у коме га позива да у року од 8 дана од дана
достављања обавештења уплати једнократни износ из
претходног става и да достави доказ о уплати.
По достављању доказа о уплати једнократног
износа даје се сагласност из става 1. овог члана.
Члан 9.

Сагласности из чланова од 1 до 8. ове одлуке
служе као доказ о одговарајућем праву на
грађевинском земљишту или објекту, у складу са
законом којим се уређује планирање и изградња.
Члан 10.

Даном ступања на снагу ове одлуке престају
да важе Одлука о давању сагласности за извођење
радова на непокретностима са правом својине у
корист града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 20/11) и чланови 60. и 61. Одлуке о
грађевинском земљишту града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 24/17).
Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18),члана
97.став.8. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14 и 83/18) и чланова 39. и 98. став 1. Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној дана 14.11.2018. године,
донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.

У Одлуци о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта („Службени лист
града Панчева“ бр.19/17 , 1/18 и 18/18) члан 11.мења се
и гласи:
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„ Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у
јавној својини, објекте комуналне и друге
инфраструктуре, производне и складишне објекте,
подземне етаже објеката високоградње (простор
намењен за гаражирање возила, подстанице,
трафостанице, оставе, вешернице и слично), осим за
делове подземних етажа који се користе за
комерцијалне делатности, отворена паркиралишта,
интерне саобраћајнице, отворена дечја игралишта,
отворене спортске терене и атлетске стазе.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта
не
обрачунава
се
за
радове
санације,адаптације и реконструкције у оквиру
постојећег габарита и волумена објекта, без повећања
укупне нето површине и без промене намене.“
Члан 2.

Члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Инвеститор који уклања постојећи објекат
који је изграђен у складу са законом, односно
легализован или озакоњен у циљу изградње новог
објекта на истој локацији плаћа допринос за
уређивање грађевинског земљишта само за разлику у
броју квадрата корисне површине између објекта који
планира да изгради и објекта који се уклања.
Легалност и површина објекта из става 1.
овог члана доказује се: изводом из листа
непокретности, грађевинском и употребном дозволом,
решењем о легализацији или озакоњењу или актом
надлежнoг органа да је објекат грађен у периоду када
за његову изградњу није било потребно издавање
грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не
садрже податке о површини објекта, иста се утврђује
на основу акта надлежног органа, или техничке
документације која је саставни део грађевинске
дозволе и копије плана.
Уколико
инвеститор
пројектном
документацијом није у могућности да прикаже нето
површину постојећег објекта који се руши, нето
површина порушеног објекта се утврђује множењем
бруто површине порушеног објекта са коефицијентом
0,80.
Уколико је нето површина новог објекта
мања од површине порушеног објекта, а инвеститор
задржи постојећу намену објекта, не врши се обрачун
доприноса.
Инвеститору који уклања постојеће објекат из
члана 11. став 1. ове одлуке за који се не плаћа
допринос, у циљу изградње новог објекта друге
намене за који се плаћа допринос, допринос ће се
обрачунати у пуном износу доприноса, у складу са
овом одлуком.“
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Члан 3.

После члана 17. додају се чланови 17а. и 17б.
који гласе:
„Члан 17а.
Инвеститор је дужан да по уплати доприноса
за уређивање грађевинског земљишта поднесе захтев
за издавање потврде о уплати доприноса за уређивање
грађевинског земљишта Секретаријату за финансије
Градске управе града Панчева (у даљем
тексту:Секретаријат за финансије).
Уз захтев за издавање потврде инвеститор
прилаже:
-правоснажно решење о грађевинској
дозволи, односно решење о одобрењу извођења
радова и
- доказ о уплати доприноса.
Члан 17б.
Инвеститор којем је од стране надлежног
органа издато правоснажно решење којим се утврђује
престанак важења решења о грађевинској дозволи у
складу са Законом о планирању и изградњи, уколико
је исходовао ново решење о грађевинској дозволи за
исту локацију, има право да приликом подношења
захтева из члана 17а., поднесе и захтев за признање
плаћеног доприноса, односно накнаде по решењу о
грађевинској дозволи која је престала да важи.
Уз захтев из става 1. овог члана инвеститор
подноси:
- потврду надлежног органа о измиреном
доприносу, односно накнади у целости по решењу о
грађевинској дозволи за које је од стране надлежног
органа донето правоснажно решење којим је утврђено
да је исто престало да важи са доказом о уплати (у
даљем тексту:потврда),
По пријему захтева из става 1. овог члана
Секретаријат за финансије прибавља од Секретаријата
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај обавештење о потврди
правоснажности новог решење о грађевинској дозволи
на истој локацији и правоснажности решења којим се
утврђује престанак важења грађевинске дозволе, а од
Секретаријата за пореску администрацију уверење да
није донето решење о повраћају средстава по решењу
о грађевинској дозволи које је престало да важи.
У поступку издавања потврде о уплати
доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
инвеститору се признаје номиналан износ раније
плаћеног доприноса, односно накнаде који је наведен
у потврди у складу са осталим одредбама прописаним
овим чланом одлуке.
Инвеститор право из овог члана може
остварити уколико потраживање није застарело у
складу са прописима којима се регулишу
облигационо-правни односи и уколико је номинални
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износ раније плаћеног доприноса, односно накнаде
мањи или исти као и износ доприноса утврђен новим
решењем о грађевинској дозволи.
Уколико је номинални износ раније плаћеног
доприноса, односно накнаде већи од износа доприноса
који је утврђен новим решењем о грађевинској
дозволи, инвеститор право на признање раније
плаћеног доприноса, односно накнаде може остварити
само до висине доприноса утврђеног новим решењем
о грађевинској дозволи, без права на повраћај
средстава до пуног износа раније плаћеног доприноса,
односно накнаде.
Уколико је номинални износ раније плаћеног
доприноса, односно накнаде мањи од износа
доприноса утврђеног новим решењем о грађевинској
дозволи, Секретаријат за финансије инвеститору
издаје обавештење о износу разлике доприноса за
уплату.
Доказ о уплати разлике доприноса,
инвеститор доставља Секретаријату за финансије
ради издавања потврде о уплати доприноса за
уређивање грађевинског земљишта за ново решење о
грађевинској дозволи за исту локацију.“
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2018-10
Панчево 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 6,ст. 5, 6. и 7, и члана 7а
став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник
РС", бр. 26/01, 42/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС,
47/13 и 68/14-др. закон) и члана 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“
25/15-пречишћен текст и 12/16 ), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 14.11.2018.
године, донела је
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ОДЛУКУ
О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА МЕТРА
КВАДРАТНОГ ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА У
ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018.
ГОДИНЕ
Члан 1.

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у првој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2018. године износи:

Непокретност

Износ

грађевинско земљиште

-

пољопривредно
земљиште

-

шумско земљиште

-

станови

81.359,25

куће за становање

59.143,22

пословне зграде и
други (надземни и
подземни )
грађевински објекти
који служе за
обављање делатности
гараже и гаражна
места

61.972,25

33.175,54

Члан 2.

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у другој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2018. године износи:

Непокретност
грађевинско земљиште

Износ
4.818,49

пољопривредно
земљиште

-

шумско земљиште

-

станови

76.681,94

куће за становање

54.191,19

пословне зграде и
други (надземни и
подземни )
грађевински објекти
који служе за
обављање делатности

54.773,31
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места
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24.820,00

Члан 3.

Просечна цена метра квадратног на основу цена
остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у трећој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2018. године износи:

Непокретност
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непокретности у петој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2018. године износи:

Непокретност

1.423,47

пољопривредно
земљиште

-

шумско земљиште

-

402,08

пољопривредно
земљиште

88,37

17.882,00

куће за становање

26.650,56

станови

63.412,35

куће за становање

48.230,61
44.373,44

гараже и гаражна
места

19.804,92

-

Члан 6.

гараже и гаражна
места

-

Члан 4.

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
непокретности у четвртој зони у периоду од 01. јануара
до 30. септембра 2018. године износи:

Непокретност

-

станови
пословне зграде и
други (надземни и
подземни )
грађевински објекти
који служе за
обављање делатности

пословне зграде и
други (надземни и
подземни )
грађевински објекти
који служе за
обављање делатности

Износ

грађевинско земљиште

шумско земљиште

Износ

грађевинско земљиште
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Износ

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а
примењиваће се од 1. јануара 2019. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни
www.pancevo.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

грађевинско земљиште

427,40

Тигран Киш

пољопривредно
земљиште

100,51

На основу члана 6. и 7а ст. 1.2, 3, 4. и 7. и члана 38б
став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник
РС", бр. 26/01, 42/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС,
47/13 и 68/14-др. закон), и члана 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“
25/15-пречишћен текст и 12/16 ), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној данa 14.11.2018.
године, донела је

шумско земљиште

-

станови

-

куће за становање
пословне зграде и
други (надземни и
подземни )
грађевински објекти
који служе за
обављање делатности
гараже и гаражна
места

36.110,99
30.225,19

-

Члан 5.

Просечна цена метра квадратног на основу
цена остварених у три и више промета одговарајућих
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ОДЛУКУ
О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА МЕТРА
КВАДРАТНОГ НЕПОКРЕТНОСТИ НА
ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ЗА ПОРЕЗ НА
ИМОВИНУ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ
НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И O
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ЗОНЕ
Члан 1.

Просечна цена метра квадратног на основу
којих је утврђена основица пореза на имовину за
2018. годину на права на непокретностима код
пореског обвезника који не води пословне књиге у
најопремљенијој зони по врстама непокретности је:
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Четврта

0,60

Пета

0,40
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а
примењиваће се од 1. јануара 2019. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни
www.pancevo.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Непокретност

Износ

грађевинско земљиште

3.500,00

пољопривредно
земљиште

3.500,00

шумско земљиште

3.500,00

станови

81.379,20

куће за становање

59.584,75

пословне зграде и
други (надземни и
подземни )
грађевински објекти
који служе за
обављање делатности
гараже и гаражна
места

60.716,97

27.603,80

Члан 2.

Одлуком
о
одређивању
зона
и
најопремљеније зоне за утврђивање пореза на
имовину за територију града Панчева прописане су
следеће зоне: Прва зона, Друга зона, Трећа зона,
Четврта зона и Пета зона, а најопремљенија зона је
Прва зона .
Коефицијенти за утврђивање основице
пореза на имовину по зонама, за непокретности
обвезника које се налазе на територији града Панчева
износе:

Зона

Коефицијент

Прва-најопремљенија

1,00

Друга

0,80

Трећа

0,70

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС” бр. 129/07,83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 4. тачка 7.
подтачка 1., члана 7. став 1. и члана 12 . Законом о
јавно-приватном
партнерству
и
концесијама
(„Сл.гласник РС“ број 88/11, 15/16 и 104/16), члана 3.
тачка 5. Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС“ број 88/11 и 104/16) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
14.11. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА
ИЛИ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ, ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЛИНИЈСКОГ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Овом одлуком се уређују услови, начин,
израда и предлагање јавно-приватног партнерства у
поступку јавно-приватног партнерства, са или без
елемената концесије, за реализацију пројекта
линијског превоза путника на територији града
Панчева ( у даљем тексту: ЈПП).
Члан 2.

Поступак реализације пројекта спроводиће се
у складу са Законом о јавно-приватном пратнерству и
концесијама ("Сл.гласник РС " број 88/11, 15/16 и
104/16) (у даљем тексту: Закон).
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Члан 3.

Град Панчево, као јавно тело, дужан је да
изради Предлог пројекта јавно-приватног партнерства
и да након израде исти достави на сагласност
Комисији за Јавно приватно партнерство.
Члан 4.

Надлежни орган за одлучивање и давање
сагласности на предлог пројекта донеће Одлуку у
Законом предвиђеном року.
Члан 5.

Град Панчево донеће Одлуку о покретању
јавне набавке за избор најповољнијег приватног
партнера у складу са поступком дефинисаним
Законом.
Члан 6.

Потписивање уговора о јавном приватном
партнерству може се извршити и на основу ове
одлуке по претходно спроведеном поступку у смислу
Закона и евидентирања у надлежном Регистру.
Члан 7.

Ова одлука биће основ да град Панчево може
са надлежним институцијама и органима спроводити
цео поступак из Закона, као и да у својим актима код
надлежних институција може ускладити Оснивачки
акт у правцу реализације поступка ЈПП.
Члан 8.

Овлашћује се Градоначелник града Панчева,
да у име и за рачун града Панчева, предузме све
неопходне радње ради реализације пројекта из члана 1
ове одлуке, у складу са законом и подзаконским
прописима којима се ближе уређује област из које је
предмет предложеног пројекта и овом одлуком.
Члан 9.

На све што овом одлуком није прецизно
дефинисано примењиваће се Закон о јавно-приватном
партнерству и концесији, Закон о локалној
самоуправи, Закон о комуналним делатностима, Закон
о јавној својини и остали подзаконски акти.
Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС” бр. 129/07,83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 4. тачка 7.
подтачка 1., члана 7. став 1. и члана 12 . Законом о
јавно-приватном
партнерству
и
концесијама
(„Сл.гласник РС“ број 88/11, 15/16 и 104/16), члана 3.
тачка 8. Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС“ број 88/11 и 104/16) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
14.11. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА, БЕЗ
ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ, ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНОПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДУГОГОДИШЊЕГ
ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 1.

Овом одлуком се уређују услови, начин,
израда и предлагање јавно-приватног партнерства за
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства
реконструкције и дугогодишњег одржавања система
јавног осветљења на територији града Панчева
применом мера уштеде енергије (у даљем тексту:
ЈПП)
Члан 2.

Поступак реализације пројекта спроводиће се
у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и
концесијама ("Сл.гласник РС " број 88/11, 15/16 и
104/16) (у даљем тексту: Закон).
Члан 3.

Град Панчево, као јавно тело, дужан је да
изради
Предлога
пројекта
јавно-приватног
партнерства и да након израде, исти достави на
сагласност Комисији за Јавно-приватно партнерство.
Члан 4.

Надлежни орган за одлучивање и давање
сагласности на предлог пројекта донеће Одлуку у
Законом предвиђеном року.
Члан 5.

Град Панчево донеће Одлуку о покретању
јавне набавке за избор најповољнијег приватног
партнера у складу са поступком дефинисаним
Законом.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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Члан 6.

Потписивање уговора о јавном приватном
партнерству може се извршити и на основу ове
одлуке по претходно спроведеном поступку у смислу
Закона и евидентирања у надлежном Регистру.
Члан 7.

Ова одлука биће основ да град Панчево може
са надлежним институцијама и органима спроводити
цео поступак из Закона, као и да у својим актима код
надлежних институција може ускладити Оснивачки
акт у правцу реализације поступка ЈПП.
Члан 8.

Овлашћује се Градоначелник града Панчева,
да у име и за рачун града Панчева, предузме све
неопходне радње ради реализације пројекта из члана 1
ове одлуке, у складу са законом и подзаконским
прописима којима се ближе уређује област из које је
предмет предложеног пројекта и овом одлуком.
Члан 9.

На све што овом одлуком није прецизно
дефинисано примењиваће се Закон о јавно-приватном
партнерству и концесији, Закон о локалној
самоуправи, Закон о комуналним делатностима, Закон
о јавној својини и остали подзаконски акти.
Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева".
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ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА, БЕЗ
ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ, ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ФИНАНСИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ,
УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА
ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Овом oдлуком се уређују услови, начин,
израда и предлагање јавно-приватног партнерства у
поступку јавно-приватног партнерства, без елемената
концесије, за реализацију пројекта финансирања,
изградње, управљања и одржавања објеката и
постројења за третман комуналног отпада на
територији града Панчева ( у даљем тексту:ЈПП)
Члан 2.

Поступак реализације пројекта спроводиће се
у складу са Законом о јавно-приватном пратнерству и
концесијама ("Сл.гласник РС " број 88/11, 15/16 и
104/16) (у даљем тексту: Закон).
Члан 3.

Град Панчево, као јавно тело, дужан је да
изради Предлог пројекта јавно-приватног партнерства
и да након израде исти достави на сагласност
Комисији за Јавно приватно партнерство.
Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС” бр. 129/07,83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 4. тачка 7.
подтачка 1., члана 7. став 1. и члана 12 . Законом о
јавно-приватном
партнерству
и
концесијама
(„Сл.гласник РС“ број 88/11, 15/16 и 104/16), члана 3.
тачка 4. Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС“ број 88/11 и 104/16) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
14.11. 2018. године, донела је

Надлежни орган за одлучивање и давање
сагласности на предлог пројекта донеће Одлуку у
Законом предвиђеном року.
Члан 5.

Град Панчево донеће Одлуку о покретању
јавне набавке за избор најповољнијег приватног
партнера у складу са поступком јасно дефинисаним
Законом.
Члан 6.

Потписивање уговора о јавном приватном
партнерству може се извршити и на основу ове
Одлуке по претходно спроведеном поступку у смислу
Закона и евидентирања у надлежном Регистру.
Члан 7.

Ова Одлука биће основ да град Панчево
може са надлежним институцијама и органима
спроводити цео поступак из Закона, као и да у својим
актима код надлежних институција може ускладити
Оснивачки акт у правцу реализације поступка јавноприватног партнерства.
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Члан 8.

Овлашћује се Градоначелник града Панчева,
да у име и за рачун града Панчева, предузме све
неопходне радње ради реализације пројекта из члана 1
ове одлуке, у складу са законом и подзаконским
прописима којима се ближе уређује област из које је
предмет предложеног пројекта и овом одлуком.
Члан 9.

На све што овом Одлуком није прецизно
дефинисано примењиваће се Закон о јавно-приватном
партнерству и концесији, Закон о локалној
самоуправи, Закон о комуналним делатностима,
Закона о јавној својини и остали подзаконски акти.
Члан 10.
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концесије, финансирања изградње и одржавања
локалне путне инфраструктуре на територији града
Панчева ( у даљем тексту:ЈПП).
Члан 2.

Поступак реализације пројекта спроводиће се
у складу са Законом о јавно-приватном пратнерству и
концесијама ("Сл.гласник РС " број 88/11, 15/16 и
104/16) (у даљем тексту: Закон).
Члан 3.

Град Панчево, као јавно тело, дужан је да
изради Предлог пројекта јавно-приватног партнерства
и да након израде исти достави на сагласност
Комисији за јавно приватно партнерство.
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број II-04-06-3/2018-10
Панчево,14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС” бр. 129/07,83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 4. тачка 7.
подтачка 1., члана 7. став 1. и члана 12 . Законом о
јавно-приватном
партнерству
и
концесијама
(„Сл.гласник РС“ број 88/11, 15/16 и 104/16), члана 3.
тачка 10. Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС“ број 88/11 и 104/16) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
14.11. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ
ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ФИНАНСИРАЊА ИЗГРАДЊЕ И
ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

Овом Одлуком се уређују услови, начин,
израда и предлагање јавно-приватног партнерства у
поступку јавно-приватног партнерства, без елемената

Надлежни орган за одлучивање и давање
сагласности на предлог пројекта донеће Одлуку у
Законом предвиђеном року.
Члан 5.

Град Панчево донеће Одлуку о покретању
јавне набавке за избор најповољнијег приватног
партнера у складу са поступком јасно дефинисаним
Законом.
Члан 6.

Потписивање уговора о јавном приватном
партнерству може се извршити и на основу ове
одлуке по претходно спроведеном поступку у смислу
Закона и евидентирања у надлежном Регистру.
Члан 7.

Ова одлука биће основ да град Панчево може
са надлежним институцијама и органима спроводити
цео поступак из Закона, као и да у својим актима код
надлежних институција може ускладити Оснивачки
акт у правцу реализације поступка ЈПП.
Члан 8.

Овлашћује се Градоначелник града Панчева,
да у име и за рачун града Панчева, предузме све
неопходне радње ради реализације пројекта из члана 1
ове одлуке, у складу са законом и подзаконским
прописима којима се ближе уређује област из које је
предмет предложеног пројекта и овом одлуком.
Члан 9.

На све што овом одлуком није прецизно
дефинисано примењиваће се Закон о јавно-приватном
партнерству и концесији, Закон о локалној
самоуправи, Закон о комуналним делатностима, Закон
о јавној својини и остали подзаконски акти.
Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

утврђује градоначелник Града, посебним актом,
најкасније до 31. јануара календарске године.
Захтев за остваривање права на једнократну
новчану помоћ из члана 15. ове одлуке подноси се
најкасније до навршене прве године живота деце.".

Тигран Киш

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Панчева" а
примењиваће се од 01. јануара 2019. године.

На основу члана 11. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
("Службени гласник РС" бр. 113/17 и 50/18), чл. 32. и
66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18 ) и чл. 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева" бр. 25/15-пречишћен
текст и 12/16), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана 14.11.2018. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

У
Одлуци о финансијској подршци
породици са децом на територији града Панчева
("Службени лист града Панчева" бр. 24/14, 4/16, 9/17 и
24/17 ), у члану 15. став 2. алинеја 2 мења се и гласи:
"- након године рођења деце , сваке
календарске године до навршених 18 година живота
деце и".
Члан 2.

Члан 19. мења се и гласи:
"Члан 19.
Номинални износ права на једнократну
новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или
четворки по основу рођења деце утврђује
градоначелник Града, посебним актом, најкасније до
31. јануара календарске године.
Након године рођења деце једнократну
новчану помоћ остварују мајке из става 1. овог члана
за свако дете, сваке календарске године до навршених
18 година живота деце у висини двоструког износа
просечне месечне нето зараде по запосленом
остварене у Граду у месецу који претходи месецу у
коме се врши исплата, која се исплаћује у време
трајања "Дечије недеље".
Номинални износ права на једнократну
новчану помоћ мајкама из става 1. овог члана, сваке
школске године за набавку уџбеника и школског
прибора, почев од пет и по година живота деце,
односно од похађања обавезног припремног
предшколског програма до завршне године редовног
средњег образовања деце, не старије од 19 година,

Члан 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чланова 18.
став 1. и 27. став 11. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др.закон, 108/16 и 113/17), члана 69. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС»
бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/14) и чланова 39. и 98. став 1.
Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр.
25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној дана 14.11.2018.
године, донела је

ОДЛУКУ О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КОНСТИТУИСАЊЕ
ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређују се начин и поступак
конституисања права службености на грађевинском
земљишту (у даљем тексту: службеност) у јавној
својини Града Панчева (у даљем тексту: јавна својина
Града), орган надлежан за конституисање
службености, висина и начин плаћања накнаде за
конституисање службености као и друга питања од
значаја за конституисање службености.
Члaн 2.

Службеност се конституише на грађевинском
земљишту у јавној својини Града, ради изградње
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надземних и подземних линијских инфраструктурних
објеката и пешачког и колског пролаза ( у даљем
тексту:“службеност пролаза“), у складу са прописима
којима се уређује изградња објекта.
Члан 3.

Стварна службеност на грађевинском
земљишту у јавној својини Града као послужном
добру, које земљиште одлукама Града није поверено
на управљање управљачу пута, може се
конституисати када је према прописима којима се
уређује изградња, однoсно другим прописима, уговор
о конституисању права службености предвиђен као
имовинско правни основ, ради уписа у евиденцију
права на непокретностима.
II НАЧИН И ПОСТУПАК КОНСТИТУИСАЊА
ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
Члан 4.

Захтев за конституисање права службености
(у даљем тексту: Захтев) подноси се Градском већу
града Панчева путем организационе јединице Градске
управе града Панчева надлежне за имовинско- правне
послове.
Уз захтев из става 1. овог члана инвеститор
подноси: преписе листова непокретности за повласно
и послужно добро, копију плана парцела, копију плана
подземних инсталација, ситуациони план, скицу
урађену од стране овлашћене геодетске организације
којом се прецизно одређује траса службености,
дужина и ширина, као и укупна површина заузећа,
изјашњење о року трајања права службености и другу
документацију.
У случајевима из члана 7. алинеја 1. и 2. ове
одлуке уз захтев се достављају локацијски услови.
У случају из члана 7. алинеја 3. и члана 13.
ове одлуке уз захтев се доставља и информација о
локацији.
Члан 5.

Предлог акта о конституисању права
службености са предлогом уговора о конституисању
права службености надлежне организационе јединице
Градске управе града Панчева достављају Градском
већу града Панчева ради одлучивања.
Градско веће града Панчева доноси одлуку по
достављеном предлогу у року од 30 дана од дана
подношења предлога из претходног става овог члана.
III УГОВОР О
СЛУЖБЕНОСТИ

КОНСТИТУИСАЊУ

ПРАВА

Члан 6.

На основу одлуке из члана 5. став 2.
закључује се уговор о конституисању права
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службености између Града, као власника грађевинског
земљишта у јавној својини и инвеститора, којим се
ближе уређују међусобни односи поводом
конституисања права службености и то у року од 30
дана од дана доношења одлуке из члана 5. став 2. ове
одлуке.
Уговор из става 1. овог члана садржи: податке
о катастарској парцели, намени и површини заузећа
парцеле, року трaјања права службености, о висини
накнаде, року и начину плаћања накнаде, средству
обезбеђења, правима и обавезама у случају
неизвршавања уговорених обавеза, начину решавања
спорова, трошковима овере уговора, осталим
стварним трошковима и друго, као и поступак и
услове за измену или раскид уговора.
Уговор из става 1. овог члана закључује се за
период у коме је линијски инфраструктурни објекат у
функцији, односно у случају права службености
пролаза док се не стекну услови да власник повласног
добра може остварити право пролаза до своје парцеле
на повољнији начин и са мање оптерећења послужног
добра, односно до привођења планиране саобраћајне
површине намени.
Уговор из става 1. овог члана са
инвеститором закључује Градоначелник града
Панчева или лице које он овласти, и исти мора бити
оверен.
Трошкове овере уговора и уписа у евиденцију
о непокретности и правима на њима сноси
инвеститор.
IV ВИСИНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 7.

Накнада
за
конституисање
права
службености (у даљем тексту: накнада) плаћа се за
грађевинско земљишта које је у јавној својини града
Панчева, у следећим случајевима:
- За постављање инсталација линијских
инфраструктурних објеката( подземних и
надземних ) на земљишту планираном за
изградњу саобраћајних површина
- За постављање инсталација линијских
инфраструктурних објеката( подземних и
надземних ) на осталом грађевинском
земљишту
- За пролаз преко грађевинског земљишта јавне
намене и осталог грађевинског земљишта,
осим грађевинског земљишта у регулацији
планираних
односно
постојећих
саобраћајница и других јавних саобраћајних
површина изграђених без одобрења за
градњу.
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Члан 8.

За постављање инсталација подземних
линијских инфраструктурних објеката пречника до 20
цм на земљишту планираном за изградњу
саобраћајних површина накнада се плаћа и то:
1. За инсталације до 5 м дужине, у висини од
105,00 динара по метру дужном
2. За инсталације до 10 м дужине, у висини од
73,00 динара по метру дужном
3. За инсталације до 50 м дужине, у висини од
21,00 динар по метру дужном
4. За инсталације преко 50 м дужине, у висини
од 10,00 динара по метру дужном
За постављање инсталација подземних
линијских инфраструктурних објеката пречника преко
20 цм на земљишту планираном за изградњу
саобраћајних површина накнада се плаћа и то:
1. За инсталације до 50 м дужине, у висини од
527,00 динара по метру дужном
2. За инсталације до 1000 м дужине, у висини од
52,00 динара по метру дужном
3. За инсталације до 10.000 м дужине, у висини
од 21,00 динар по метру дужном
4. За инсталације преко 10.000 м дужине, у
висини максималног износа из претходне
тачке
За постављање надземних линијских
инфраструктурних објеката (стубови, бандере и сл.) на
земљишту планираном за изградњу саобраћајних
површина, накнада се одређује по површини коју
заузима и то у висини од 2000,00 динара по м2.
Члан 9.

За постављање инсталација линијских
инфраструктурних објеката ( подземних и надземних )
на осталом грађевинском земљишту, накнада се
одређује на основу налаза вештака одговарајуће
струке којим се утврђује висина накнаде.
Обавеза је инвеститора да уз захтев достави
налаз вештака из претходног става.
Члан 10.

За пролаз преко грађевинског земљишта јавне
намене и осталог грађевинског земљишта, осим
грађевинског земљишта у регулацији планираних
односно постојећих саобраћајница и других јавних
саобраћајних површина изграђених без одобрења за
градњу , накнада се одређује на основу налаза вештака
одговарајуће струке којим се утврђује висина
накнаде.
Обавеза је инвеститора да уз захтев достави
налаз вештака из претходног става.
Члан 11.

Обавезу инвеститора да закључи уговор са
градом Панчевом, у случајевима из члана 7. алинеја 1.
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и 2. ове одлуке ЈП“Урбанизам“ Панчево, као ималац
јавних овлашћења, наводи у условима за пројектовање
и прикључење.
Члан 12.

Накнада се плаћа једнократно, након
закључења уговора, а у року од 15 дана од дана
испостављања фактуре.
Члан 13.

За конституисање права службености пролаза
преко грађевинског земљишта које је у регулацији
планираних саобраћајница, накнада се не плаћа, а
службеност се конституише на одређено време, до
привођења земљишта планираној намени.
Члан 14.

Службеност се не конституише и накнада се
не плаћа у случајевима када се ради о објекатима
линијске инфраструктуре за потребе јавних и јавно
комуналних предузећа, установа и других органа и
организација чији је оснивач град Панчево.
Члан 15.

Када је у складу са важећим планским
документом за потребе прикључења катастарских
парцела у оквиру индустријских зона на јавну
саобраћајну површину, формирана приступна
саобраћајница, закључује се уговор о конституисању
права службености пролаза, без накнаде.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.

Поступци
за
конституисање
права
службености започети по одредбама Одлуке о
грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист
града Панчева“ бр. 24/17) окончаће се у складу са
одредбама те одлуке.
Члан 17.

Даном ступања на снагу ове одлуке, престају
да важе чланови 52 до 57 Одлуке о грађевинском
земљишту града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.
24/17).
Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи (»Службени гласник Републике
Србије» бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и 145/14), члана 12. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева („Сл.лист града
Панчева бр.24/17), члана 29. став 1. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и 113/17), члана 21. став 1. тачка 8. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева“ бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 14.11.2018. године доноси

Измене и допуне Програма отуђења и давања у закуп
грађев инског земљишта у јавној својини на територији града
Панчева за 2018. годину
У Програму отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији
града Панчева за 2018.годину („Сл.лист града Панчева бр. 1/18 и 12/18) мења се табеларни
део, и гласи:

"За 2018.годину планирано је отуђење следећих парцела:

СПИСАК ПАРЦЕЛА ПРИПРЕМЉЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ
Број
парцеле

Катастарска Локација
општина

2269/3
2269/4
2271/6
2271/7
6742/237
4699/1
4700/5
1918/10

Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево

1918/12

Панчево

16097/3

Панчево

16167/4
16167/5
16167/6
16167/7
16167/8
16167/9

Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево

Војвођанска
Војвођанска
Македонска
Македонска
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Л.Толстоја
Л. Толстоја
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булевар
Војвођански
булевар
Вељка
Влаховића
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Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Глогоњ
Старчево

Ст.Сремца
Ст.Сремца
Студеничка
Студеничка
Село
Панчев.пут

4 49
4 92
7 16
7 29
3 78
6 76
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14112
14112
14112
14112
447
268

ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Целина 2
ПГР Глогоњ
ПГР Старчево

ПАРЦЕЛА ЗА ОТУЂЕЊЕ У ОКВИРУ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
Број
парцеле
9416/27
9416/25
9416/32
9416/33
9416/35
9416/36
9416/37
9416/38

Катастарска
општина
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево

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

Површина
ха а м2
10 80 01
9 19 98
1 48 26
1 48 27
45 99
46 01
91 99
92 00

Лист
непокр.
15120
15120
15120
15120
15120
15120
15120
15120

Плански документ
ПДР Сев.инд.зона
ПДР Сев.инд.зона
ПДР Сев.инд.зона
ПДР Сев.инд.зона
ПДР Сев.инд.зона
ПДР Сев.инд.зона
ПДР Сев.инд.зона
ПДР Сев.инд.зона

ПАРЦЕЛА ЗА ОТУЂЕЊЕ – НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ
Број
парцеле
11434/1
4973/5
„

Катастарска
општина
Панчево
Панчево

Локација
2.срп. поље
Хиподром

Површина
ха а м2
05 11 24
06 00 69

Лист
Плански документ
непокр.
11756 ПГР Целина 5
14057 ПДР Хиподром

Ове Измене и допуне Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини на територији града Панчева за 2018.годину ступају на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ II-04-06-3/2018-10
ПАНЧЕВО 14.11.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 70. и 100. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС бр.72/09,
81/09-исправка, 64/10- одлука УС 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14
и 145/14), члана 20, 32. и 66.Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07 , 83/14др.закон,101/16-др.закон и 47/18) и чланова 39. и
98.став 1. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчева» бр.25/15-пречишћен текст и 12/16) и члана
25. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева
(«Сл. лист града Панчева» бр.24/17), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 14.11.2018. године,
донела је

Решење
о отуђењу грађевинског земљишта
катастарске парцеле бр. 5366/1 КО
Панчево непосредном погодбом
I
Отуђује се из јавне својине града Панчева
грађевинско земљиште, кат.парцела бр. 5366/1
К.О.Панчево, у површини од 315 м2, уписана у лист
непокретности бр. 16216 КО Панчево , која се у
природи налази у ул.Цара Душана у Панчеву, у
обухвату Плана генералне регулације- Целина 1шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту
Панчево („Сл.лист града Панчева“ бр. 19/12, 27/12испр.,1/13-испр., 24/13-испр., 20/14 и 19/18),
Слободану Овуки из Панчева, ул.Цара Душана бр.24.
Предметна кат.парцела отуђује се путем
непосредне погодбе, а након спроведеног поступка
утврђивања земљишта за редовну употребу објекта,
по тржишној цени у износу од 6.841,18 дин/м2,
односно укупној цени од 2.154.971,70 динара, која је
умањена за 424.153,16 динара, те је укупни износ
купопродајне цене 1.730.818,54 динара.
Након правноснажности овог решења и
прибављене сагласности Градског правобранилаштва
града Панчева на предлог уговора, Градоначелник
града Панчева, у име града Панчева закључиће уговор
о отуђењу са Слободаном Овуком из Панчева, ул.Цара
Душана бр.24.
Обавезује се лице из претходног става да
исплати купопродајну цену у целости, у року од 15
дана од дана закључења уговора о отуђењу.
II
Ова решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 32, 36 и 66. став 1. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана104.Закона о
становању и одржавању зграда („Службени гласник
РС“ бр.104/16) и чланова 39, 46 и 98.став1.Статута
града Панчева („Службени лист града Панчева“ број
25/15-пречишћен текст и 12/16),Скупштина града
Панчева на седници одржаној 14.11.2018. године,
донела је:

РЕШЕЊЕ
о образовању Стамбене комисије за
давање у непрофитни закуп станова у
јавној својини града Панчева
I
Скупштина града Панчева образује Стамбену
комисију за давање у непрофитни закуп станова у
јавној својини града Панчева (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1.-Мирослав Гогић, председник, запослен у
ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево,
-Игор Курељушић, заменик председника,
запослен у ЈП“Градска стамбена агенција“ Панчево;
2.- Милан Јосимов, члан, запослен у ЈП
“Градска стамбена агенција“ Панчево;
-Горан Стевановић, заменик члана, запослен
у ЈП “Градска стамбена агенција“ Панчево;
3. -Снежана Маринковић, члан, запослена у
Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево;
-Данијела Божић, заменик члана, запослена у
Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево;
4.- Марина Јаћимовски, члан, запослена у
Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево;
-Славица Данилов, заменик члана, запослена
у Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево;
5.- Жељка Недић, члан, запослена у Градској
управи града Панчева;
-Слађана Фератовић, заменик члана,
запослена у Градској управи града Панчева.
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
период од четири године.
III
Комисија из тачке I овог решења одлучује о
покретању, спровођењу и реализацији поступка, као и

14. Новембар 2018. године

Страна 23 - Број 29

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

давању у закуп станова у јавној својини града по
условима непрофитног закупа, и стамбеног
збрињавања и обавља друге послове из Одлуке о
располагању становима у јавној својини града
Панчева по условима непрофитног закупа.
Комисија има свој пословник о раду и печат.
IV
Ступањем на снагу овог решења, престаје да
важи Решење Скупштине града Панчева бр.II-04-063/2017-1 од 17.03.2017. године.
V
Ово решење ступа на снагу у року од осам
дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Панчева“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 14.
новембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО
I
СЛАВЕ БОЈАЏИЕВСКИ, дипломирани
инжењер архитектуре, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа "Урбанизам"
Панчево, најдуже до годину дана.
II
Лице из тачке I овог Решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од дана
доношења решењ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш
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На основу члана 46. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и
члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 14.
новембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“УРБАНИЗАМ“
ПАНЧЕВО
I
ЂУРИЦИ ДОЛОВАЧКОМ, дипломираном
просторном планеру, утврђује се престанак мандата
вршиоца дужности директора Јавног предузећа
"Урбанизам" Панчево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 121. став 1. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон), члана 3.
Правилника о општинском савету родитеља („Сл.
гласник РС“ бр. 72/18) и члана 39. Статута града
Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 25/15 пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 14. новембра 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ САВЕТА
РОДИТЕЉА
I
За чланове Градског савета родитеља (у
даљем тексту: Градски савет) именују се:
СНЕЖАНА АГАТОНОВИЋ СТЕЈИЋ, члан,
представник ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево.
ЈЕЛЕНА ТИСЕВСКИ, заменик члана,
представник ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево.
ЛЕЈЛА ЖУГИЋ МАРИЋ, члан, представник
ОШ „Мирослав Антић Мика“ Панчево.
ТАЊА СРЕТЕНОВИЋ, заменик члана,
представник ОШ „Мирослав Антић Мика“ Панчево.
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МИЛЕНА ПОПОВИЋ, члан, представник
ОШ „Исидора Секулић“ Панчево.
ДРАГАНА МАЛИЏАН ВИНКИЋ, заменик
члана, представник ОШ „Исидора Секулић“ Панчево.
БРАНКО ДЕЛИЋ, члан, представник ОШ
„Свети Сава“ Панчево.
ЗАГОРКА
ЂОКИЋ,
заменик
члана,
представник ОШ „Свети Сава“ Панчево.
САЊА БУГАРИН, члан, представник ОШ
„Борисав Петров Браца“ Панчево.
ДАЈАНА ДОСТАНИЋ, заменик члана,
представник ОШ „Борисав Петров Браца“ Панчево.
ТАЊА БОГАРЕВИЋ, члан, представник ОШ
„Јован Јовановић Змај“ Панчево.
ИВАНА
КОСТИЋ,
заменик
члана,
представник ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево.
САЊА ПРЕЛИЋ, члан, представник ОШ
„Братство-Јединство“ Панчево.
ЕЛВИРА
ЕМБЕЛИ,
заменик
члана,
представник ОШ „Братство-Јединство“ Панчево.
АЛЕКСАНДРА МАТИЋ, члан, представник
ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево.
ДРАГАНА МИЛАНОВИЋ, заменик члана,
представник ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево.
МИЛЕНА ДОДИЋ, члан, представник ОШ
„Ђура Јакшић“ Панчево.
НЕНАД
СТОШИЋ,
заменик
члана,
представник ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево.
ЈОВАН ЦИЦУЉ, члан, представник ОШ
„Васа Живковић“ Панчево.
ДАНИЦА ЂОРЂЕВ, заменик члана,
представник ОШ „Васа Живковић“ Панчево.
ЉИЉАНА ЂУРИЋ, члан, представник ОШ
„Олга Петров“ Банатски Брестовац.
МИЛАНКА СТОЈЧЕВИЋ, заменик члана,
представник ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац.
ДАНИЈЕЛА
НОВАКОВИЋ,
члан,
представник ОШ „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново
Село.
ЖАКЛИНА НОВАКОВИЋ, заменик члана,
представник ОШ „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново
Село.
МАЈА ДЕНИНГЕР, члан, представник ОШ
„Вук Стефановић Караџић“ Старчево.
АНДРИЈАНА ШТИМАЦ, заменик члана,
представник ОШ „Вук Стефановић Караџић“
Старчево.
МИЛИЈАНА ВРХОВАЦ, члан, представник
ОШ „Гоце Делчев“ Јабука.
САША ДОДИЋ, заменик члана, представник
ОШ „Гоце Делчев“ Јабука.
ЂУРО БУКОРОВИЋ, члан, представник
ОШ „Жарко Зрењанин“ Качарево.
ВЕСНА ИЛИЋ, заменик члана, представник
ОШ „Жарко Зрењанин“ Качарево.
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ЈЕЛЕНА ВАСИЋ, члан, представник ОШ
„Моша Пијаде“ Иваново.
СНЕЖАНА ШТАРК, заменик члана,
представник ОШ „Моша Пијаде“ Иваново.
САША ЈОВАНОВИЋ, члан, представник
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Омољица.
ИВАНА
ЂУРИЋ,
заменик
члана,
представник ОШ „Доситеј Обрадовић“ Омољица.
ДАМИР КРСТИЋ, члан, представник ОШ
„4. октобар“ Глогоњ.
ДАРКО ИЛИЈЕВСКИ, заменик члана,
представник ОШ „4. октобар“ Глогоњ.
ДИКИЦА БАРАЈЕВАЦ, члан, представник
ОШ „Аксентије Максимовић“ Долово.
СЛАЂАНА ШАПОЊА, заменик члана,
представник ОШ „Аксентије Максимовић“ Долово.
СЛАВИЦА ИЛИЋ,
члан, представник
Електротехничке школе „Никола Тесла“ Панчево.
МИРА ЋИРИЋ МИЉКОВИЋ, заменик
члана, представник Електротехничке школе „Никола
Тесла“ Панчево.
ЈАСНА КИРЕВСКИ, члан, представник
Машинске школе „Панчево“ Панчево.
КОНСТАНТИН РОМЧЕВ, заменик члана,
представник Машинске школе „Панчево“ Панчево.
ГОРАН ЋУРЧИН,
члан, представник
Медицинске школе „Стевица Јовановић“ Панчево.
ЗОРАН МАНАСИЈЕВИЋ, заменик члана,
представник Медицинске школе „Стевица Јовановић“
Панчево.
ЈОВАН ПАСЕР,
члан, представник
Пољоприврдне школе „Јосиф Панчић“ Панчево.
СТАНИСЛАВ ОБРАДИНОВ, заменик члана,
представник Пољоприврдне школе „Јосиф Панчић“
Панчево.
НЕВЕНКА КЉАЈИЋ, члан, представник
Економско - трговинске школе „Паја Маргановић“
Панчево.
ПЕТКОВИЋ ГОРАН, заменик члана,
представник Економско - трговинске школе „Паја
Маргановић“ Панчево.
МАРИЈА АНУШИЋ, члан, представник
Техничке школе „23. мај“ Панчево.
РАДЕ МАШИЋ, заменик члана, представник
Техничке школе „23. мај“ Панчево.
ЈОВАН ЖИВАНОВИЋ, члан, представник
Гимназије „Урош Предић“ Панчево.
СНЕЖАНА БАРАЋ, заменик члана,
представник Гимназије „Урош Предић“ Панчево.
НАТАША МИТРЕСКИ, члан, представник
Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево.
БРАНКО
МИЋИЋ,
заменик
члана,
представник Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево.
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БИЉАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ,
члан,
представник Балетске школе „Димитрије Парлић“
Панчево.
ЂИНА ЛАТКОВИЋ, заменик члана,
представник Балетске школе „Димитрије Парлић“
Панчево.
ДРАГАН ВУЈКОВИЋ, члан, представник
Школе за основно и средње образовање „Мара
Мандић“ Панчево.
ДАНИЈЕЛА ТРАЈЧИЋ, заменик члана,
представник Школе за основно и средње образовање
„Мара Мандић“ Панчево.
ЈЕЛЕНА СПАЛЕВИЋ ДИВНИЋ,
члан,
представник Предшколске установе „Дечја радост“
Панчево.
МИЛЕНА СТЕФАНОВ, заменик члана,
представник Предшколске установе „Дечја радост“
Панчево.
II
Лица из тачке I овог Решења именују се на
период од једне године.
III
Задатак Градског савета је да:
1. даје мишљење, иницира акције и предлаже
мере за остваривање права детета, унапређивање
образовања, васпитања и безбедности деце, односно
ученика у Граду;
2. учествује у утврђивању градских планова и
програма који су од значаја за остваривање
образовања, васпитања и безбедности деце;
3. прат
и и размат
ра могућност
и за
унапређивање једнаког приступа, доступности и
могућности образовања и васпитања за децу, односно
ученике, спречавања социјалне искључености деце,
односно ученика из угрожених и осетљивих група на
територији града;
4. пружа подршку Савета родитеља свих
установа на територији града у вези са питањима из
њихове надлежности;
5. заступа интересе деце и ученика града у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање
њиховог обрзовања, васпитања, безбедности и
добробити на територији града;
6. сарађује са организацијама које делају у
области образовања и васпитања, заштите здравља,
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења
права детета и људских права и
7. обавља и друге послове у вези са
образовањем и васпитањем на територији града.
IV
Организационе и административнo-техничке
послове за потребе Градског савета обављаће
секретаријат Градске управе града Панчева надлежан
за скупштинске послове.
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Градски савет сарађује и са другим органима,
организацијама и установама, које обављају делатност
у области образовања и васпитања, здравствене
заштите, социјалне заштите, културе, науке, спорта,
безбедности саобраћаја, заштите и унапређивања
права детета и људских права и другим областима од
значаја за унапређивање образовања и васпитања деце
и ученика.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу чланова 115, 116. и 117. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 88/17 и 27/18 - др. закон ) и члана 39.
Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр.
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 14. новембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
«ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ» ПАНЧЕВО
I
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Балетске школе „Димитрије Парлић“
Панчево, на лични захтев, и то:
НАТАША СЕКУЛИЋ, представник Савета
родитеља
II
За члана Школског одбора Балетске школе
„Димитрије Парлић“ Панчево именује се:
МАРИЈА ВЕЉКОВИЋ, представник Савета
родитеља.
III
Лице из тачке II овог Решења именује се на
остатак времена утврђен Решењима Скупштине града
Панчева о именовању чланова Школског одбора
Балетске школе „Димитрије Парлић“ Панчево
Панчево број II-04-06-3/2018- 9 од 03.10.2018. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном листу града Панчева".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14.11.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 06.11.2018. године, разматрало је Предлог
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Интерног плана за спречавање корупције у јавним
набавкама, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14-др закон, 101/16- др.закон и 47/18), члана
21. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) и чланова 59.
и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист
града Панчева", број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
донело

ИНТЕРНИ ПЛАН

ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА
САДРЖАЈ
Одељак
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

Назив одељка
Предмет уређивања
Основне одредбе
Веза са другим документима
Интерни план и план интегритета
Интерни акт
Посебна служба за контролу
Спровођење интерног плана
Пријављивање корупције и других
нерегуларности
Заштита пријавиоца корупције и других
нерегуларности
Заштита интегритета поступка
Забрана радног ангажовања код добављача
Сарадња са грађанским надзорником
Спречавање сукоба интереса
Комуникација
Сарадња са другим органима
Поступање у складу са Законом о приступу
информацијама од јавног значаја
Објављивање информација о јавним набавкама
наручиоца у медијима
Професионализам и пословна етика
Завршна одредба

Предмет уређивања

Страна
3
3
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
9
9
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Члан 1.
Овим планом ближе се уређује предузимање свих потребних мера и радњи
како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке
или током извршења уговора о јавној набавци у Граду Панчеву, као Наручиоцу.
Интерни план уређује и начин пријављивања корупције у циљу њеног
правовременог откривања, отклањања и умањивања штетних последица корупције.
Интерни план се примењује и на набавке добара или услуга или уступање
извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набaвке.
Основне одредбе
Члан 2.
Примена
Овај план је намењен свим организационим јединицама Градске управе града
Панчева и органима града Панчева (у даљем тексту: Наручилац) које су, у складу са
важећом регулативом, интерним и другим унутрашњим општим актима, укључени у
послове планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење
уговора и контролу јавних набавки.
Члан 3.
Појмови
Интегритет подразумева професионалну честитост, институционалну
целовитост и усклађеност, као и начин поступања у складу са моралним
вредностима у циљу спречавања и умањења ризика да се јавна овлашћења
обављају супротно сврси због којих су установљена.
Сукоб интереса је однос између представника наручиоца и понуђача који може
утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне
набавке.
Корупција је однос који се заснива злоупотребом положаја или утицаја у
пословима јавних набавки, у циљу стицања личне користи или користи за другога.
Пријавилац корупције је лице које пријави корупцију у јавним набавкама.
Интерни акт је акт којим наручилац ближе уређује поступак јавне набавке
унутар наручиоца, а нарочито начин планирања набавки (критеријуме, правила и
начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин
испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеве поступка
јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања
конкуренције, спровођење и контролу јавних набавки, начин праћења извршења
уговора о јавној набавци.
Јавном набавком сматра се прибављање добара или услуга или уступање
извођења радова, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и интерним
актом.
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Набавка која је изузета од примене ЗЈН је набавка предмета набавке, који је
такође потребан за обављање делатности Наручиоца, а на коју се не примењују
одредбе ЗЈН.
Послови јавних набавки су планирање јавне набавке; спровођење поступка
јавне набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну
набавку; израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке;
израда уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; сви други
послови који су повезани са поступком јавне набавке.
Лице запослено на пословима јавних набавки је лице које је ангажовано на
пословима планирања, спровођења и извршења јавних набавки у радном или ван
радног односа у смислу закона којим се уређују радни односи.
Представник наручиоца је члан управног или надзорног одбора наручиоца,
руководилац наручиоца коме су поверени послови јавних набавки, одговoрно лице
наручиоца и лице запослено на пословима јавних набавки.
Повезана лица су супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој
линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства,
сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између
којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона
којим се уређује порез на добит правних лица.
Понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга
или извођење радова.
Добављач је понуђач са којим је закључен оквирни споразум или уговор о јавној
набавци.
Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској
форми између једног или више понуђача и једног или више наручилаца, који за
предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.

●
●
●
●
●
●

Члан 4.
Веза са другим документима
За све што није предвиђено одредбама овог интерног плана примењиваће се:
Одредбе Поглавља II Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/12, 14/15 и 68/15),
Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки Града Панчева бр.
II-05-06-14/2018-14 од дана 27.02.2018. године,
Закон о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014),
Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08,
53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13-аутенично тумачење и 8/15-УС),
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Градске управе града
Панчева број I-01-016-2/2015 који је ступио на снагу 10.11.2015. године и
Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014.2018. године („Сл. Гласник РС“ бр.122/14).
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Члан 5.
Циљеви интерног плана
Општи циљ интерног плана је јачање интегритета Наручиоца и представника
наручиоца, транспарентности и професионалне етике у јавним набавкама.
Посебни циљеви интерног плана су:
1. јачање превенције, утврђивање и умањење ризика од корупције;
2. успостављање механизама који ће спречити и отклонити околности за
настанак корупције, неетичких и непрофесионалних поступака;
3. јачање личне одговорности представника наручиоца;
4. повећање транспарентности у раду;
5. промоција и јачање пословне етике;
6. успостављање ефикасног система интерне контроле;
7. јачање поверења јавности у институцију;
8. јачање професионалности;
9. спречавање и отклањање сукоба интереса.
Интерни план и план интегритета
Члан 6.
Наручилац доноси и спроводи План интегритета у складу са Законом о Агенцији
за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13УС, 112/13-аутенично тумачење и 8/15-УС) користећи доношење интерног плана
као потпору примени Плана интегритета.
Интерни акт
Члан 7.
Послови јавних набавки код Наручиоца спроводе се у складу са Законом и
донетим Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки Града
Панчева бр. II-05-06-14/2018-14 од дана 27.02.2018. године.
Правилникom о ближем уређивању поступака јавних набавки Града Панчева
бр. II-05-06-14/2018-14 од дана 27.02.2018. године су јасно и прецизно уређени и
усклађени сви послови јавних набавки, а нарочито послови планирања, спровођења
поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама.
Контрола јавних набавки
Члан 8.
Контрола јавних набавки се врши на начин дефинисан Правилником о ближем
уређивању поступака јавних набавки Града Панчева бр. II-05-06-14/2018-14 од дана
27.02.2018. године, а у складу са чланом 22. став 1. Закона о јавним набавкама, који
између осталог, уређује и контролу јавних набавки.
Спровођење интерног плана
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Члан 9.
За спровођење интерног плана одређена је Градска служба за буџетску
инспекцију.
Градска служба за буџетску инспекцију упозорава одговорно и овлашћено
лице Наручиоца на одступања од планираних активности и правовремено указује на
потребу ажурирања интерног плана.
Члан 10.
Фазе спровођења интерног плана:


преглед, процена и оцена постојећег стања;



план мера за побољшање интегритета и смањивање ризика;



спровођење донетих мера и поступање у складу са интерним планом;



ажурирање интерног плана.

На Захтев Градске службе за буџетску инспекцију, Секретаријат за јавне
набавке ће доставити све податке потребне за све фазе спровођења интерног
плана. Такође, Секретаријат за јавне набавке ће по Захтеву Градске службе за
буџетску инспекцију достављати Извештаје у вези са спроведеним активностима
Секретаријата за јавне набавке, а у циљу праћења интерног плана.

Пријављивање корупције и других нерегуларности
Члан 11.
У складу са чланом 24. став 1. Закона о јавним набавкама, лице запослено на
пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано код наручиоца, као и
свако друго заинтересовано лице које има податке о постојању корупције у јавним
набавкама Наручиоца, има обавезу да пријави случај корупције за који је сазнало
Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном
тужилаштву.
Подаци о постојању корупције и других нерегуларности у јавним набавкама
достављају се и лицу овлашћеном за пријем информација и вођење поступка у вези
са узбуњивањем.
Приликом пријављивања постојања корупције и других нерегуларности, лице
из става 1. овог члана доставља и доказе, уколико исте поседује.
Забрањена је злоупотреба пријављивања у виду достављања информација за
које се зна или морало знати да нису истините. Лице које пријави случај корупције
заштићено је у складу са Законом о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр.
128/2014) и Правилником о поступку унутрашњег узбуњивању Градске управе града
Панчева број I-01-016-2/2015 који је ступио на снагу 10.11.2015. године.
Члан 12.
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Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са
узбуњивањем је обавезно да поступи по примљеној пријави и да у оквиру својих
овлашћења предузме мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са
пријавом, као и да предузме неопходне мере ради отклањања или умањења
штетних последица корупције.
Обавеза поступања се односи и на анонимне пријаве.
По пријави се поступа без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема пријаве.
Уколико се пријава односи на корупцију од стране Градске службе за буџетску
инспекцију, лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са
узбуњивањем, или руководиоца наручиоца, пријава се доставља руководиоцу
непосредно надређеног органа, Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против
корупције и надлежном тужилаштву.
Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности
Члан 13.
Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице
ангажовано код наручиоца, које је поступајући савесно и у доброј вери пријавило
корупцију у јавним набавкама, не може добити отказ уговора о раду или другог
уговора о радном ангажовању, односно не може бити премештено на друго радно
место, а Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са
узбуњивањем је дужно да пружи заштиту том лицу, у складу са својим
овлашћењима.
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са
узбуњивањем дужно је да штити податке о личности пријавиоца корупције, односно
податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са
узбуњивањем дужно је да приликом пријема пријаве, обавести пријавиоца корупције
да његов идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања
идентитета не би било могуће поступање тог органа.
Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет пријавиоца
корупције, Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са
узбуњивањем дужно је да о томе, пре откривања идентитета, обавести пријавиоца.
Подаци о личности пријавиоца корупције не смеју се саопштити лицу на које
се указује у пријави, ако посебним законом није другачије прописано.
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Члан 14.
Лице запослено на пословима јавних набавки дужно је да одбије извршење
налога одговорног и овлашћеног лица Наручиоца ако је упутство и налог супротан
прописима.
Лице запослено на пословима јавних набавки је у обавези да обавести о
другим неправилностима у вези са јавним набавкама руководиоца у чијем делокругу
послова и одговорности су послови јавних набавки, затим Градску службу за
буџетску инспекцију као и Лице овлашћено за пријем информација и вођење
поступка у вези са узбуњивањем, које су обавезне да поступе по примљеној пријави
и предузму мере, свако у складу са својим овлашћењима и прописима.
Заштита интегритета поступка
Члан 15.
У циљу заштите интегритета поступка забрањено је да лице које је
учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или
појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи као понуђач или као
подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима
приликом припремања понуде.
Забрана радног ангажовања код добављача
Члан 16.
У циљу утврђивања забране радног ангажовања из члана 25. ЗЈН, наручилац
води евиденцију о свим понуђачима са којима је у току једне године имао јавне
набавке које прелазе 5% укупне вредности јавних набавки у том периоду.
Секретаријат за јавне набавке има обавезу да Агенцији за борбу против
корупције и надлежном јавном тужилаштву достави податке, уколико су му/им
познати, о поступању супротно забрани из члана 25. ЗЈН.
Сарадња са грађанским надзорником
Члан 17.
Секретаријат за јавне набавке контролише и предлаже мере за обезбеђивање
пуне сарадње Наручиоца са грађанским надзорником.
У оквиру тога, посебно:
- проверава да ли је правовремено обавештена Управа за јавне набавке о
потреби да се именује грађански надзорник;
- проверава да ли је грађански надзорник обавештен о радњама које ће се
предузети у поступку, како би могао да предузме надгледање и да ли му је по
писаним
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захтевима достављена документација и комуникација Наручиоца, са
заинтересованим лицима и понуђачима;
- обавештава именованог грађанског надзорника о својој улози по интерном
плану, и одређује контакт особу којој се грађански надзорник може обратити у
случају потребе да се неко питање реши, током целог поступка јавне набавке.
О свему овоме, руководилац и помоћник руководиоца за јавне набавке,
сачињавају Извештај Градској служби буџетске инспекције.
Спречавање сукоба интереса
Члан 18.
Представници наручиоца имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка
примене интерног плана, доставе руководиоцу и/или помоћнику руководиоца
Секретаријата за јавне набавке, податке о повезаности са привредним субјектима у
чијем управљању учествују, или поседују више од 1% удела или акција, као и о
привредним субјектима са којима су пословно повезани, код којих су запослени или
радно ангажовани, а у вези са чланом 29. Закона о јавним набавкама.
Руководилац и помоћник руководиоца Секретаријата за јавне набавке, воде
евиденцију о привредним субјектима из става 1. овог члана. Исте податке,
руководилац и/или помоћник руководиоца Секретаријата за јавне набавке
прослеђује Градској служби за буџетску инспекцију.
У случају промене података представници наручиоца имају обавезу да у року
од 15 дана од дана настанка промене обавесте руководиоца и/или помоћника
Секретаријата за јавне набавке, односно да то учине и раније уколико се промена
података односи на привредни субјект који је понуђач у некој јавној набавци
Наручиоца. У случају промена података, руководилац/помоћник руководиоца
Секретаријата за јавне набавке, исте доставља и Градској служби за буџетску
инспекцију.
Комисија за јавну набавку при стручној оцени понуда проверава код
руководиоца или помоћника руководиоца Секретаријата за јавне набавке да ли
постоји повезаност понуђача са представником наручиоца због забране закључења
уговора у случају постојања сукоба интереса.
Приликом спровођења поступка набавке у складу са чланом 39. став 2. и
члана 7. Закона о јавним набавкама одговорно односно лице по овлашћењу,
потписује Изјаву од одсуства о сукоба интереса у вези са чланом 29. Закона.
Комуникација
Члан 19.
Руководилац и/или помоћник руководиоца Секретаријата за јавне набавке у
контроли спровођења поступака јавних набавки и обављању послова јавних набавки,
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проверававју да ли се комуникација у поступку јавне набавке води писаним путем у
складу са чл. 20. ЗЈН.
Сарадња са другим органима
Члан 20.
У случају сазнања да је извршено кривично дело , без одлагања се
обавештава надлежно тужилаштво.
У случају да постоји повреда прописа које надзиру други органи, Град Панчева
о томе обавештава надлежни орган у прописаном или примереном року.
Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја
Члан 21.
Руководилац и/ или помоћник руководиоца Секретаријата за јавне набавке
сарађује са лицем овлашћеним за поступање по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја у области јавних набавки, како би се тражиоцу
благовремено доставиле тражене информације и документа.
Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима
Члан 22.
Руководилац и помоћник руководиоца Секретаријата за јавне набавке прате
информације и податке који се објављују у медијима у вези са јавним набавкама
Града Панчева, и предузима одговарајуће мере у циљу утврђивања истинитости
података.
Професионализам и пословна етика
Члан 23.
Руководилац и помоћник руководиоца Секретаријата за јавне набавке
омогућавају промоцију и јачање интегритета и етике унутар наручиоца подизањем
свести представника наручиоца.
Приликом израде плана и програма интерних и екстерних обука уводе се и
обуке на тему едукације о етици и интегритету.
Завршна одредба
Члан 24.
Овај план ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу
града Панчева.
Интерни план доставити:
Заменику начелника Градске управе града Панчева, свим организационим
јединицама Градске управе града Панчева и Секретаријату за скупштинске послове,
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послове градоначелника и Градског већа ради достављања органима града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:II-05-06-14/2018-72
ПАНЧЕВО, 06.11. 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
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