СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 02. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 27 Фебруар 2018. ГОДИНЕ

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 27. 02 2018. године, разматрало је Предлог
Правилника о ближем уређивању поступака јавних
набавки градa Панчевa, па је на основу чланова 46. и 66.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07, 83/14-др закон и 101/16- др.закон), члана 22.
став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) а у складу са
Правилником о садржини акта којим се ближе уређује
поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени
гласник РС”, број 83/15) и чланова 59. и 98. став 3.
Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева",
број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ПРАВИЛНИК
о ближем уређивању поступака јавних
набавки Градa Панчевa
Предмет уређивања
Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређује процедура
планирања набавки, спровођење поступака јавних
набавки и извршење уговора закључених у поступку
јавних набавки који су спроведени ради остваривања
интереса,
материјализације
законом
поверених
надлежности и несметаног обављања делатности града
Панчева и његових органа (у даљем тексту: Наручилац).
Правилником
се
уређују
учесници,
одговорности, начин обављања послова јавних набавки у
складу са Законом о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“
број 124/2012, 14/2015, 68/2015 - у даљем тексту: Закон), а
нарочито се уређује начин планирања набавки,
критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне
набавке и процењене вредности, начин испитивања и
истраживања тржишта, поступак планирања, циљеви
поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из
поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење
и контрола јавних набавки и начин праћења извршења
уговора о јавној набавци и уговора закључених у
поступку на који се Закон не примењује (у даљем тексту:
јавне набавке).
Када се спроводи поступак набавке која је
изузета из примене Закона, Наручилац је дужан да спречи
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постојање сукоба интереса, да обезбеди конкуренцију и
да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне
цене.
Поступак јавне набавке спроводи службеник за
јавне набавке, односно лице запослено на пословима
јавних набавки, осим ако сложеност предмета јавне
набавке захтева учешће и других стручних лица.
Основне одредбе
Члан 2.

Примена
Овај Правилник је намењен органима града, као
и свим основним организационим јединицама Градске
управе које су образоване за вршење сродних послова из
одређених области и обављају послове у складу са
законом, Статутом града Панчева и Одлуком о градској
управи града Панчева те су у складу са важећом
регулативом и унутрашњим општим актима, укључени у
планирање набавки, спровођење поступака набавки,
извршење уговора и контролу набавки (у даљем тексту:
организационе јединице – корисници набавке ).
Руководиоци организационих јединица из става
1 овог члана су у обавези да упознају своје запослене са
обавезама, правилима и начином поступања прописаним
Правилником.
Лица која ће обављати послове спровођења
поступака одредиће Градоначелник, односно лице које
овласти Градоначелник, посебним решењем о
образовању комисије за спровођење поступка јавне
набавке (у даљем тексту: Комисија за јавну набавку).
Код набавки изузетих из примене Закона из
члана 7, 7а и 39. став 2. Закона, односно код набавки на
које се Закон не примењује, лице, односно,лица за
спровођење поступка одредиће Градоначелник, односно
лице које овласти Градоначелник, посебним решењем, у
складу са Законом.
Појмови
Члан 3.

Јавном набавком сматра се набавка добара,
услуга и радова, којом се омогућава несметано и законито
обављање делатности Наручиоца, на начин, под условима
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и у свему у складу са прописима којима се уређују
јавне набавке и овим Правилником.
Набавкe на које се Закон не примењује су
набавка добара или услуга или радова на основу члана
7 и 7а Закона или набавка чија вредност не прелази
лимит одређен у члану 39. став 2. Закона.
Послови јавних набавки су планирање јавне
набавке, спровођење поступка јавне набавке
укључујући, али не ограничавајући се на учешће у
Kомисији за јавну набавку, израда конкурсне
документације, израда аката у поступку јавне набавке,
израда уговора о јавној набавци, праћење извршења
јавне набавке, као и сви други послови који су
повезани са поступком јавне набавке.
План набавки је годишњи план набавки
наручиоца, који се састоји од плана јавних набавки и
плана набавки на који се Закон не примењује.
Одговорно лице Наручиоца је Градоначелник
града Панчева.
Носилац планирања је организациона
јединица задужена за послове јавних набавки.
Службеник за јавне набавке је лице које је
обучено за послове јавних набавки и има положен
стручни испит.
Истoврсна набавка је набавка која има исту
или сличну намену и иста својства, при чему исти
понуђачи у односу на природу делатности могу да је
испуне.
Упоредива тржишна цена је цена на
релевантном тржишту, узимајући у обзир предмет
јавне набавке, развијеност тржишта, услове из
конкурсне документације као што су начин плаћања,
количине, рок испоруке, рок важења уговора, средство
обезбеђења, гарантни рок и сл.
Критеријум је мерило које се користи за
вредновање, упоређивање и оцењивање понуда.
Понуђач је лице које у поступку јавне набавке
понуди добра, пружање услуга или извођење радова.
Уговор о јавној набавци је теретни уговор
закључен у писаној или електронској форми између
једног или више понуђача и Наручиоца или више
наручилаца, у складу са спроведеним поступком јавне
набавке, који за предмет има набавку добара, пружање
услуга или извођење радова.
Уговор о набавци је теретни уговор закључен
у писаној форми између наручиоца и понуђача који за
предмет има набавку добара, услуга или извођење
радова на коју се не примењује закон, а на основу
члана 7. и 7а Закона или набавке чија процењена
вредност не прелази лимит који је прописан у члану
39. став 2. Закона. Само по члану 39. став 2., уместо
уговора о набавци, могуће је сачинити наруџбеницу
која мора садржати битне елементе уговора.
Обрасци су саставни део правилника које
примењују сви учесници у планирању.
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Циљеви Правилника
Члан 4.

Циљ Правилника је да се јавне набавке
спроводе у складу са Законом, да се обезбеди
једнакост, конкуренција и заштита понуђача од било
ког вида дискриминације, да се обезбеди
благовремено прибављање добара, услуга и радова уз
најниже трошкове и у складу са објективним
потребама Града Панчева.
Општи циљеви овог Правилника су:
1. јасно и прецизно уређивање и усклађивање
обављања свих послова набавки, а нарочито
планирања, спровођења поступка и праћења
извршења уговора о јавним набавкама;
2. утврђивање обавезе писане комуникације
у поступку јавне набавке и у вези са обављањем
послова набавки;
3. евидентирање свих радњи и аката током
планирања, спровођења поступка и извршења уговора
о набавкама;
4. уређивање овлашћења и одговорности у
свим фазама јавних набавки;
5. контрола планирања, спровођења поступка
и извршења јавних набавки;
6.
дефинисање
услова
и
начина
професионализације и усавршавања запослених који
обављају послове јавних набавки, са циљем
правилног, ефикасног и економичног обављања
послова из области јавних набавки;
7. дефинисање општих мера за спречавање
корупције у јавним набавкама.
За успешно и благовремено спровођење
поступака јавних набавки и извршење уговора о
јавним набавкама, неопходна је добра организација и
координација између свих организационих јединица
које учествују у процесу јавне набавке.
Начин планирања набавки
Члан 5.

Правилникoм се уређују поступак израде и
доношења плана јавних набавки Града Панчева и
измена Плана јавних набавки града Панчева ,
извршење Плана јавних набавки, као и Плана набавки
на које се Закон не примењује, те надзор над
извршењем, извештавање, овлашћења и одговорност
организационих јединица- корисника набавки,
односно лица која учествују у планирању, као и друга
питања од значаја за поступак планирања.
Учесници у планирању су:
• основне организационе јединице – корисници
набавке у оквиру чијих надлежности посебну
улогу има основна организациона јединица у
чијем је делокругу рада припрема и
извршење буџета, финансијско планирање,
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управљање
готовинским
средствима,
контрола расхода, припреме и израде
предлога финансијског плана и извршење
финансијског плана (у даљем тексту:
Организациона јединица надлежна за
обављање послова финансија) и основна
организациона јединица у чијем је делокругу
рада обављање послова јавних набавки (у
даљем тексту: Организациона јединица
надлежна за обављање послова јавних
набавки),
• лице овлашћено за контролу јавних набавки,
• помоћник градоначелника за област јавних
набавки,
• Начелник Градске управе града Панчева и
• Градоначелник
града
Панчева
као
наредбодавац за извршење буџета града
Панчева, доносилац Финансијских планова,
Плана јавних набавки града Панчева и Плана
набавки града Панчева на који се Закон о
јавним набавкама не примењује.
Сви учесници у поступку планирања набавки
су одговорни за послове планирања набавки.
На процедуре планирања, спровођења
поступака набавки добара, услуга и радова које
представљају реализацију међународних споразума
чији је потписник Град и извршење уговора о
предметним набавкама, примењују се међународно
верификована правила усвојена од стране релевантних
институција на европском односно међународном
нивоу, под условом да нису у супротности са
прописима Републике Србије.
Члан 6.

План јавних набавки садржи обавезне
елементе одређене Законом и подзаконским актом и
мора бити усаглашен са буџетом Града Панчева и
донетим Финансијским плановима: Градске управе
града Панчева, Градског већа града Панчева,
Скупштине града Панчева и Градоначелника града
Панчева. План јавних набавки града Панчева се
израђује на основу података из горе наведених
донетих Финансијских планова.
План набавки града Панчева на које се Закон
не примењује, садржи податке о предмету набавке,
процењеној вредности и основ за изузеће из Закона и
мора бити усаглашен са буџетом Града Панчева и
донетим Финансијским плановима: Градске управе
града Панчева, Градског већа града Панчева,
Скупштине града Панчева и Градоначелника града
Панчева. План набавки града Панчева на које се Закон
не примењује се израђује на основу података из горе
наведених донетих Финансијских планова.
Финансијске
планове
припрема
Организациона јединица надлежна за обављање
послова финансија.
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Финансијске планове доноси Градоначелник.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки припрема предлог
Плана јавних набавки и предлог Плана набавки на које
се Закон не примењује, на основу донетих
Финансијских планова и на основу исказаних потреба
учесника планирања (Образац Предлога плана
набавки је саставни део овог Правилника). Изузетно,
организационе јединице – корисници набавке могу
поднети Предлог плана набавки на свом обрасцу који
садржи све битне елементе прописаног обрасца.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки израђује План
јавних набавки града Панчева у апликативном
софтверу Управе за јавне набавке.
План јавних набавки и План набавки на које
се Закон не примењује доноси Градоначелник града
Панчева, као наредбодавац за извршење буџета града
Панчева и доносилац Финансијских планова.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки је дужна да План
јавних набавки, као и измене и допуне Плана објави на
Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана
доношења.
Критеријуми за планирање набавки
Члан 7.

Организационе јединице- корисници набaвки
Правилника су дужне да за планирање сваке набавке
примењују следеће критеријуме:
1) да ли је предмет јавне набавке у функцији
обављања делатности и у складу са
планираним циљевима који су дефинисани у
релевантним
документима
(прописи,
стандарди, годишњи програми пословања,
усвојене стратегије и акциони планови...)
2) да ли техничке спецификације и количине
одређеног предмета јавне набавке одговарају
стварним потребама Наручиоца;
3) да ли је процењена вредност јавне набавке
одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а
имајући у виду техничке спецификације,
неопходне количине и стање на тржишту
(цена и остали услови набавке);
4) да ли јавна набавка има за последицу
стварање додатних трошкова, колика је
висина и каква је природа тих трошкова и да
ли је као таква исплатива;
5) да ли постоје друга могућа решења за
задовољавање исте потребе и које су
предности и недостаци тих решења у односу
на постојеће;
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6) прикупљање
и
анализа
постојећих
информација и база података о добављачима
и закљученим уговорима;
7) праћење и поређење трошкова одржавања и
коришћења постојеће опреме у односу на
трошкове нове
опреме,
исплативост
инвестиције, исплативост ремонта постојеће
опреме и сл;
8) трошкови животног циклуса предмета јавне
набавке (трошак набавке, трошкови употребе
и одржавања, као и трошкови одлагања након
употребе);
9) ризици и трошкови у случају неспровођења
поступка јавне набавке, као и трошкови
алтернативних решења.
Организационе једнице- корисници набавки
дужне су да се придржавају утврђених критеријума и
приликом планирања набавки на које се Закон не
примењује.
Начин исказивања потреба, провера
исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за
сваку појединачну набавку
Члан 8.

Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки координира
поступком планирања јавних набавки.
Члан 9.

Инструкције за планирање јавних набавки се
израђују на основу и у складу са инструкцијама
Организационe јединицe надлежнe за обављање
послова финансија за планирање буџета.
Члан 10.

Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки доставља
инструкције за планирање јавних набавки свим
организационим јединицама Наручиоца, са захтевом
да се пријаве потребе за предметима јавних набавки
односно набавки.
Поступак
планирања
организационе
јединице-корисници набавке, почињу утврђивањем
стварних потреба за предметима јавних набавки, које
су неопходне за обављање редовних активности и
које су у складу са постављеним циљевима.
Организационе јединице-корисници набавке
своје потребе исказују на Обрасцу Предлога плана
набавки, који је саставни део овог Правилника.
Правила и начин одређивања предмета јавне
набавке и техничких спецификација предмета
јавне набавке
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Члан 11.

Предмет јавне набавке су добра, услуге и
радови који су одређени у складу са Законом и
Општим речником набавки.
Техничким спецификацијама се предмет
јавне набавке одређује у складу са Законом и
критеријумима за планирање јавних набавки, тако да
се предмет јавне набавке опише на једноставан, јасан,
објективан, разумљив и логично структуиран начин.
У случају спровођења мешовитих јавних
набавки, односно набавки које представљају
комбинацију добара/услуга/радова, организациона
јединица- корисник набавке, наводи разлоге за
сврсисходност спровођења једног уместо више
поступака набавки. Овакво образложење је саставни
део Захтева за покретање набавке и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке.
Правила и начин одређивања процењене
вредности јавне набавке
Члан 12.

Процењена вредност јавне набавке одређује
се на предлог организационих јединица – корисника
набавки, у складу са техничким спецификацијама
утврђеног предмета јавне набавке и утврђеним
количинама, а као резултат претходног искуства у
набавци конкретног предмета јавне набавке,
спроведеног истраживања тржишта и др.
Процењена вредност набавке на коју се закон
не примењује, одређује се на начин наведен у
претходном ставу.
Начин испитивања и истраживања тржишта
предмета јавне набавке
Члан 13.

Организационе јединице – корисници
набавке, испитују и истражују тржиште сваког
појединачног предмета јавне набавке, и то тако што
испитују степен развијености тржишта, упоређују
цене више потенцијалних понуђача, прате квалитет,
период гаранције, начин и трошкове одржавања,
рокове испоруке, постојеће прописе и стандарде,
могућности на тржишту за задовољавање потреба
наручиоца на другачији начин и др.
Организационе јединице – корисници
набавке, испитују и истражују тржиште на неки од
следећих начина:
• испитивањем претходних искустава у
набавци конкретног предмета набавке (постојеће
информације и базе података о добављачима и
уговорима);
• истраживањем путем интернета (ценовници
понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других
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наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву
релевантних информација о тржишним кретањима...);
• испитивање искустава других наручилаца;
• примарно сакупљање података (анкете,
упитници...)
• на други погодан начин, имајући у виду
сваки предмет набавке појединачно.
Прикупљање и анализа података у циљу
истраживања тржишта мора се вршити на објективан
и систематичан начин, посебно водећи рачуна о
начелу једнакости понуђача.
Одређивање одговарајуће врсте поступка и
утврђивање истоврсности добара, услуга и
радова
Члан 14.

Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки, након утврђивања
списка свих предмета набавки (Нацрта плана јавних
набавки и набавки из члана 7, 7а члан 39. став 2,
односно набавки на које се Закон не примењује),
одређује укупну процењену вредност истоврсних
предмета јавне набавке на нивоу Наручиоца.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки одређује врсту
поступка за сваки предмет јавне набавке, у складу са
укупном процењеном вредношћу истоврсног
предмета набавке и у складу са другим одредбама
Закона.
У складу са претходно дефинисаном врстом
поступка, Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки, обједињује сва
истоврсна добра, услуге и радове у јединствени
поступак, где год је то могуће, имајући у виду
динамику потреба и плаћања.
Начин одређивања периода на који се Уговор
о јавној набавци закључује
Члан 15.

Организационе јединице – корисници
набавки, предлажу период на који се Уговор о јавној
набавци закључује, у складу са важећим прописима и
реалним
потребама
Наручиоца,
начелом
економичности и ефикасности, а као резултат
истраживања тржишта сваког предмета јавне набавке.
Период на који се закључују вишегодишњи уговори
се одређује у складу са Уредбом о критеријумима за
утврђивање природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених
уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање
у више година.
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Одређивање динамике покретања поступка
јавне набавке
Члан 16.

Динамику покретања поступака јавних
набавки одређују организационе јединице –
корисници набавки, а у складу са претходно
дефинисаним оквирним датумима закључења и
извршења уговора, имајући у виду врсту поступка
јавне набавке који се спроводи за сваки предмет
набавке, објективне рокове за припрему и достављање
понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту
права понуђача.
Испитивање оправданости резервисане јавне
набавке
Члан 17.

Организационе јединице - корисници
набавке, као резултат истраживања тржишта сваког
предмета јавне набавке, одређују да ли је оправдано
спровести резервисану јавну набавку.
Израда и доношење плана јавних набавки
Члан 18.

Обавезе и овлашћења (одговорности)
учесника у планирању су дефинисани тако што:
• У року од 10 дана од дана пријема упутства
за припрему нацрта буџета за наредну годину,
Организациона јединица надлежна за обављање
послова јавних набавки израђује и доставља
обавештење (инструкције) за планирање јавних
набавки свим организационим јединицама и
обавештава организационе јединице о року за
пријављивање потреба;
• Организационе јединице – корисници
набавки у року и у форми одређеној од стране
Организационе јединице надлежне за обављање
послова јавних набавки, утврђују и исказују потребе за
предметима јавних набавки (организационе јединице
морају доставити описе предмета набавки, количине
односно оквирне количине, процену вредности
набавке, као и предлагање врсте поступка јавне
набавке), с тим да сваки предлог мора бити оверен и
потврђен од стране руководиоца организационе
јединице –корисника набавке;
• Након достављања исказаних потреба
Организациона јединица надлежна за обављање
послова јавних набавки проверава исказане потребе
(врши формалну, рачунску и логичку контролу
предложених предмета, количина, процењене
вредности, приоритета набавки као и осталих
података, и предлаже њихове евентуалне исправке) и
о томе се консултује са организационим јединицамакорисницима набавки;
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•Уколико је потребно, Oрганизационе
јединице – корисници набавки, врше неопходне
исправке и утврђују стварне потребе за предметима
набавки, које у року одређеном од стране
Организационе јединице надлежнe за обављање
послова јавних набавки, достављају истој, на начин и
у поступку који је предвиђен за достављање предлога
организационе јединице- корисника набавке;
•Након
пријема
свих
исправки,
Организациона јединица надлежна за обављање
послова јавних набавки обједињује потребе на нивоу
Наручиоца, сачињава Нацрт плана набавки и
доставља их лицу овлашћеном за контролу јавних
набавки;
• У року од три дана од дана пријема
обједињених потреба на нивоу Наручиоца , лице
овлашћено за контролу јавних набавки разматра
усклађеност пријављених потреба предмета набавки
са стварним потребама Наручиоца и, у случају
примедби, доставља Организационој јединици
надлежној за обављање послова јавних набавки
мишљење са евентуалним препорукама, а може и од
учесника у планирању и Организационе јединице
надлежне за обављање послова јавних набавки
захтевати додатна објашњења и измене планираних
предмета набавке, количина, процењене вредности,
редоследа приоритета и др. Уколико лице овлашћено
за контролу јавних набавки нема примедби, није у
обавези
да
достави
мишљење
надлежној
организационој јединици.
У случају да лице овлашћено за контролу
јавних набавки нема примедби на достављени
документ у коме су обједињене све потребе на нивоу
Наручиоца, организациона јединица надлежна за
послове јавних набавки без одлагања сачињава Нацрт
плана јавних набавки и набавки на које се Закон не
примењује на нивоу Наручиоца, а у складу са
Законом и подзаконским актом и исти доставља
Организационој јединици надлежној за обављање
послова финансија ради усаглашавања са буџетом
града Панчева ;
• У случају пријема мишљења са
препорукама за корекцију од стране лица овлашћеног
за контролу јавних набавки, Организациона јединица
надлежна за обављање послова јавних набавки врши
усклађивања са мишљењем и препорукама лица
овлашћеног за контролу јавних набавки и сачињава
нови Нацрт плана набавки на нивоу Наручиоца, а у
складу са Законом и подзаконским актом, те у складу
са мишљењем и препорукама лица овлашћеног за
контролу јавних набавки, доставља кориговани Нацрт
плана набавки Организационој јединици надлежној за
обављање послова финансија ради усаглашавања са
буџетом града Панчева;
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• Организациона јединица надлежна за
обављање послова финансија разматра усаглашеност
Нацрта плана јавних набавки и набавки на које се
закон не примењује, са расположивим средствима из
буџета града Панчева и обавештава Организациону
јединицу надлежну за обављање послова јавних
набавки о евентуалној потреби усклађивања;
• Након доношења финансијских планова за
текућу годину, организациона јединица надлежна за
послове финансија, у року од два дана од дана
доношења истих, доставља Организационој јединици
надлежној за обављање послова јавних набавки донете
финансијске планове. Организациона јединица
надлежна за обављање послова јавних набавки
припрема Предлог плана јавних набавки у складу са
буџетом и запримљеним Финансијским плановима,
који
доставља
организационим
јединицама
корисницима набавки, лицу овлашћеном за контролу
јавних набавки, помоћнику градоначелника за област
јавних набавки и Начелнику Градске управе града
Панчева ради парафирања/давања сагласности, а
Градоначелнику ради одобравања и потписивања,
након чега се у апликативном софтверу Управе за
јавне набавке, план јавних набавки на нивоу
Наручиоца, усваја. Усвојени план јавних набавки се,
заједно са претходно одобреним предлогом плана
јавних набавки, доставља организационим јединицама
корисницима набавки, лицу овлашћеном за контролу
јавних набавки, помоћнику градоначелника за област
јавних набавки и Начелнику Градске управе града
Панчева ради парафирања/давања сагласности, а
Градоначелнику града Панчева, ради доношења.
Такође,
на
основу
запримљених
финансијских планова, организациона јединица
надлежна за обављање послова јавних набавки дужна
је да сачини план набавки на које се Закон не
примењује. План набавки на које се закон не
примењује
припрема руководилац организационе
јединице надлежне за обављање послова јавних
набавки што потврђује својим потписом, а исти
доставља на проверу ради евентуалних корекција и
парафирање/ давање сагласности организационим
јединицама- корисницима набавки, лицу овлашћеном
за
контролу
јавних
набавки,
помоћнику
градоначелника за област јавних набавки и Начелнику
Градске управе града Панчева, након чега се доставља
Градоначелнику, ради одобравања и доношења.
Градоначелник
као
наредбодавац
за
извршење буџета града Панчева и доносилац
Финансијских планова, доноси План набавки који се
састоји од Плана јавних набавки града Панчева и
Плана набавки града Панчева на које се закон не
примењује.
Измене и допуне Плана јавних набавки и
Плана набавки на које се Закон не примењује, доносе
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се у поступку који је прописан овим Правилником.
Захтев за измену/ допуну плана набавки,
Организационе јединице- корисници набавке подносе
организационој јединици надлежној за обављање
послова јавних набавки на обрасцу који је саставни
део правилника (Образац Захтева за измене и допуне
плана набавки). Изузетно, организационе јединице –
корисници набавке могу поднети Захтев за
измену/допуну плана набавки на свом обрасцу који
садржи све битне елементе прописаног обрасца.
Надзор над извршењем плана јавних набавки
Члан 19.

Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки је дужна да прати
извршење Плана јавних набавки по критеријумима:
• позицији у плану,
• предмету набавке,
• врсти поступка,
• броју закључених уговора,
• добављачима и
• финансијској реализацији закључених
уговора.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки је дужна да прати
извршење плана набавки на које се закон не
примењује по критеријумима наведеним у
претходном ставу овог члана.
Организационе јединице – корисници
набавки дужне су да прате извршење Плана јавних
набавки и Плана набавки на које се закон не
примењује у делу који су планирали по
критеријумима:
• реализација уговора (рокови, начин
извршења, предлог за наплату уговорне казне, предлог
за реализацију средстава обезбеђења),
• праћење утрошка уговорених средстава, као
и
• важење појединачних уговора.
Праћење реализације уговора омогућава
анализу остварених резултата, прецизније и сигурније
планирање у будућем периоду, те повећање
ефикасности и квалитета пословних процеса уз
уштеде које произилазе из професионалног приступа
процесу осмишљеног планирања.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки је обавезна да
једном годишње, три дана пре истека текуће буџетске
године, на званичном сајту града Панчева објави
табелу са подацима о извршеним Уговорима о јавним
набавкама/набавкама у складу са подацима којима у
датом тренутку располаже.
Организационе јединице- корисници јавне
набавке из члана 2. став 1. овог правилника су дужне
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да прате извршење Уговора о јавним набавкама
(реализација уговора (рокови, начин извршења,
предлог за наплату уговорне казне, предлог за
реализацију средстава обезбеђења) и праћење утрошка
уговорених средстава као и важење појединачних
уговора.
Циљеви поступка јавне набавке
Члан 20.

У поступку јавне набавке морају бити
остварени циљеви поступка јавне набавке, који се
односе на:
1. целисходност и оправданост јавне набавке
– прибављање добара, услуга и радова одговарајућег
квалитета и потребних количина, за задовољавање
стварних потреба Наручиоца на ефикасан, еко
2. економично и ефикасно трошење јавних
средстава – принцип „вредност за новац“, односно
прибављање добара, услуга или радова одговарајућег
квалитета по најповољнијој цени;
3. ефективност (успешност) – степен до кога
су постигнути постављени циљеви, као и однос
између планираних и остварених ефеката одређене
јавне набавке;
4. транспарентно трошење јавних средстава;
5. обезбеђивање конкуренције и једнак
положај свих понуђача у поступку јавне набавке;
6. заштита животне средине и обезбеђивање
енергетске ефикасности;
7. благовремено и ефикасно спровођење
поступка јавне набавке за потребе несметаног
одвијања процеса рада Наручиоца и благовременог
задовољавања потреба Организационих јединицакорисника набавке.
Достављање, пријем писмена и комуникација
у пословима јавних набавки
Члан 21.

Достављање,
пријем,
кретање
и
евидентирање понуда, пријава и других писмена у
вези са поступком јавне набавке и обављањем послова
јавних набавки, обавља се путем Градског услужног
центра, односно Пријемне канцеларије, у којој се
пошта прима, отвара и прегледа, заводи, распоређује и
доставља Организационoj јединици надлежној за
обављање послова јавних набавки.
Послове у пријемној канцеларији обавља
основна организациона јединица Градске управе у
чијем је делокругу вођење послова Градског услужног
центра, обављање послова примања, прегледања,
распоређивања, евидентирања и достављања поште
упућене органима града, отпремање поште органа
града и остало, у складу са Одлуком о Градској
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управи града Панчева и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Градској
управи, Градској служби за буџетску инспекцију,
служби интерне ревизије града Панчева, Градском
правобранилаштву и Стручној служби Заштитника
грађана града Панчева (у даљем тексту:
Организациона јединица надлежна за обављање
послова опште управе).
Члан 22.

У Пријемној канцеларији пошту прима
запослени задужен за пријем поште, у складу са
распоредом радног времена.
Примљена пошта заводи се у одговарајућој
евиденцији истог дана кад је примљена и под датумом
под којим је примљена и одмах се доставља у рад.
Примљене понуде у поступку јавне набавке,
измене и допуне понуде, заводе се у тренутку пријема
и на свакој понуди, односно измени или допуни
понуде, обавезно се мора назначити датум и тачно
време пријема.
Уколико запослени из става 1. овог члана
утврди неправилности приликом пријема понуде (нпр.
понуда није означена као понуда па је отворена,
достављена је отворена или оштећена коверта и сл),
дужан је да о томе сачини белешку и достави је
Организационoj јединици надлежној за обављање
послова јавних набавки.
Примљене понуде чува Организациона
јединица надлежна за обављање послова јавних
набавки у затвореним ковертама, у посебним
орманима закључане, до отварања понуда када их
предаје Комисији за јавну набавку.
Пријем понуда потврђује се потписом члана
Комисије за јавну набавку, у посебној евиденцији о
примљеним понудама.
Пријемна канцеларија и Организациона
јединица надлежна за обављање послова јавних
набавки, као и сви запослени који су имали увид у
податке о достављеним понудама, дужни су да чувају
као пословну тајну имена заинтересованих лица,
понуђача, подносилаца пријава, као и податке о
поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
Електронску пошту друга лица достављају на
имејл адресе које су одређене за пријем поште у
електронском облику или на други начин, у складу са
законом или посебним прописом.
Ако се при пријему, прегледу или отварању
електронске поште утврде неправилности или други
разлози који онемогућавају поступање по овој пошти
(нпр.
недостатак
основних
података
за
идентификацију пошиљаоца – имена и презимена или
адресе, немогућност приступа садржају поруке,
формат поруке који није прописан, подаци који
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недостају и сл.), та пошта се преко имејл налога враћа
пошиљаоцу, уз навођење разлога враћања.
Потврда о пријему електронске поште издаје
се коришћењем имејл налога (корисничке адресе) или
на други погодан начин.
На основу овог Правилника, ради
дефинисања протока документације у вези са
пословима организационе јединице која обавља
послове
инвестиција,
адаптације,
санације,
реконструкције, доградње, изградње и одржавање
објеката у јавној својини, сачиниће се посебна
Процедура поступања и завођења аката и пропратне
документације, у складу са потребама и
специфичностима посла.
Члан 23.

Акте у поступку јавне набавке потписује
Градоначелник или лице које он овласти, по
претходној потврди тачности и законитости аката од
стране руководиоца основне односно уже
организационе
јединице-корисника
набавки,
руководиоца Организационе јединице надлежне за
обављање послова јавних набавки и по потреби
Организационе јединице надлежне за обављање
послова финансија, затим чланова Комисије за јавну
набавку, лица које је обрађивало предмет, помоћника
градоначелника за област јавних набавки и лица
овлашћеног за контролу јавних набавки, изузев аката
које у складу са одредбама Закона потписује само
Комисија за јавну набавку. Потврда тачности и
законитости даје се парафирањем аката од стране
наведених лица.
Захтев за покретање поступка јавне набавке
потписују лица одређена обрасцем захтева, док
Одлуку о покретању поступка јавне набавке, осим
руководиоца Организационе јединице -корисника
јавне набавке и Организационе јединице надлежне за
обављање послова јавних набавки потписује и
руководилац Организационе јединице надлежне за
обављање послова финансија, лице овлашћено за
контролу јавних набавки, помоћник градоначелника
за област јавних набавки, након чега се одлука о
покретању поступка јавне набавке доставља на потпис
Градоначелнику односно лицу које овласти.
Спровођење поступка јавне набавке
Члан 24.

Захтев за покретање поступка јавне набавке
Захтев за покретање поступка јавне набавке
подноси организациона јединица -корисник набавке.
Захтев из става 1 овог члана подноси се
Организационој јединици надлежној за обављање
послова јавних набавки ,уколико је јавна набавка
предвиђена Планом јавних набавки и Планом набавки
на које се закон не примењује.
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Захтев се подноси на обрасцу који чини
саставни део овог Правилника.
Организациона јединица- корисник набавке
дужна је да упише податке из Плана јавних набавки:
предмет јавне набавке и процењену вредност јавне
набавке, а да одреде техничке спецификације,
квалитет, количину и опис добара, радова и услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета
(тражена
средстава
финансијског
обезбеђења и сл.), техничке прописе и стандарде који
се примењују, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, додатне услуге и слично,
одржавање, гарантни рок, као и обавезне услове који
се односе на поседовање важеће дозволе надлежног
органа и евентуално предложи додатне услове, а тако
да не користи дискриминаторске услове и техничке
спецификације.
Ако Организациона јединица - корисник
набавке намерава да набави добра, услуге или радове
са специфичним еколошким, друштвеним или другим
карактеристикама,
може
у
техничким
спецификацијама, критеријумима за доделу уговора
или условима за извршење уговора, захтевати
одређене ознаке као доказ да добра, услуге или радови
одговарају траженим карактеристикама под условом
да су испуњени сви следећи услови:
1. да се захтев за ознаку искључиво односи на
критеријуме који су у вези са предметом јавне набавке
и да је одговарајући за дефинисање карактеристика
предмета јавне набавке;
2. да је захтев за ознаку одређен на основу
објективно проверљивих и недискриминаторских
критеријума;
3.да
су
ознаке
доступне
свим
заинтересованим лицима;
4. да су захтеви за ознаком одређени од
стране трећег лица над којим заинтересовано лице,
односно понуђач који се пријавио за добијање ознаке
не може вршити одлучујући утицај.
Ако Организациона јединица- корисник
набавке захтева тачно одређену ознаку, дужан је да
прихвати све ознаке које потврђују да добра, услуге
или радови испуњавају захтеве одговарајуће ознаке.
У ситуацији када заинтересовано лице
очигледно није било у могућности да прибави
одређену ознаку коју је наручилац захтевао у
конкурсној документацији или одговарајућу ознаку,
наручилац је дужан да прихвати други одговарајући
начин доказивања који може обухватити и техничку
документацију произвођача под условом да
заинтересовано лице докаже да добра, услуге или
радови које он нуди испуњавају захтеве одређене
ознаке или одређене захтеве које је наручилац
предвидео.
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У случају потребе да се поступак јавне
набавке спроведе од стране више Наручилаца или се
укаже потреба да Град овласти другог наручиоца да у
његово име спроведе поступак јавне набавке у име и
за рачун Града, прибавиће се претходна сагласност
Градског већа, о чему се стара Организациона
јединица надлежна за обављање послова јавних
набавки, а на основу достављених података добијених
након завршених преговора Наручилаца у случају
намере спровођења поступка јавне набавке од стране
више Наручилаца или по овлашћењу.
Обавезно је именовање лица за координацију
поступка јавне набавке која се спроводи од стране
више наручилаца или по овлашћењу.
Лице које буде именовано за координацију
поступка јавне набавке која се спроводи од стране
више наручилаца или по овлашћењу, дужно је да
прати динамику поступка, да указује на рокове у
поступку, да указује на евентуалне неправилности,
уколико их примети као и да обезбеди несметану и
ефикасну сарадњу наручилаца у циљу економичности
поступка јавне набавке.
Члан 25.

Организациона јединица - корисник набавке,
уз захтев за покретање поступка јавне набавке,
доставља образложење за покретање преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење
понуда и потребне доказе, уколико сматра да су
испуњени Законом прописани услови за покретање
ове врсте поступка.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки упућује Управи за
јавне набавке захтев за добијање мишљења о
основаности примене преговарачког поступка, о чему
обавештава подносиоца захтева.
Иста процедура се односи и на конкурентни
дијалог у ком случају се уместо мишљења прибавља
сагласност.
Члан 26.

По пријему захтева за покретање поступка
јавне набавке, Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки дужна је да провери
да ли исти садржи све утврђене елементе за израду
конкурсне документације, а нарочито да ли је јавна
набавка предвиђена Планом јавних набавки
Наручиоца, односно Планом набавки на које се Закон
не примењује.
Уколико поднети захтев садржи недостатке,
односно не садржи све потребне елементе, исти се без
одлагања враћа подносиоцу захтева на исправку и
допуну, која мора бити учињена у најкраћем могућем
року.
Захтев се ставља у процедуру након потписа
Градоначелника или лица које он овласти, по
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претходно прибављеним потписима лица која су
наведена у обрасцу Захтева за покретање поступка
јавне набавке који је саставни део овог Правилника,
чиме се потврђује тачност и законитост захтева у свим
елементима.
Сачињавању предлога Одлуке којом се
дефинише спровођење поступка јавне набавке од
стране више наручилаца или се предлаже давање
овлашћења да се у име и за рачун Града спроведе
поступак, односно само поједине радње, претходе
преговори са наручиоцима који испуњавају потребне
услове за овакав начин спровођења поступка и
прибављање њихове писмене сагласности.
Преговоре води Градоначелник или лице које
он овласти, уз активно учешће руководилаца
организационих јединица у чијој надлежности је
решавање овог питања, уз претходну сагласност
Градског већа.
Начин поступања по одобреном захтеву за
покретање поступка јавне набавке
Члан 27.

На основу одобреног захтева, Организациона
јединица надлежна за обављање послова јавних
набавки без одлагања сачињава предлог одлуке о
покретању поступка јавне набавке и предлог решења о
образовању Комисије за јавну набавку, који садрже
све потребне елементе прописане Законом.
Начин именовања чланова Комисије за јавну
набавку, односно лица која спроводе
поступак јавне набавке
Члан 28.

Комисија за јавну набавку има најмање три
члана од којих је један службеник за јавне набавке или
лице са стеченим образовањем на Правном факултету,
на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године.
Решењем се именују и заменици чланова
Комисије.
У поступцима јавних набавки добара, услуга
и радова чија је процењена вредност већа од
троструког износа вредности горњег лимита јавне
набавке мале вредности, службеник за јавне набавке
мора бити члан Комисије за јавну набавку.
Чланови Комисије за јавну набавку именују
се из реда запослених у Организационој једници за
обављање послова јавних набавки и организационе
јединице - корисника набавке, а могу бити именовани
и чланови из других организационих јединица
уколико за то постоји објективна потреба.
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За чланове Комисије за јавну набавку се
именују лица која имају одговарајуће стручно
образовање из области из које је предмет јавне
набавке.
Ако Наручилац нема запослено лице које има
одговарајуће стручно образовање из области из које је
предмет јавне набавке, у Комисију за јавну набавку се
може именовати лице које није запослено код
Наручиоца.
У Комисију за јавну набавку се не могу
именовати лица која могу бити у сукобу интереса за
предмет јавне набавке.
Након доношења решења, чланови Комисије
за јавну набавку потписују изјаву којом потврђују да у
предметној јавној набавци нису у сукобу интереса,
уколико сматрају да могу бити у сукобу интереса или
уколико у току поступка јавне набавке сазнају да могу
доћи у сукоб интереса, чланови Комисије за јавну
набавку о томе без одлагања обавештавају одговорно
лице Наручиоца, ради предузимања потребних мера
како не би дошло до штетних последица у даљем току
поступка јавне набавке.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, чланови Комисије за јавну
набавку се именују у складу са одлуком о спровођењу
поступка јавне набавке од стране више наручилаца
којом се уређују односи између наручилаца.
Начин пружања стручне помоћи Комисији за
јавну набавку, односно лицима која спроводе
поступак јавне набавке
Члан 29.

Све основне организационе јединице
Наручиоца дужне су да у оквиру своје надлежности
пруже стручну помоћ Комисији за јавну набавку.
Основна организациона јединица од које је
затражена стручна помоћ Комисије за јавну набавку,
дужна је да писаним путем одговори на захтев
Комисије, у року који одређује Комисија, а у складу са
прописаним роковима за поступање.
Уколико основна организациона јединица не
одговори Комисији за јавну набавку или не одговори у
року, комисија обавештава одговорно лице
Наручиоца, који ће предузети потребне мере.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, све основне организационе
јединице Наручиоца дужне су да у оквиру своје
надлежности пруже стручну помоћ лицу овлашћеном
за координацију поступком јавне набавке од стране
више наручилаца као и Комисији за јавну набавку,
чији чланови се именују у складу са одлуком о
спровођењу поступка јавне набавке од стране више
наручилаца.
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Начин поступања у току израде конкурсне
документације
Члан 30.

Комисија за јавну набавку припрема
конкурсну документацију, на начин утврђен Законом
и подзаконским актима који уређују област јавних
набавки, тако да понуђачи на основу исте могу да
припреме прихватљиву и одговарајућу понуду.
Конкурсна документација мора да садржи
елементе прописане подзаконским актом којим су
уређени обавезни елементи конкурсне документације
у поступцима јавних набавки.
Конкурсна документација мора бити
потписана од стране Комисије за јавну набавку
најкасније до дана објављивања.
Комисија за јавну набавку је дужна да, у
складу са Законом, подзаконским актима, одлуком о
покретању поступка и решењем којим је образована,
спроведе све радње потребне за реализацију поступка
јавне набавке.
Додатне информације или појашњења и
измене и допуне конкурсне документације
Члан 31.
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Отварање понуда се спроводи одмах након
истека рока за подношење понуда.
Отварање понуда је јавно и може
присуствовати свако заинтересовано лице. Наручилац
ће искључити јавност у поступку отварања понуда
уколико је то потребно ради заштите података који
представљају пословну тајну у смислу закона којим се
уређује заштита пословне тајне или представљају
тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност
података.
У поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници понуђача.
Прeдстaвник пoнуђaчa кojи учeствуje у
пoступку oтвaрaњa пoнудa имa прaвo дa приликoм
oтвaрaњa пoнудa изврши увид у пoдaткe из пoнудe
кojи сe унoсe у зaписник o oтвaрaњу пoнудa.
Приликом отварања понуда Комисија за
јавну набавку сачињава записник, који садржи
податке предвиђене Законом.
Записник о отварању понуда потписују
чланови Комисије за јавну набавку и представници
понуђача, који преузимају примерак записника а
понуђачима који нису присуствовали у поступку
отварања понуда доставља се записник у року од три
дана од дана отварања.

Додатне информације или појашњења и
потребне измене и допуне конкурсне документације,
сачињава Комисија за јавну набавку.

Начин поступања у фази стручне оцене
понуда

Објављивање у поступку јавне набавке

Комисија за јавну набавку је дужна да, након
отварања понуда, приступи стручној оцени понуда у
складу са Законом и о прегледу и оцени понуда за
јавну набавку сачини Извештај о стручној оцени
понуда.
Члан Комисије за јавну набавку, представник
Организационе јединице за обављање послова јавних
набавки је одговоран за преглед и оцену достављених
доказа који се односе на испуњеност обавезних
услова, осим доказа који се односи на испуњеност
обавезног услова поседовања важеће дозволе
надлежног органа.
Стручно лице, представник организационе
јединице - корисника набавке, одговорно је за оцену
техничких спецификација и техничке документације,
као и достављених узорака, односно стручну оцену да
ли је понуда одговарајућа траженим техничким
спецификацијама.
Члан Комисије за јавну набавку, представник
Организационе јединице –корисник набавке
је
одговоран за преглед и оцену достављених доказа који
се односе на испуњеност обавезног услова поседовања
важеће дозволе надлежног органа као и на
испуњеност додатних услова, имајући у виду да се

Члан 32.

Објављивање огласа о јавној набавци,
конкурсне документације и других аката у поступку
јавне набавке врши службеник за јавне набавке
односно, запослено лице Организационе јединице за
обављање послова јавних набавки, у складу са
Законом.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, објављивање у поступку
јавне набавке вршиће се у складу са одлуком о
спровођењу поступка јавне набавке од стране више
наручилаца којом се уређују односи између
наручилаца.
Отварање понуда
Члан 33.

На поступак отварања понуда примењују се
прописи којима се уређују јавне набавке.
Отварање понуда се спроводи на месту и у
време који су наведени у позиву за подношење
понуда, као и у конкурсној документацији.

Члан 34.
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ради о стручном лицу које је и предложило услов и
начин доказивања.
Комисија за јавну набавку одговара за
законитост целог поступка.
Извештај из става 1. овог члана мора да
садржи нарочито следеће податке:
1) предмет јавне набавке;
2) процењену вредност јавне набавке укупно
и за сваку партију посебно;
3) основне податке о понуђачима;
4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово
одбијање и понуђену цену тих понуда;
5) ако је понуда одбијена због неуобичајено
ниске цене, детаљно образложење – начин на који је
утврђена та цена;
6) начин примене методологије доделе
пондера;
7) назив понуђача коме се додељује уговор, а
ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ
подизвођача и назив подизвођача.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на
Извештај о стручној оцени пријава.
Доношење одлуке у поступку
Члан 35.

У складу са Извештајем о стручној оцени
понуда, Комисија за јавну набавку припрема Одлуку о
додели уговора, Одлуку о закључењу оквирног
споразума, Одлуку о обустави поступка јавне набавке,
односно Одлуку о признавању квалификације.
Градоначелник или лице које он овласти,
усваја акте и у складу са тим доноси исте.
Потписана Одлука се објављује на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Града Панчева
у року од три дана од дана доношења.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, усвајање и доношење аката
вршиће се у складу са Одлуком о спровођењу
поступка јавне набавке од стране више наручилаца
којом се уређују односи између наручилаца.
Начин поступања у току закључивања
уговора о јавној набавци
Члан 36.

По истеку рока за подношење захтева за
заштиту права понуђача, након доношења Одлуке о
додели уговора, односно Одлуке о закључењу
оквирног споразума, односно ако у року предвиђеним
Законом није поднет захтев за заштиту права понуђача
или је захтев за заштиту права понуђача одбачен или
одбијен, Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки сачињава уговор, а
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исти мора одговарати моделу уговора из конкурсне
документације.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки упућује у
процедуру потписивања предлог уговора, који након
прегледа и парафирања Комисије за јавну набавку и
лица из члана 23 овог Правилника, потписује
Градоначелник или лице које он овласти, у року не
дужем од три дана.
Уговор се сачињава у 8 (осам) примерака.
Након потписивања уговора од стране
овлашћеног лица, Организациона јединица надлежна
за обављање послова јавних набавки доставља
примерке уговора на потписивање другој уговорној
страни.
За поступање у роковима за закључење
уговора о јавној набавци, одговорна је Организациона
јединица надлежна за обављање послова јавних
набавки.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, начин поступања у току
закључивања уговора о јавној набавци регулисаће се
одлуком о спровођењу поступка јавне набавке од
стране више наручилаца којом се уређују односи
између наручилаца.
Поступање у случају подношења захтева за
заштиту права понуђача
Члан 37.

Комисија за јавну набавку поступа по
пријему захтева за заштиту права, у складу са
Законом.
У случају потребе за стручном помоћи,
Комисија за јавне набавке ће затражити стручну
помоћ надлежних организационих јединица.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, начин поступања у случају
подношења захтева за заштиту права регулисаће се
одлуком о спровођењу поступка јавне набавке од
стране више наручилаца којом се уређују односи
између наручилаца.
Овлашћења и одговорности у поступку јавне
набавке
Члан 38.

Одговорно лице Наручиоца Град Панчево је
Градоначелник града Панчева. Градоначелник може
посебним актом овластити друго лице испред
Наручиоца да одобрава радње и акта у поступцима
јавних набавки.
Члан 39.

Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки координира радом
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Комисија за јавне набавке, а на захтев Комисије за
јавну набавку, пружа стручну помоћ Комисији у вези
са спровођењем поступка и обавља друге активности
у вези са спровођењем поступка јавне набавке.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки сачињава предлоге
аката у поступку јавне набавке:
• Одлуку о покретању поступка,
• Решење о образовању Комисије за јавну
набавку,
• Одлуку о додели уговора односно Одлуку о
обустави поступка у складу са предлогом Комисије за
јавну набавку и
• Уговор о јавној набавци на основу модела
уговора из конкурсне документације коју је сачинила
Комисија за јавну набавку.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки и организациона
јединица - корисник набавке одређују обликовање
јавне набавке по партијама.
Комисија за јавну набавку:
• Сачињава конкурсну документацију;
• Сачињава Огласе о јавним набавкама;
•Сачињава Измене или допуне конкурсне
документације;
•Додатне информације или објашњења у вези
са припремањем понуда;
• Отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде;
•Сачињава писмени Извештај о стручној
оцени понуда;
•Припрема предлог Одлуке о додели уговора;
• Предлог Одлуке о обустави поступка јавне
набавке;
•Одлучује поводом поднетог захтева за
заштиту права.
Предузима друге радње у поступку у
зависности од врсте поступка и предмета набавке, у
складу са роковима из одлуке о покретању поступка.
Додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке, одређује Комисија за јавну набавку, на
предлог стручног лица, члана Комисије за јавне
набавку.
Техничку спецификацију предмета јавне
набавке одређује организациона јединица – корисник
набавке и одговорна је за исту.
Техничку спецификацију, као обавезан део
конкурсне документације, организациона јединица корисник набавке одређује на начин који ће
омогућити
задовољавање
стварних
потреба
Наручиоца и истовремено омогући широком кругу
понуђача да поднесу одговарајуће понуде.
Комисија за јавну набавку може извршити
измене техничких спецификација, на предлог
стручног лица, члана Комисије за јавну набавку.
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Критеријуме за доделу уговора и елементе
критеријума, као и методологију за доделу пондера за
сваки елемент критеријума, начин навођења,
описивања и вредновања елемената критеријума у
конкурсној документацији, утврђује Комисија за јавну
набавку, узимајући у обзир врсту, техничку
сложеност, трајање, вредност јавне набавке и сл..
Утврђивање упоредивости понуђене цене са
тржишном ценом врши Комисија за јавну набавку.
Модел уговора сачињава Комисија за јавну
набавку, а уколико модел уговора који Комисија за
јавну набавку припрема као саставни део конкурсне
документације захтева посебна стручна знања,
Комисија за јавну набавку може захтевати стручну
помоћ основних организационих јединица.
У поступку заштите права понуђача, поступа
Комисија за јавну набавку, која може захтевати
стручну помоћ и осталих стручних служби. Ако је
захтев за заштиту права уредан, благовремен и
изјављен од стране овлашћеног лица, Комисија за
јавну набавку је дужна да на основу чињеничног
стања, у име и за рачун Наручиоца одлучи по
поднетом захтеву, тако што са примљеним захтевом за
заштиту права предузима радње на начин, у роковима
и по поступку који је прописан Законом.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, одговорности и овлашћења у
поступку јавне набавке регулисаће се одлуком о
спровођењу поступка јавне набавке од стране више
наручилаца којом се уређују односи између
наручилаца.
Начин обезбеђивања конкуренције
Члан 40.

Конкуренција у свим поступцима јавних
набавки обезбеђује се у складу са Законом, уз обавезу
примене начела транспарентности поступка јавне
набавке.
У поступку јавне набавке неопходно је
одредити услове за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуме за доделу уговора на
начин који обезбеђује учешће што већег броја
понуђача и подносиоца пријава и који не ствара
дискриминацију међу понуђачима.
Начин поступања у циљу заштите података и
одређивање поверљивости
Члан 41.

Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки, чланови Комисије
за јавну набавку, као и сви запослени који су имали
увид у податке о понуђачима садржане у понуди које
је као поверљиве, у складу са Законом, понуђач
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означио у понуди, дужни су да чувају као поверљиве и
одбију давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Не сматрају се поверљивим докази о
испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
Понуде и сва документација из поступка
јавне набавке, чува се у Организационој јединици
надлежној за обављање послова јавних набавки, која
је дужна да предузме све мере у циљу заштите
података у складу са законом.
Свим лицима која учествују у спровођењу
поступка јавне набавке, односно у припреми
конкурсне документације за јавну набавку или
појединих њених делова, забрањено је да трећим
лицима саопштавају било које незваничне податке у
вези са јавном набавком.
Одређивање поверљивости
Члан 42.

У конкурсној документацији може се
захтевати заштита поверљивости података који се
понуђачима стављају на располагање, укључујући и
њихове подизвођаче.
Преузимање конкурсне документације може
се условити потписивањем изјаве или споразума о
чувању поверљивих података уколико ти подаци
представљају пословну тајну у смислу закона којим се
уређује заштита пословне тајне или представљају
тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност
података.
За одређивање поверљивости података
овлашћена је и одговорна организациона јединицакорисник набавке, која је дужна да информације о
поверљивим
подацима
Наручиоца
достави
Организационој јединици надлежној за обављање
послова јавних набавки.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки, за сваку конкретну
јавну набавку приликом достављања члановима
Комисије за јавну набавку уз решења којим се
именују, доставља и информацију о поверљивим
подацима.
Комисија за јавну набавку је дужна да
поступа са поверљивим подацима у складу са
Законом.
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Начин евидентирања свих радњи и аката,
чувања документације у вези са јавним
набавкама и вођења евиденције закључених
уговора о јавним набавкама и добављача
Члан 43.

Наручилац је дужан да евидентира све радње
и акте током планирања, спровођења поступка и
извршења јавне набавке, сачињава тромесечне
извештаје у складу са чланом 132. Закона о јавним
набавкама, да чува сву документацију везану за јавне
набавке у складу са прописима који уређују област
документарне грађе и архива, најмање десет година од
истека уговореног рока за извршење појединачног
уговора о јавној набавци, односно пет година од
доношења одлуке о обустави поступка и да води
евиденцију свих закључених уговора о јавним
набавкама и евиденцију добављача.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки је дужна да
прикупља и евидентира податке о поступцима јавних
набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама,
као и да Управи за јавне набавке доставља тромесечни
извештај најкасније до 10-ог у месецу који следи по
истеку тромесечја, у складу са Законом.
Тромесечни извештај из става 1 овог члана
потписује Градоначелник односно, лице које он
овласти, по претходном парафирању од стране
руководиоца Организационе јединице надлежне за
обављање послова јавних набавки, којим се потврђује
тачност и законитост припремљеног Извештаја.
Након извршења уговора о јавној набавци
или коначности одлуке о обустави поступка,
Организациона јединица надлежна за обављање
послова јавних набавки сву документацију доставља
Организационој јединици надлежној за послове опште
управе на архивирање, која је дужна да чува сву
документацију везану за јавне набавке у складу са
прописима који уређују област документарне грађе и
архива.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки води евиденцију
свих закључених уговора о јавним набавкама и
евиденцију добављача, у писаној и/или електронској
форми.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, лице овлашћено за
координацију поступком дужно је да на захтев
Организационe јединицe надлежне за обављање
послова јавних набавки доставља Организационој
јединици надлежној за обављање послова јавних
набавки, а по потреби и другим организационим
јединицама, све потребне податке о поступку јавне
набавке и закљученом уговору о јавној набавци.
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Контрола јавних набавки
Члан 44.

Контролу јавних набавки врши лице
овлашћено за контролу јавних набавки, које
самостално и независно спроводи контролу
планирања и спровођења и у изузетним случајевима
извршење јавних набавки и набавки на које се закон
не примењује.
Члан 45.

Контрола јавних набавки и набавки на које се
Закон не примењује обухвата контролу свих мера,
радњи и аката Наручиоца у поступку планирања,
спровођења поступка и у изузетним случајевима
извршења уговора о јавној набавци, и то:
поступка планирања и целисходности
планирања конкретне јавне набавке са становишта
потреба и делатности наручиоца
давањем
сагласности
(парафирањем
/потписивањем) на предлоге аката који се достављају
Градоначелнику, Градском већу и Скупштини града
Панчева на разматрање и одлучивање.
Начин праћења извршења уговора о јавној
набавци
Члан 46.

Правила за достављање уговора о јавној
набавци и потребне документације унутар Наручиоца
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки непосредно по
закључењу уговора о јавној набавци, уговор доставља:
• Основној организационој јединици кориснику набавке, која је корисник добара, услуга и
радова,а која је у складу са делокругом рада,
одговорна за праћење извршења уговора;
• Организационој јединици надлежној за
обављање послова финансија, и
• другим основним организационим
јединицама на њихов захтев, које могу бити укључене
у праћење извршења уговора или на чије ће
активности утицати извршење уговора.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, лице овлашћено за
координацију поступком поступа по правилима из
овог члана, у складу са одлуком о спровођењу
поступка јавне набавке од стране више наручилаца
којом се уређују односи између наручилаца.
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Правила комуникације са другом уговорном
страном у вези са извршењем уговора о
јавној набавци
Члан 47.

Комуникација са понуђачем, односно
добављачем, извођачем или извршиоцем у вези са
извршењем уговора о јавној набавци одвија се
искључиво писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, обавеза комуникације са
понуђачем, односно добављачем, извођачем или
извршиоцем у вези са извршењем уговора о јавној
набавци регулисаће се одлуком о спровођењу
поступка јавне набавке од стране више наручилаца и
којом се уређују односи између наручилаца.
Одређивање лица за праћење извршења
уговора о јавним набавкама
Члан 48.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке
именује се лице / организациона јединица-корисник
набавке, које ће бити задужено и одговорно за
реализацију јавне набавке и праћење утрошка
средстава и које ће вршити квантитативни и
квалитативни пријем добара, услуга или радова,
односно које ће вршити остале потребне радње у вези
са праћењем извршења уговора о јавној набавци.
Пријем добара, услуга може се вршити и
комисијски, на предлог организационе јединице –
корисника набавке, у ком случају ће се донети
посебно решење о образовању комисије за пријем
добара, услуга или радова.
Пријем и контролу изведених радова врши
лице које је именовано Решењем о стручном надзору
над извођењем радова.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, а у складу са одлуком о
спровођењу поступка јавне набавке од стране више
наручилаца којом се уређују односи између
наручилаца, овлашћено лице за координацију
поступком ће, између осталог, поступати по
правилима из овог правилника која се односе на
извршење уговора, и то:
• пријем и оверавање рачуна и других
докумената за плаћање,
• поступак реализације уговорених средстава
финансијског обезбеђења,
• поступање у вези са изменама у току
трајања уговора о јавној набавци и
• поступање у случају потребе за отклањањем
недостатака у гарантном року.
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Критеријуми, правила и начин провере
квантитета и квалитета испоручених добара,
пружених услуга или изведених радова
Члан 49.

Лице одговорно за праћење реализације јавне
набавке, односно представника организационе
јединице-корисника набавке, обавезно је да утврди да
ли количина испоручених добара, пружених услуга
или изведених радова одговара уговореном и да ли
врста и квалитет испоручених добара, пружених
услуга или изведених радова одговарају уговореним,
односно да ли су у свему у складу са захтеваним
техничким спецификацијама и понудом, и том
приликом сачињава:
a) записник о квантитативном пријему
добара, услуга или радова, чиме се потврђује пријем
одређене количине и тражене врсте добара, услуга
или радова, као и пријем неопходне документације
(уговор, отпремница, улазни рачун и сл.) и
б) записник о квалитативном пријему добара,
услуга или радова, чиме се потврђује да испоручена
добра, услуге или радови у свему одговарају
уговореним.
Записници се потписују од стране лица
/представника Организационе јединице-корисника
набавке и овлашћеног представника добављача или
извршиоца и сачињавају се у два истоветна примерка,
од чега један примерак задржава Наручилац а други
добављач.
Записници о коначном обрачуну изведених
радова, потписују се од стране овлашћеног
представника Извођача, чланова комисије за коначни
обрачун Наручиоца и свих надзорних органа
именованих Решењем о вршењу стручног надзора над
извођењем предметних радова. Записник о коначном
обрачуну изведених радова сачињава се у четири
истоветна примерка, од чега један примерак задржава
Извођач, а Наручилац три примерка од чега по један
оригинални примерак задржава Организациона
јединица надлежна за обављање послова финансија,
Организациона јединица надлежна за обављање
послова јавних набавки и Основна организациона
јединица - корисник набавке.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, лице овлашћено за
координацију поступком поступаће по одредбама из
овог члана у складу са одлуком о спровођењу
поступка јавне набавке од стране више наручилаца
којом се уређују односи између наручилаца.
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Правила поступања у случају рекламација у
вези са извршењем уговора о јавној набавци
Члан 50.

У случају када лице из претходног члана овог
Правилника утврди да количина или квалитет
испоруке не одговара уговореном, не сачињава
записник о квантитативном пријему и записник о
квалитативном пријему, већ сачињава и потписује
рекламациони записник, у коме наводи у чему
испорука није у складу са уговореним.
Организациона јединица- корисник набавке
доставља рекламациони записник добављачу или
извршиоцу и даље поступа поводом рекламације у
вези са извршењем уговора о јавној набавци.
Поступање по рекламацији уређује се
уговором о јавној набавци, законом којим се уређују
облигациони односи и другим прописима који уређују
ову област.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, лице овлашћено за
координацију поступком поступаће по одредбама из
овог члана у складу са одлуком о спровођењу
поступка јавне набавке од стране више наручилаца
којом се уређују односи између наручилаца.
Правила пријема и оверавања рачуна и
других докумената за плаћање
Члан 51.

Рачуни и друга документа за плаћање
примају се у складу са општим актима и истог дана се
достављају Организационој јединици надлежној за
обављање послова финансија.
После пријема рачуна за испоручена добра,
пружене услуге или изведене радове, Секретаријат за
финансије контролише
постојање
обавезних
података на рачуну који су прописани законом, а код
увоза добара и комплетност документације о
извршеном увозу, као и уговорене рокове и услове
плаћања.
Ако рачун не садржи све податке прописане
законом или ако документација о извршеном увозу
није комплетна, Организациона јединица надлежна за
обављање послова финансија враћа рачун издаваоцу
рачуна.
Након описане контроле, рачун за
испоручена добра или пружене услуге се без одлагања
доставља организационој јединици- кориснику
набавке ради контроле свих релевантних података
(врста, количина, квалитет и цене добара или услуга) у
вези са извршењем уговора о јавној набавци и,
уколико су испуњени сви услови, ради потврђивања
рачуна од стране лица задуженог за реализацију
уговора или уколико се за реализацију уговора
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задужује организациона јединица– корисник набавке,
руководиоца организационе јединице-корисника
набавке. После контроле ових података, рачун се
доставља организационој јединици надлежној за
послове јавних набавки која потврђује да је спроведен
поступак јавне набавке, ради парафирања и уношења
извршења након чега се без одлагања доставља
организационој јединици надлежној за послове
финансија ради плаћања.
Рачуни, привремене и окончана ситуација за
извођење радова, достављају се надлежној
организационој јединици-кориснику набавке ради
контроле података, који се односе на врсту, количину,
квалитет и цене услуга и радова, од стране стручног
надзора именованог решењем о вршењу стручног
надзора. Исправност достављеног рачуна, по
извршеној контроли, сва лица која врше стручни
надзор оверавају потписом и лиценцним печатом, и
потом рачун парафира руководилац односно,
помоћник руководиоца надлежне организационе
јединице. Овај рачун се након тога враћа
Организационој јединици надлежној за обављање
послова финансија.
Након описане контроле, рачун се без
одлагања доставља организационој јединици
надлежној за послове јавних набавки, која потврђује
да је спроведен поступак јавне набавке, ради
парафирања и уношења извршења након чега се без
одлагања достављају организационој јединици
надлежној за послове финансија ради плаћања.
Код испостављања Окончане ситуације, један
примерак се прегледа и оверава по процедури из
претходног става овог члана и доставља Извођачу
ради прибављања банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року. На том примерку
окончане ситуације која се доставља другој уговорној
страни се исписује напомена: „Само за потребе
прибављања банкарске гаранције“. По достављању
банкарске гаранције за отклањање недостатака у
гарантном року од Извођача, сачињава се Записник о
коначном обрачуну у складу са чланом 49. став 3 овог
Правилника. По обостраном потписивању Записника
о коначном обрачуну, преостали примерци Окончане
ситуације се уз један оригинални примерак Записника
достављају Организационој јединици надлежној за
обављање послова финансија и Организационој
јединици надлежној за обављање послова јавних
набавки
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, рачун се без одлагања
доставља лицу овлашћеном за координацију
поступком, ради контроле података који се односе на
врсту, количину, квалитет и цене добара, услуга или
радова. После контроле ових података, рачун се
доставља Организационој јединици надлежној за
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обављање послова јавних набавки која потврђује да је
спроведен поступак јавне набавке. Овај рачун се након
тога враћа Организационој јединици надлежној за
обављање послова финансија.
У случају да се контролом из претходног
става овог члана утврди неисправност рачуна – он се
оспорава, уз сачињавање службене белешке коју
потписује лице овлашћено за координацију поступком
у којој се наводе разлози тог оспоравања.
Ова се белешка доставља руководиоцу
Организационе јединице надлежне за обављање
послова финансија ради рекламације издаваоцу тог
рачуна.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова финансија врши плаћање након
извршене контроле и комплетирања пратеће
документaције за плаћање, осим ако је одлуком о
спровођењу поступка јавне набавке од стране више
наручилаца којом се уређују односи између
наручилаца, другачије дефинисано.
Правила поступка реализације уговорених
средстава финансијског обезбеђења
Члан 52.

Организациона јединица– корисник набавке
је одговорна за праћење рокова важења и поступања у
случају потребе продужења рока важења средстава
финансијског обезбеђења.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца
у случају потребе
продужења рока важења средстава финансијског
обезбеђења задужиће се
лице овлашћено за
координацију поступком да прати рокове и стара се о
продужењу истих.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова финансија одговорна је за чување
средстава финансијског обезбеђења, реализацију
средстава финансијског обезбеђења и вођење
евиденције реализованих уговорених средстава
финансијског обезбеђења.
У случају када утврди разлоге за реализацију
уговорених средстава финансијског обезбеђења,
организациона јединица – корисник набавке у чијем је
делокругу праћење извршења уговора о јавној
набавци, о томе без одлагања обавештава
Организациону јединицу надлежну за обављање
послова јавних набавки, уз достављање потребних
образложења и доказа.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца, у случају када утврди
разлоге за реализацију уговорених средстава
финансијског обезбеђења, лице овлашћено за
координацију поступком, о томе без одлагања
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обавештава одговорна лица свих наручилаца уз
достављање потребних образложења и доказа ради
даљег поступања.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки у сарадњи са
Организационом јединицом надлежном за послове
финансија, проверава испуњеност услова за
реализацију уговорених средстава финансијског
обезбеђења и уколико су за то испуњени услови,
Организациона јединица надлежна за обављање
послова финансија, врши реализацију уговорених
средстава финансијског обезбеђења у складу са
важећим прописима и одмах након реализације
уговорених средстава финансијског обезбеђења о томе
обавештава Организациону јединицу надлежну за
обављање послова јавних набавки.
Правила стављања добара на располагање
корисницима
Члан 53.

Добра се крајњим корисницима стављају на
располагање на основу документа – требовање.
Добра се додељују на коришћење
организационој јединици за обављање послова из
њеног делокруга.
Правила поступања у вези са изменама у
току трајања уговора о јавној набавци
Члан 54.

Организациона јединица-корисник набавке у
чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној
набавци, у случају потребе за изменом уговора о
јавној набавци о томе обавештава Организациону
јединицу надлежну за обављање послова јавних
набавки.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки проверава да ли су
испуњени законом прописани услови за измену
уговора о јавној набавци.
Уколико су испуњени законом прописани
услови за измену уговора о јавној набавци,
Организациона јединица- корисник набавке, дужна је
да сачини предлог анекса уговора и исти достави
Организационој јединици надлежној за обављање
послова јавних набавки ради контроле, евентуалних
исправки и стављања у даљу процедуру, а све у
складу са Законом о јавним набавкама.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца у овој прилици поступа се у
складу са одлуком о спровођењу поступка јавне
набавке од стране више наручилаца којом се уређују
односи између наручилаца.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки у року од три дана
од дана доношења, одлуку објављује на Порталу
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јавних набавки, на својој интернет страници и
доставља извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији, а код спровођења
поступка јавне набавке од стране више наручилаца у
овој прилици поступа се у складу са одлуком о
спровођењу поступка јавне набавке од стране више
наручилаца којом се уређују односи између
наручилаца.
Поступање у случају потребе за отклањањем
недостатака у гарантном року
Члан 55.

Организациона јединица-корисник набавке, у
случају потребе за отклањањем недостатака у
гарантном року, о томе обавештава добављача,
односно извођача радова или извршиоца.
Код спровођења поступка јавне набавке од
стране више наручилаца у случају из претходног става
поступа се у складу са одлуком о спровођењу
поступка јавне набавке од стране више наручилаца
којом се уређују односи између наручилаца.
Уколико добављач, односно извођач радова
или извршилац у гарантном року не отклони утврђене
недостатке у складу са уговором, Организациона
јединица – корисник набавке, о томе обавештава
Организациону јединицу надлежну за обављање
послова јавних набавки и Организациону јединицу
надлежну за обављање послова финансија.
Организациона јединица надлежна за
обављање послова јавних набавки у сарадњи са
Организационом јединицом- корисником набавке,
проверава испуњеност услова за реализацију
уговореног средства финансијског обезбеђења за
отклањање недостатака у гарантном року и уколико су
за то испуњени услови, обавештава Организациону
јединицу надлежну за обављање послова финансија, у
чијем су делокругу послови рачуноводства и
финансија, која реализује средство обезбеђења за
отклањање недостатака у гарантном року.
Правила за састављање извештаја (анализе)
о извршењу уговора
Члан 56.

Извештај о извршењу уговора који се
закључују до износа планираних финансијских
средстава и који се реализују сукцесивно,
организациона јединица -корисник набавке, доставља
Организационој јединици надлежној за обављање
послова јавних набавки најкасније у року од 10 дана,
од дана последњег требовања и исти садржи:
◦ предмет јавне набавке
◦ број уговора
◦ датум закључења уговора
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◦ датум завршетка уговора
◦ вредност уговора
◦извршење без урачунатог ПДВ-а и са
урачунатим ПДВ-ом.
Образац Извештаја о извршењу горе
наведених уговора саставни је део Правилника.
Усавршавање запослених који обављају
послове јавних набавки
Члан 57.

Наручилац ће омогућити континуирано
стручно усавршавање запослених који обављају
послове јавних набавки.
Програм усавршавања запослених који
обављају послове јавних набавки сачиниће основна
организациона јединица Градске управе у чијем су
делокругу послови људских ресурса.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 58.

Даном ступања на снагу овог Правилника,
престаје да важи Правилник бр.I-01-404-159/2015 од
09.10.2015. године и Правилник бр. II- 06-020-7/2015283 од 09.10.2015.године.

27. Фебруар 2018. године
Члан 59.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
Овај Правилник се објављује на интернет
страници Града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2018-14
ПАНЧЕВО,27.2. 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО

____________________
(Назив
организационе
јединице-корисника набавке која упућује захтев)
Број: .........................................
Панчево, __________ године

Секретаријату за јавне набавке
- Секретару –
ПРЕДМЕТ: Захтев за покретање
поступка набавке

Назив основне оргaнизационе јединице
која покреће поступак јавне набавке
Редни број набавке у Плану јавних набавки
Наручиоца, односно Плану набавки на које
се ЗЈН не примењује за текућу годину

Предмет набавке

Процењена вредност набавке

______________________ динара без ПДВ-а
______________________ динара са ПДВ-ом

Техничка спецификација
(Техничка спецификација, потписана и
оверена печатом обавезан је прилог
Захтева)
Образложење у случају покретања
мешовите набавке ( Уколико предмет
набавке представља комбинацију
добара/услуга/радова, навести разлоге за
сврсисходност спровођења једног уместо
више поступака набавки)

У прилогу
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Потребна количина у складу са
приложеном техничком спецификацијом
Захтевани ниво квалитета предмета јавне
набавке
(тражени стандарди, сертификати и др.)
Средства финансијског обезбеђења
(банкарске гаранције и/или менице)
Дозвола која је предвиђена посебним
прописом за обављање делатности која је
предмет јавне набавке ( услов из чл. 75.
став 1. тачка 5 ЗЈН)
Рок извршења/испоруке односно
трајање уговора
Место извршења
Додатни услови (кадровски, технички ,
финансијски и пословни капацитет) и
начин доказивања истих
Предлог критеријума за оцењивање понуда
(најнижа понуђена цена или економски
најповољнија понуда)
Гарантни рок
Предлог чланова и заменика
чланова комисије за јавну набавку
(осим службеника за јавне набавке)
Лице или организациона јединица
задужена за праћење реализације
уговора
Руководилац организационе јединице –
корисника набавке

Средства за предметну јавну набавку
обезбеђена су:
Одлуком о буџету града Панчева за ______
годину, позиција бр. _________ и Финансијским
планом Градске управе града Панчева за ________
годину, редни бр.________ конто_____________.
Потврђујемо да су на наведеној позицији и конту
обезбеђена финансијска средства набавки
Датум: ___________године
_____________________
Секретар Секретаријата за финансије
Контролу извршило лице овлашћено за контролу
јавних набавки
____________________________
Потврђујемо да је предметна набавка планирана
Планом
јавних
набавки/набавки
за
______________годину
___________________________________

Секретар Секретаријата за јавне набавке
Сагласна:
Помоћник градоначелника за област јавних набавки
_____________________
Одобрава
Градоначелник
(или лице по овлашћењу)
______________________
НАПОМЕНА: Обавезан прилог овог захтева
је техничка спецификација предмета јавне набавке
која је одређена од стране организационе јединицекорисника набавке, и то на начин који ће омогућити
задовољење стварних потреба Наручиоца и који ће
истовремено омогућити широком кругу понуђача да
поднесу одговарајуће понуде. Корисник набавке
одговоран је за техничку спецификацију и
руководилац организационе јединице – корисника
набавке дужан је да потпише техничку
спецификацију.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
(Назив организационе јединице – корисника јавне набавке)
БРОЈ:
Место, датум:

ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА _____ ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ/НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни
број

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у
буџету/фин. плану
Износ

Конто

Оквирни датум
Предложена
Врста
поступка Покретања Закључења Извршења
поступка
уговора
Уговора

Напомена
( основ изузећа из
примене ЗЈН...)

1
2

….

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене вредности

СЕКРЕТАР
__________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
(Назив организационе јединице – корисника јавне набавке)
БРОЈ:
Место, датум:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ /ДОПУНУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА _____ ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ/НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни
број

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а
(укупно, по
годинама)

Планирана средства у буџету/фин.
Врста
плану
поступ
ка
Износ

Конто

Оквирни датум

Врста тражене измене:
-Брисање из плана
- Измена података за већ
постојећу набавке у плану
(обавезно навести редни
број из плана)
-Додавање нове набавке

Покретања Закључења Извршења
поступка
уговора
Уговора

1
2
…...

Разлог и
оправданост
предложеног захтева
за измену плана
јавних
набавки/набавки на
које се Закон не
примењује
СЕКРЕТАР
__________________
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Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 13.2.2018. године, разматрало је
Предлог измене Локалног акционог плана за
запошљавање града Панчева за 2017. годину, па је по
прибављеном позитивном мишљењу Савета за
запошљавање града Панчева датом Закључком I
Савета за запошљавање града Панчева бр. II-06-0619/2018-1 од 08.02.2018. године, а на основу чланова
46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 –
др. закон), члана 41. став 1. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености ("Службени
гласник РС", број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17др.закони) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и 12/16 ), усвојило

ИЗМЕНЕ ЛОКАЛНОГ AКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ
У
Локалном
акционом
плану
за
запошљавање града Панчева за 2017.годину („Сл.лист
града Панчева“ број 01/17), у поглављу 7. Мере
активне политике запошљавања за 2017.годину у
подтачки 7.1. Стручна пракса, у ставу 2. износ од
5.000.000,00 динара, замењује се износом „9.346.500
динара“.

27. Фебруар 2018. године

У истом поглављу у подтачки 7.2. Јавни
радови, у ставу 5. износ од 1.600.000,00 динара
замењеује се износом „2.472.955,00 динара“.
У истом поглављу у подтачки 7.7. Додела
субвенција
почетницима
у
бизнису
–
самозапошљавање у ставу 4. износ од 8.500.000,00
динара замењује се износом „4.655.592,00 динара“.
У истом поглављу назив и опис подтачке 7.8.
мења се и гласи:“НИС ШАНСА
Реализација програма или мера активне
политике запошљавања - Пројекат „НИС ШАНСА“
2017 који се спроводи између Града Панчева и НИС
а.д. Нови Сад подразумева утврђивање међусобних
права и обавеза између Града Панчева и НИС а.д.
Нови Сад у вези са учешћем Града Панчева у
суфинансирању програма и реализације мера активне
политике запошљавања лица без претходног искуства
у струци. НИС а.д. Нови Сад обавезао се да ће
закључити уговоре о раду са лицима са високом и
средњом стручном спремом који се први пут
запошљавају у својој струци, а која се налазе на
евиденцији Националне службе за запошљавање на
територији града Панчева.
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за
2017.годину у износу од 6.124.952,64 динара”.
У поглављу 8. Средства за реализацију мера и
носиоца спровођења, табела из става 5. мења се и
гласи:

„
Мере активне политике запошљавања

Средства у динарима

1
2

Стручна пракса
Јавни радови за категорију теже
запошљивих лица

9.346.500
2.472.955,00
1.309.090,91 (НСЗ)

3
4
5

Студентска летња пракса
Сајам запошљавањa
Унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за
извођење практичне наставе

600.000,00
500.000,00
1.400.000,00

≈ 50
Више стотина посетилаца
≈ 4 средње школе и више
стотина ученика

6

Програм за подршку почетницима у
бизнису
(правно-финансијско
саветовање у пословању)
Додела субвенција почетницима у
бизнису – самозапошљавање

1.698.556,00

≈ 15

4.655.592,00

≈ 15

НИС ШАНСА

6.124.952,64

≈ 73

26.798.556,00

- 240 лица- за
запошљавање

7
8

Укупна средства и планиран обухват лица

Лица
≈ 44
≈ 39
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- више стотина корисника
за мере под редним
бројем 4. и 5.

„
У истом поглављу , у оквиру наслова НАДЛЕЖНОСТИ“, Табела мера: Стручна пракса мења се и
гласи:
„
Мера:

Стручна пракса
Повећан број запослених лица и лица оспособљених за самосталан рад у
струци
Број закључених уговора између града Панчева, послодавца и практиканта
- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева.

Очекивани резултати:
Индикатор(и):
Носиоци активности:
Потребна средства –
УКУПНО:

9.346.500
-

Извори
финансирања:
Запошљавање:

Буџет града Панчева

у динарима

Оспособљено око 44 лица за самосталан рад у струци

„
Табела мера: Јавни радови за категорију теже запошљивих лица“ мења се и гласи:

„
Мера:
Очекивани
резултати:
Индикатор(и):

Носиоци
активности:

Потребна средства –
УКУПНО:
Извори
финансирања:
Запошљавање:

Јавни радови за категорију теже запошљивих лица
Организовање и спровођење јавних радова од интереса за град Панчево
Број и структура лица ангажованих на јавним радовима из категорије теже
запошљивих лица
- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева,
- Национална служба за запошљавање

2.472.955,00
1.309.090,91 (НСЗ)
-

Буџет града
Буџет Националне службе за запошљавање

у динарима

Око 39 лица

Табела мера: Програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање) “ мења
се и гласи:

„
Мера:

Програм за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско
саветовање у пословању)
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Унапређење услова за започињање бизниса
Број и структура корисника
- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева.
1.698.556,00

у динарима
Буџет града Панчева
≈ 15 лица ће добити подршку у области правно-финансијског саветовања у
пословању

„
Табела мера: Додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање“ мења се и гласи:

„
Мера:
Очекивани резултат:
Индикатор(и):
Носиоци активности:
Потребна средства –
УКУПНО:
Извори
финансирања:
Запошљавање:

Додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање
Запошљавање ≈ 35 лица
Број закључених уговора о додели субвенција за самозапошљавање
- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева.
4.655.592,00
у динарима
- Буџет града Панчева

≈ 15 лица
„
Назив и опис мере „Субвенције за отварање нових радних места“ мења се и гласи:
„
Мера:
Очекивани резултат:
Индикатор(и):
Носиоци активности:
Потребна средства –
УКУПНО:
Извори финансирања:
Запошљавање:

НИС ШАНСА
Запошљавање ≈ 73 лица
Број закључених уговора о раду са незапосленим лицима без претходног
радног искуства
- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева
6.124.952,64

у динарима

Буџет града Панчева
≈73 лица

„
Измене Локалног акционог плана за
запошљавање града Панчева за 2017.годину ће се
објавити у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2018-11
Панчево, 13.02.2018.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павлов
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Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 13.02.2018. године, разматрало је
Предлог Локалног акционог плана за запошљавање
града Панчева за 2018. годину, па је по прибављеном
позитивном мишљењу Савета за запошљавање града
Панчева датом Закључком II Савета за запошљавање
града Панчева бр. II-06-06-19/2018-1 од 08.02.2018.
године, а на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон), члана 41. став 1.
Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености ("Службени гласник РС", брoj 36/09,
88/10,38/15,113/17 и 113/17- и др. закон) и чланова 59.
и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16 ),
усвојило

ЛОКАЛНИ AКЦИОНИ ПЛАН ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА
2018. ГОДИНУ
Локални акциони план за запошљавање града
Панчева се састоји из следећих поглавља:
1. Увод;
2. Макроекономски оквир и економска
ситуација на територији града Панчева;
3. Стање на тржишту рада на територији
града Панчева;
4. Проблеми у спровођењу политике
запошљавања на територији града Панчева;
5. Политика запошљавања града Панчева;
6. Циљеви и приоритети политике
запошљавања на територији града Панчева за 2018.
годину;
7. Мере активне политике запошљавања
града Панчева за 2018. годину;
8. Средства за реализацију мера и носиоци
спровођења.
1. УВОД

Локални акциони план за запошљавање
Града Панчева за 2018. годину (у даљем тексту:
Акциони план) представља основни инструмент
спровођења активне политике запошљавања у 2018.
години.
Акционим планом се утврђују приоритети,
циљеви и мере за унапређење запослености и
смањење незапослености на територији града
Панчева.
Један од приоритета града Панчева је да
донесе Локални акциони план запошљавања којим се
обезбеђују услови за већи локални утицај на тржишту
рада, укључивање представника свих релевантних
институција, социјалних партнера и стручњака из
области запошљавања и других области, као и
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подстицање
развоја
нових
активних
мера
запошљавања.
На основу постојећих чињеница и анализа о
приоритетима у области запошљавања, као и
одговарајућих иницијатива и пројеката, обезбеђује се
услов за приступ средствима фондова Европске уније
и приступ средствима за суфинансирање мера локалне
политике запошљавања од стране Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у
даљем тексту: Министарство).
1.1. Правни основ
Правни основ за доношење Акционог плана
садржан је у одредби члана 41. става 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 38/15,
113/17 и 113/17- и др.закон), (у даљем тексту: Закон),
којим је утврђено да надлежни орган локалне
самоуправе може, по прибављеном мишљењу
Локалног савета за запошљавање, усвојити локални
акциони план запошљавања.
Ставом 3. наведеног члана Закона утврђено је
да локални акциони план запошљавања мора бити у
сагласности са националним и покрајинским
акционим планом запошљавања.
Акциони план садржи све елементе
предвиђене чланом 39. Закона:
-макроекономски оквир за стварање и
примену политике запошљавања,
-стање и токове на тржишту рада за наредну
годину,детаљно за наредну годину и оквирно за
наредне три године,
-циљеве
и
приоритете
политике
запошљавања,
-програме и мере активне политике
запошљавања за наредну годину, са одговорностима
за њихово спровођење и потребним средствима,
-финансијски
оквир
за
политику
запошљавања и изворе финансирања,
-носиоце послова реализације Акционог
плана,
-категорије теже запошљивих лица која имају
приоритет у укључивању у мере активне политике
запошљавања,
-индикаторе
успешности
реализације
програма и мера и
- друге елементе.
Успешна реализација Акционог плана и
предвиђених приоритета и мера подразумева активно
учешће и сарадњу свих институција и социјалних
партнера релевантних за предметну област. Из тог
разлога је град Панчево у припреми и изради
Акционог плана користио податке Националне
службе за запошљавање - Филијала Панчево (у даљем
тексту: Национална служба за запошљавање),
Републичког завода за статистику, Агенције за
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привредене регистре и надлежних секретаријата
Градске управе града Панчева.
Подршку у изради Акционог плана пружили
су представници Националне службе за запошљавање.
На Акциони план претходно мишљење дао је
Савет за запошљавање града Панчева (у даљем тексту:
Савет за запошљавање).
Најзначајнији акти из области запошљавања
који су коришћени при изради Акционог плана су:
- Закон о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС“, број 36/09,
88/10 и 38/15, 113/17 и 113/17- и др.закон);
- Закон о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Службени
гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013);
- Национална стратегија запошљавања за
период 2011 - 2020. године, („Службени гласник
РС“,број 37/2011);
- Национални акциони план запошљавања за
2018. годину („Службени гласник РС“ број 120/17),
- Покрајински акциони план запошљавања у
Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину.
2. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР И ЕКОНОМСКА
СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА

2.1. Макроекономски оквир
Према оцени Републичког завода за
статистику, у другом кварталу 2017. године, остварен
је реални раст привредне активности од 1/3%.
Посматрано са производне стране, раст БДП
у другом кварталу вођен је сектором услуга који
доприноси са 1,2 процентних поена (п.п).
Прерађивачка индустрија, уз опоравак електроенергетског сектора, дала је допринос од 0,6 п.п. Пад
пољопривредне производње је већи од очекиваног и
негативно је утицао са 0,6 п.п. Негативан допринос
забележен је и код грађевинских активности (други
квартал за редом).
Раст
укупне
индустрије
од
3,1%
међугодишње (мг) остварен је у другом кварталу 2017.
године доминантно је детерминисан позитивним
кретањима у прерађивачкој индустрији која је са
повећањем од 5,1% дала допринос од 4,2 п.п.
Производња електричне енергије имала је негативан
утицај од 1,4 п.п.
Током првих седам месеци 2017. године
извезено је робе у износу од 8,7 млрд евра, док је
увезено робе у вредности од 11,2 млрд евра (што је
раст од 13,2% и 13,1% мг), док је спољнотрговински
дефицит увећан за 12,7% у односу на исти период
претходне године.
Укупан спољни дуг на крају првог квартала
2017. године износио је 26,2 млрд евра, и у поређењу
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са крајем претходне године смањен је за 374,2
мил.евра.
Инфлација се у августу 2017. године
међугодишњем нивоу кретала
у границама
дозвољеног одступања од циља Народне банке
Србије. У овом периоду инфлација је износила 2,5%,
што је било условљено, пре свега, повећањем цена
нафтних деривата, дувана,
услуга мобилне
телефоније и туристичких аранжмана.
Просечна нето зарада у периоду јануар-јул
2017.године повећана је за 0,9% реално, мг. Смањене
су разлике између просечних зарада јавног и
приватног сектора, превасходно као реазултат бржег
раста зарада у приватном сектору.
Повећање броја запослености регистровано је
у свим производним секторима, док су најзначајнија
побољшања остварена у секторима услуга и
индустрије.
Раст броја запослених регистрован је и у
сегменту формалне и у сегменту неформалне
запослености. Повећању формалне запослености, као
квалитетном делу укупне запослености, поред
оствареног привредног раста, додатно је допринело и
ефикасније ангажовање инспекцијских служби у циљу
сузбијања сиве економије. Раст запослености
забележен је у прерађивачкој индустрији, рударству,
трговини и др., што је у складу са повољним
економским кретањима у овим секторима. Раст
неформалне запослености у другом кварталу 2017.
године, највећим делом је резултат већег ангажовања
сезонских радника у пољопривредној производњи
услед добре пољопривредне године.
Раст запослености, али и подстицање
неактивних лица, унапређењем и проширењем
обухвата мера активне политике запошљавања, уз
додадтну мотивисаност растом реалних зарада,
допринело је мг повећању стопе активности.
Од посебног значаја за продуктивно
запошљавање у наредном периоду јесте усаглашавање
политика запошљавања, образовања и научнотехнолошког развоја ради прилагођавања нивоа знања
и вештина и запошљавања према потребама тржишта
рада.
С тим у вези у наредном средњорочном
периоду, очекује се наставак реформи у области
тржишта рада и образовања (увођење система дуалног
образовања, којим ће се обезбедити повезаност
квалификоване радне снаге са стварним потребама
тржишта рада). У наредном периоду очекује се и да
ће раст реалних нето зарада у приватном сектору
пратити раст продуктивности у привреди. Спорији
раст реалних нето зарада од раста реалног БДП, као и
раст зарада у складу са растом продуктивности
утицаће на смањивање јединичних трошкова рада и на
побољшање конкурентске позиције земље. Реалном
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расту зарада допринеће и повећање минималне цене
посебне подстицајне мере биће реализоване и од
рада од 01.01.2018.године са 130 на 143 динара по
стране Министарства привреде са циљем даљег
радном часу, што ће се позитивно одразии на
развоја привреде и равномерног регионалног развоја.
агрегатну тражњу, а имаће и позитиван фискални
Дугорочну одрживост растa треба додатно да подрже
ефекат.
комплексни и свеобухватни реформски процеси, које
Укупна спољно трговинска робна размена за
ће Влада наставити да спроводи, како би се отклониле
период јануар-септембар 2017.године износи
постојеће баријере и ризици. Тиме се стимулише
25.401,1 милиона евра што бележи пораст од
приватна иницијатива, буди предузетништво и
13,3% у односу на исти период претходне године.
иновативност и афирмише развој заснован на знању и
Дефицит износи 2892,9 милиона евра, што је
технолошком напретку, што ће у крајњој линији
повећање од 11,8% у поређењу са периодом
допринети отварању нових радних места и смањењу
претходне године. Посматрано регионално, највеће
незапослености.
учешће у извозу Србије имао је Регион Војводине
Реализација постављених циљева Владе
(32.9%), следи Београдски регион (26,6%), Регион
допринеће
повећању
животног
стандарда
Шумадије и Западне Србије (24,8%), Регион Јужне и
становништва и успостављању одрживог, паметног и
Источне Србије (15,7%), а око 0,1% извоза није
инклузивног раста, који подразумева подстицање
разврстано по територијама. Првих пет производа у
конкурентности и ефикаснију употребу ресурса,
извозу су: пољопривредни производи: житарице и
развој економије заснован на знању и иновацијама уз
производи од њих и разне врсте пића, производи од
бољу партиципацију на тржишту рада, смањење
гвожђа и челика, производи од метала, друмска
сиромаштва и социјалну кохезију.
возила.
2.3. Економски оквир на територији
2.2. Основни циљеви економске политике
локалне самоуправе
Фокус економске и фискалне политике у
Град Панчево обухвата простор од 756 км²
наредном средњорочном периоду усмерен је на
(учешће у укупној површини Србије је 0,85%), на
остварење следећих циљева:
коме по процени Републичког Завода за статистику
- одржавање макроекономске стабилности уз
2016. живи 123.414 становника (у укупној популацији
даље смањење јавног дуга и његово враћање у
Србије учествује са 1,74 %) или 163 становника на км².
одрживе оквире;
Према подацима Агенције за привредне
- наставак примене структурних реформи,
регистре, у 2017. години на територији Локалне
посебно у домену јавних предузећа, као и подизање
самоуправе послује 1910 активних привредних
ефикасности јавног сектора.
друштава, 62 новооснованих и 13 брисаних
Влада ће активним мерама у наредном
привредних друштава. Такође, у истом периоду број
трогодишњем периоду наставити са унапређивањем
активних
предузетничких
радњи
је
4850,
пословног амбијента. Успостављен је модел раста који
новооснованих 308 и 239 угашених предузетничких
се заснива на повећању инвестиција и извоза a
радњи.
Графикон 1 - Број привредних друштава и предузетника по годинама
Панчево

У укупном броју предузећа регистрованих на
територији Локалне самоуправе 90,00% односи на
предузећа која су сврстана као микро предузећа у
приватном власништву, 7,7% на мала, 1,5% на средња
и 0,8% на велика предузећа.
Најбројнија предузећа су она која према
структури послују у области трговине на велико и
мало и поправка моторних возила (39,58%),
прерађивачке индустрије (18,18%), стручне, научне,

техничке и иновационе делатности (10,06%) и
грађевинарства (8,05%).
Најважније компоненте економског развоја у
Панчеву су:
• Базна хемијска индустрија
• Прерађивачка хемијска индустрија
• Прерада нафте и нафтних деривата
• Металска и електроиндустрија
• Прехрамбено-прерађивачка индустрија
• Прерада неметалних минерала
• Индустрија коже, обуће и текстила
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• Индустрија грађевинског материјала
Према подацима Националне службе за
запошљавање, у 2017. години, укупан број запослених
на територији града Панчева износи 13.841 лица, од
тога по стручној спреми се деле на:
1 . лица са високом стручном спремом: 1120
2. лица са вишом стручном спремом: 879
3. лица са средњом стручном спремом: 7853
4. лица са основном школском спремом: 3689
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Највећи број запослених је у сектору
прерађивачке индустрије, трговине на велико и мало,
поправке моторних возила, здравствене и социјалне
заштите, образовања, саобраћаја, складиштења,
државне управе и обавезном социјалном осигиурању
и грађевинарству.
Кретање броја запослених / незапослених
лица и зарада (годишњи просек) у Локалној
самоуправи:

Графикон 2 – Кретање броја запослених, незапослених и зарада

Према подацима Националне службе за
запошљавање у 2017. години, укупан број запослених
износи 13.841 лица. Највећи број запослених је у
сектору
прерађивачке
индустрије,
трговине,
саобраћаја, те у сектору здравствене и социјалне
заштите као и у образовању. Према подацима, стање
на тржишту се погоршава услед високе дуготрајне
незапослености која је углавном међу припадницима
млађе генерације. Као један од разлога незапослености
привредници наводе проблем неусклађености
образовног система са потребама привреде, те тако
један број пријављених потреба остане непопуњен
услед недостатка лица са одговарајућим знањима и
вештинама.
Просечна нето зарада у граду Панчеву по
запосленом за новембар 2017. године, износила је
47.575,00 динарa. Укупан број незапослених лица је
8.840 (стање на дан 31.12.2017.године).
Економска ситуација Локалне самоуправе
приказана је и кроз анализу кључних области
привредног развоја Локалне самоуправе, а које су
идентификоване у Стратегији развоја града Панчева за
период 2014-2020.годину (Стратегија развоја града
Панчева 2014-2020), према којој су основни правци
развоја, а који се тичу Акционог плана запошљавања у
Локалној самоуправи следећи:

“Стратешки приоритет 2: Повећање
запослености кроз увођење стимулативних мера у
области локалног економског развоја и
запошљавања:
2.2. Пружање подстицаја за почетнике у
бизнису и технолошке вишкове:
1.Увођење олакшица и подстицаја,
2.Подршка старим занатима и домаћој
радиности,
2.3. Стварање услова за запошљавање
технолошких вишкова и незапослених кроз обуке за
дефицитарна занимања,
2.3.1.Ангажовање привредних друштава и
образовних установа у циљу обуке технолошких
вишкова и незапослених.
Стратешки приоритет 9: Унапређење
социјално-економског
положаја
друштвено
осетљивих група:
9.1. Унапређење становања и запошљавања
друштвено осетљивих група
9.1.4. Увођење пилот програма“ социјалног
предузетништва.”
2.2.1.
Привлачење инвестиција и
стварање позитивне пословне климе
Један од веома значајних стратешких
приоритета је и унапређивање пословног амбијента.
Град Панчево има потенцијал да понуди
инвеститорима бројне погодности за пословање, као
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што су добар географски положај, високо
квалификована радна снага, развијен систем
образовања, развијен сектор малих и средњих
предузећа, посебне стимулације за реализацију
инвестиционих подухвата.
Проблем који се појављује у вези са
привлачењем
инвестиција
је
немогућност
прикључења секундарне канализације Северне
пословне зоне на градски канализациони систем.
У
граду
Панчеву
постоји
добра
институционална сарадња привредног сектора и
локалне самоуправе која се остварује кроз рад
Секретаријата за привреду и економски развој Градске
управе града Панчева, Привредног савета града
Панчева, Савета за запошљавање града Панчева и
Савета за социјално економска питања града Панчева.
2.2.2. Подршка и развој малих и средњих
предузећа
Анализа нивоа развијености малих и средњих
предузећа и предузетништва показује да овај сектор
представља највиталнији и економски најефикаснији
део привреде и да има све значајнију улогу у
спровођењу структурних реформи, посебно у
функцији отварања нових радних места. Стога је
потребно пружити одговарајућу подршку овом
сектору применом политике која ће подстаћи његов
даљи напредак.
Подршка сектору малих и средњих предузећа
је лимитирана ограниченим расположивим ресурсима
за пружање значајније помоћи на локалном нивоу.
Међутим, Град је за текућу годину определио средства
за предузетнике, микро, мала и средња правна лица
која ће се исплаћивати овим субјектима на име
набавке основних средстава за рад, отварања нових
радних места итд.
2.2.3. Развој пласмана високих технологија
и унапређења образовног система
Постојање привредних друштава који су
лидери у својој бранши и који су стратешки
опредељени развоју нових технологија, као и
институција које се баве развојем тржишта високих
технологија и трансфером знања, сведочи о томе да
Панчево нема напредну индустрију само у својој
прошлости већ да свој развој види и у подршци
примене високих модерних технологија.
Прелазак на привреду засновану на знању,
привреду која доприноси економском расту
генерисаном путем технолошки напредних пословних
решења, високо квалификоване и мотивисане радне
снаге са повећаном способношћу за учешће у
међурегионалним и европским пројектима је основни
циљ рада града Панчева.
Подршку овим процесима такође пружају
покрајинске институције, домаћи и инострани
фондови, развојне агенције.

27. Фебруар 2018. године

2.2.4. Унапређење туризма
Град Панчево са свим својим физичкогеографским,
друштвено-географским,
инфраструктурним карактеристикама и ресурсима,
пружа могућност за развој туризма.
Потенцијали за развој туризам огледају се у
богатом културно историјском наслеђу (манастир
Војловица - 1405, црква Богородичиног успења –
1807, црква Светог преображења – 1873, зграда
Магистрата – 1833), обали Дунава (лов, риболов,
купалишта, пристаништа, светионици), индустријском
наслеђу (Пивара – 1722, Црвени магацин, Провијант
магацин, Свилара) и богатом манифестационом
туризму (Бијенале уметности, Џез фестивал,
Тракторијада, Сланинијада, Винаријада, Рибарски
дани и ноћи). Природне лепоте обале Тамиша и
Дунава, обода Делиблатске пешчаре као и горе
наведене гастрономске манифестације пружају
могућност развоја сеоског туризма кроз викенд
туризам намењен градској популацији Панчева и
Београда.
Обзиром на удаљеност Београда, Панчево
има потенцијала за развој пословног туризма, односно
пружања услуга смештаја људима који бораве у
Београду послом као и развој конгресног туризма са
истом циљном групом. Развој ова два вида туризма је
скроман али постојећи посебно узимајући у обзир
тенденцију раста захтева за категоризацијом
угоститељских објеката за смештај.
Завршетак
понтона, уређење Градске шуме, као и набавка
туристичког пловила – катамарана,
отвара
могућности за развој наутичког туризма.
Међутим, још увек недовољно развијене ове
гране туризма не доприносе значајније развоју
привреде у Панчеву.
2.2.5. Развој пољопривреде
Према подацима РЗС (Општине и региони у
РС, 2015), од 756 km2 колико заузима површина Града
Панчева, учешће пољопривредне површине је 84,1%,
односно око 63.595 ha.
У Локалној самоуправи постоји велики број
пољопривредних газдинстава, као и привредних
субјеката који се баве прерадом примарних
пољопривредних производа. Привредне активности у
овом делу Аутономне Покрајине Војводине везане су
за ратарство, повртарство, воћарство и сточарство.
Локална самоуправа поседује све предуслове
за развој пољопривреде.
Међутим, пољопривредни произвођачи се
сусрећу са одређеним потешкоћама: застареле
технологије производње и процеса дораде, недовољна
информисаност, неизвршена комасација, лоше
приватизације, кашњење субвенција.
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3.СТАЊЕ
НА
ТРЖИШТУ
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

РАДА

НА

Национална служба за запошљавање је
модеран јавни сервис који пружа услуге незапосленим
лицима и послодавцима у овој Локалној самоуправи.
Сваке године Национална служба добија све већи
квалитет. Она је носилац нових активности и мера.
Запослени у Националној служби су потпуно
оспособљени за нове моделе рада службе а то се
постигло кроз више додатних обука и тренинга у
области рада са клијентима. Већина запослених
поседује високу стручну спрему.
Укупан број незапослених лица на територији
Локалне самоуправе је 8840 (подаци 31.12. 2017.
године):
1. лица са високом стручном спремом: 717
2. лица са вишом стручном спремом: 481
3. лица са средњом стручном спремом: 4466
4. лица са основном школском спремом:
3.101
Угроженије групе незапослених лица су
вишкови запослених, старији од 50 година, лица без
квалификација и нискоквалификовани, особе са
инвалидитетом, Роми, радно способни корисници
новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на
евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена
лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади до 30
година старости са статусом деце палих бораца, млади
до 30 година старости који су имали/имају статус
детета без родитељског старања, жртве трговине
људима, жртве породичног насиља, жене, рурално
становништво, избегла и расељена лица, повратници
према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи,
супружници из породице у којој су оба супружника
незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју и
сл.
Незапослених лица до 30 година тј. лица која
први пут треба да заснују радни однос у својству
приправника како би се обучили и оспособили за
самосталан рад у струци на евиденцији Националне
службе за запошљавање на дан 31.12.2017. године је
1855 од чега је 833 лица која први пут траже
запослење, а укупан број лица на евиденцији (без
обзира на године живота) које траже запослење је
2688.
Укупан број незапослених на евиденцији по
дужини чекања посла тј. трајању незапослености могу
се сврстати у три групе: тако да до једне године чека
3133 лица, од 1 до 2 године чека 1147 лица и дуже од 2
године чека 4560 лица.
Млади до 30 година живота се такође, по
дужини чекања посла сврстати у три групе: тако да до
1 године чека 1071 лице, од 1 до 2 године чека 305 и
дуже од две године чека 479 лица.
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Послодавци на територији Панчева су
исказали потребу за радницима који поседују
потребне додатне вештине за:
1. практична знања у производним
занимањима што указује на недостатак практичних
знања који се стичу у средњем образовању,
2. електронско пословање,
3. основни ниво познавања рачунара (уочава
се недостатак код старијих од 45 година),
4. виши ниво знања страних језика код
старијих од 35 година, поседовање сертификата као
што су атест код заваривача, сертификат за овлашћене
књиговође, сертификат за овлашћене ревизоре,
стручни испит за противпожарну заштиту, испит из
безбедности и здравља на раду и др.
Дефицитарна занимања у 2017. години су:
Овлашћене
рачуновође,
дипломирани
фармацеути са положеним стручним испитом,
дипломирани дефектолози – олигофренопедагози,
медицинске сестре - васпитачи, шивачи конфекције,
обућари и аутолакирери, информатичари, програмери,
професори математике, хемије, физике, професори
немачког језика, заваривачи са поступком ЦО2- МИГ,
МАГ.
Изразито суфицитарна занимања и даље
су:
Матуранти гимназије, правни техничари,
економски техничари, пољопривредни техничари,
дипломирани правници, дипломирани менаџери,
туристички техничари, хемијско - технолошки
техничари, фризери, сва занимања из области културе
и просвете осим професора математике и физике.
4.ПРОБЛЕМИ У СПРОВОЂЕЊУ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА

Проблеми који се појављују у области
запошљавања на територији града Панчева су :
мањак слободних радних места као
последица недовољне привредне активности и малог
броја нових инвестиција, ниска запосленост,
незапосленост младих, неусаглашеност понуде и
потражње радне снаге огледа се у чињеници да
одређени број слободних радних места за којим
постоји потреба послодаваца остаје непопуњен, а да са
друге стране постоји велики број лица са занимањима
за која не постоји потреба на тржишту рада, дугорочна
незапосленост, а самим тим и губитак мотивације,
вишак запослених је и даље велики проблем коме
доприноси тешка макроекономска ситуација у земљи
и региону, јер послодавци због економских тешкоћа
прибегавају
смањењу
броја
запослених,
квалификациона структура незапослених лица, што
подразумева реформу система образовања, лица са
инвалидитетом заступљена су на евиденцији
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незапослених, сива економија је у веома високом
проценту изражена, што је последица недостатка
одређених мера којима би се смањило нерегистровано
пословање и промовисале предности легалног и
пријављеног рада.
5. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА
ПАНЧЕВА

Основни
циљ
стратегије
политике
запошљавања
града
Панчева
је
повећање
запослености, односно успостављање стабилног и
одрживог тренда раста запослености праћеног растом
учешћа радно способног становништва на тржишту
рада.
Кључни елементи политике запошљавања,
усмерене ка повећању запослености, су: подршка
директним инвестицијама, подршка предузетништву
и унапређење финансијских
подстицаја. Таква
политика треба да доведе до стабилног раста
запослености, повећања продуктивности, спречавања
искључености са тржишта рада, отварања нових
радних места, већих улагања у људски капитал и
подстицања социјалне инклузије на тржишту рада.
У складу са Законом, теже запошљива лица
су она незапослена лица која због здравственог стања,
недовољног или неодговарајућег образовања,
социодемографских карактеристика, регионалне или
професионалне неусклађености понуде и тражње на
тржишту рада, или због других објективних
околности теже налазе посао. Одређеним програмима
и мерама активне политике запошљавања подстиче се
равноправнији положај тих лица на тржишту рада,
тако да теже запошљива лица имају приоритет код
укључивања у поједине мере.
У 2018. години теже запошљива лица која ће
имати приоритет у укључивању у мере активне
политике запошљавања су: незапослени млади до 30
година живота, вишкови запослених, старији од 50
година,
лица
без
квалификација
и
нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12
месеци а посебно незапослена лица која траже посао
дуже од 18 месеци), млади до 30 година старости са
статусом деце палих бораца, млади до 30 година
старости који су имали/имају статус детета без
родитељског старања, жртве трговине људима и
жртве породичног насиља.
Међутим, у програме и мере активне
политике запошљавања потребно је укључивати и
остала теже запошљива лица и посебно осетљиве
категорије незапослених као што су: жене, рурално
становништво, избегла и расељена лица, повратници
према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи,
супружници из породице у којој су оба супружника

27. Фебруар 2018. године

незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју и
сл. на начин којим се омогућава њихова интеграција
на тржиште рада и побољшање квалитета живота.
Савет за запошљавање основан је 11. маја
2009. године Решењем о образовању Савета за
запошљавање града Панчева број II- 06-020-1/2009265, које је донео Градоначелник града Панчева.
У састав Савета за запошљавање именовано
је осам чланова Решењем о именовању чланова
Савета за запошљавање града Панчева број: II-06-0201/2013-463 од 22.05.2013.године, II-06-020-1/2014-214
од 07.04.2014.године, II-06-020-1/2014-696 од
06.11.2014.године,
II-06-020-7/2015-79
од
15.07.2015.године,
II-06-020-9/2016-50
од
02.06.2016.одине и
II-06-020-2/2016-238 од
07.04.2018.године.
Законом је
уређено да је Савет за
запошљавање саветодавно тело које оснивачу даје
мишљење и препоруке у вези са питањима од
интереса за унапређење запошљавања и то:
- плановима запошљавања,
- програмима и мерама активне политике
запошљавања,
- прописима из области запошљавања и
-другим питањима од интереса за
запошљавање.
Савет за запошљавање чине два представника
Локалне самоуправе и по један представник
Националне службе за запошљавање - Филијала
Панчево, један представник Савезa самосталних
синдиката Панчева, један представник Уједињеног
градског синдиката „Независност“ Панчево, један
представник Регионалне привредне коморе Панчево,
један представник невладиног сектора, један
представник образовних институција - средњих
школа, један представник Општег удружења занатлија
и осталих предузетника града Панчева.
У жељи да се унапреди сарадња у области
запошљавања и ефикасније реализују утврђени
циљеви политике запошљавања и прилагоде
потребама привреде на територији Града, град
Панчево конкурише на расписане јавне позиве за
учешће у суфинанисирању програма или мера активне
политике запошљавања које спроводе Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Национална служба за запошљавање и Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова.
5.1. Реализовани програми и мере активне
политике запошљавања током 2017. године
За реализацију мера предвиђених Локалним
акционим планом за запошљавање града Панчева за
2017. годину („Сл. лист града Панчева“, бр. 01/2017)
утрошено је укупно 26.798.556,00 динара и то за
следеће мере запошљавања и у следећим износима:
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5.1.1. Стручна пракса
Сручна пракса је започета дана 01. септембра
2017. године и трајала је 6 месеци, осим за
практиканте са високом стручном спремом који су
имали законску обавезу полагања стручног испита, у
погледу којих је трајала 12 месеци. У овој мери је
током 2017. године учествовало 26 послодавца (18 из
јавног сектора и 8 из приватног сектора) и 47
практиканта веома различитих занимања (26 са
високом стручном спремом, 7 са вишом стручном
спремом и 14 са средњом стручном спремом).
За реализацију ове мере Град је определио
средства у износу од 9.346.500,00 динара која су
исплаћивана на име нето новчане помоћи
практикантима (и то у месечном износу од 20.000,00
динара за практиканте са високим четворогодишњим
образовањем, 18.000,00 динара за практиканте са
вишим или високим трогодишњим образовањем и
16.000,00 динара за практиканте са средњим
образовањем), затим на име доприноса за случај
повреде на раду и професионалне болести у складу са
законом као и на име трошкова полагања стручног
испита оних практиканата са високим образовањем,
којима је законски пропис наметнуо овакву обавезу.
На основу Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања за 2017.
годину, број VI-19-112-53/2017 од 05.05.2017. године,
који је град Панчево закључио са Националном
службом за запошљавање, за реализацију мере
„Стручна пракса“, Граду је успешно пружена
техничка помоћ од стране НСЗ-а.
5.1.2. Јавни радови
Јавни радови су започети у септембру 2017.
године и трајали 4 месеца. У овој мери је реализовано
22 пројекта из области социјалних и хуманитарних
делатности, одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите животне
средине и природе, који су се спроводили код 20
извођача јавних радова/послодаваца, а у којима је
учествовало 40 лица, односно лица која припадају
категорији теже запошљивих лица (особе са
инвалидитетом, Роми, дугорочно незаполена лица и
сл.).
За реализацију мере град Панчево је издвојио
средства у износу од 2.472.955,00 динара, док је
Национална служба за запошљавање определила
износ
од
1.309.090,91.динара.
Опредељена средства исплаћивана су на име накнаде
за обављен посао по основу уговора о привременим и
повременим пословима лицима укљученим у јавне
радове (у нето износу до 18.000,00 динара по лицу),
затим, накнаде трошкова доласка и одласка са рада
лица укључених у јавне радове (у висини до 2.000,00
динара по лицу за сваки месец ангажовања), накнаде
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трошкова спровођења јавних радова и на име накнаде
трошкова организовања обуке у корист извођача
радова.
На основу Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања за 2017.
гдину број VI-19-112-52/2017 од 05.05.2017. године ,
који је град Панчево закључио са Националном
службом за запошљавање, за реализацију мере „Јавни
радови за категорију теже запошљивих лица“. Граду је
успешно пружена техничка помоћ од стране НСЗ-а.
5.1.3. Студентска летња пракса
Студентска летња пракса трајала је током
јула месеца 2017. године, у оквиру које је учествовало
28 студента са државних и приватних факултета или
високих струковних школа, упућених на праксу код
16 менторских предузећа (12 из јавног сектора и 4 из
приватног сектора).
За реализацију ове мере укупно су
опредељена средства у износу од 600.000,00 динара,
од којих је утрошено 372.722,60 динара за исплату
студентима на име месечне помоћи у појединачном
нето износу од 10.000,00 динара и за износ доприноса
за случај повреде на раду и професионалне болести у
складу са законом.
5.1.4. Организовање сајма за запошљавање
Град Панчево је дана 29. марта 2017. године,
у сарадњи са НСЗ-ом, организовао
Сајам за
запошљавање града Панчева за 2017. годину. Сврха
одржавања Сајма била је да се на једном месту окупе
незапослена
лица,
послодавци,
студенти,
представници удружења грађана, Националне службе
за запошљавање и града Панчева и да незапослена
лица, у складу с изказаним потребама послодаваца,
пронађу своја нова радна места. Одржавањем ове
манифестације
такође
је
и
унапређена
транспарентност свих програма и мера који су
планирани Локалним акционом планом за
запошљавање града Панчева за 2017. годину. На
Сајму су се представила 34 послодавца који су
исказали своје потребе за запошљавањем преко 180
радника, а присуствовало је више стотина посетилаца.
За реализацију ове мере, пропраћену
одговарајућим рекламним материјалом, Град је
утрошио средства у износу од 33.360,00 динара.
5.1.5.
Унапређење
конкурентности
средњих школа путем побољшања услова за
извођење практичне наставе
Град Панчево је за реализацију ове мере
издвојио средства у износу од 1.400.000,00 динара. На
основу Јавног позива за учешће средњих школа са
територије града Панчева на конкурсу за доделу
средстава, у вези са реализацијом мере Унапређење
конкурентности средњих школа путем побољшања
услова за извођење практичне наставе, у 2017. години,
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Град је одобрио финансирање опреме за кабинете у 6
средњих школа са територије Града у укупном износу
од 1.400.000,00 динара. На овај начин, Град је
допринео усклађивању нивоа квалитета наставе са
потребама тржишта рада.
5.1.6. Програм за подршку почетницима у
бизнису (правно – финансијско саветовање у
пословању)
На основу расписаног јавног позива, Град
Панчево се определио за сарадњу са књиговодственом
агенцијом која ће током једне године пружати услуге
правно - финансијског саветовања у пословању оним
почетницима у бизнису којима је Град одобрио
субвенцију по основу јавног позива незапосленим
лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у
2017. години, а којих укупно има 14. Са друге стране,
књиговодствена агенција ће годину дана, почев од
дана отпочињања обављања делатности сваког
корисника субвенције, извештавати град Панчево о
динамици и наменском утрошку средстава од стране
субвенционисаних лица. Град је за ову намену
обезбедио средства у износу од 1.698.556,00 динара.
5.1.7.Самозапошљавање
(средства
за
отварање привредног друштва или предузетничке
радње, набавку опреме и адаптацију простора)
Спроводећи ову мере, Град Панчево је у току
2017. године подржао самозапошљавање 14 лица,
додељујући сваком појединачно износ од највише
400.000,00 динара по лицу. На овај начин, у Граду се
отворене нове фирме које обављају најразличитије
делатности као што су: рачунарско програмирање,
стоматолошке услуге, производња намештаја и обрада
дрвета, тапетарско – кројачка делатност, кројачка
делатност, производња и продаја колача, одржавање и
поправка моторних возила, ауто лимарија и фарбање
возила, обрада метала, као и производња еко брикета.
одржавања објекта.
За реализацију мере „Самозапошљавање“ у
2017. години, Град је утрошио средства у укупном
износу од 4.600.000,00 динара.
5.1.8. НИС ШАНСА – Реализација програма
или мера активне политике запошљавања - Пројекат
„НИС ШАНСА“ 2017 који се спроводи између Града
Панчева и НИС а.д. Нови Сад подразумева
утврђивање међусобних права и обавеза између Града
Панчева и НИС а.д. Нови Сад у вези са учешћем
Града Панчева у суфинансирању програма и
реализације мера активне политике запошљавања
лица без претходног искуства у струци. Мера је
намењена лицима са високом и средњом стручном
спремом који се први пут запошљавају у својој
струци, а која се налазе на евиденцији Националне
службе за запошљавање на територији града Панчева .
Увођењем ове мере шансу је добило 73 лица од тога
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тога 60 приправника са средњом стручном спремом и
13 приправника са високом стручном спремом.
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за
2017.годину у износу од 6.124.952,64 динара.
6. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

6.1. Циљеви политике запошљавања на
територији града Панчева за 2018. годину су:
повећање запослености, социјална инклузија,
смањење ефеката економске кризе на постојећа радна
места и подстицање формалне запослености,
успостављање стабилног и одрживог тренда раста
запослености, подршка помоћи незапосленим лицима
у активном тражењу посла, укључивање незапослених
лица у програме додатног образовања и обуке,
подстицање запошљавања младих, подршка смањењу
неформалног рада, подстицаји послодавцима да
запошљавају незапослена лица, унапређење система
образовања и обука и усклађивања са потребама
тржишта рада, унапређење социјалног дијалога и
јачање улоге социјалних партнера, подршка
равноправности полова у погледу запошљавања и
зарада, подстицање запошљавања теже запошљивих
категорија, борба против дискриминације посебно
угрожених категорија приликом запошљавања,
отварање нових радних места и подстицање
предузетништва и самозапошљавања, спровођење
мера из Акционог плана и јачање улоге Савета за
запошљавање,
проширивање
сарадње
са
Националном
службом
за
запошљавање,
Покрајинским
секретаријатом
за
привреду,
запошљавање и равноправност полова, Покрајинском
службом за запошљавање Нови Сад као и са локалним
саветима за запошљавање, обезбеђивање додатних
средстава аплицирањем код домаћих и страних
фондова, учествовање на обукама намењеним
члановима Локалног савета за запошљавање.
Повећање запослености на територији
града Панчева
Локална самоуправа је у складу са
Националним акционим планом запошљавања за
2018. годину, поставила као циљ повећање
запослености. Раст запошљавања зависи од јачања
економије, значајнијег раста инвестиција, укључујући
и инвестиције у инфраструктуру. Повећање
запослености оствариће се унапређењем привредног
амбијента, нарочито стварањем услова за подстицање
приватног сектора и привлачењем инвестиција, као и
реализацијом низа непосредних подстицаја за
запошљавање.
Повећање нивоа образовања незапослених
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Имајући у виду појављивање нових врста
послова и нових облика рада, који намећу потребу за
непрекидним усавршавањем радне снаге, послодавци
све више захтевају специфично квалификовану радну
снагу и високе компетенције радника.
У тим условима знања незапослених, а
нарочито дугорочно незапослених, постају застарела и
недовољна. Из тог разлога град Панчево ће додатним
обукама и образовањем омогућити незапосленим
лицима да стекну савремена знања и образовање које
ће бити верификовано одговарајућим сертификатима.
Социјална инклузија
Социјална укљученост дефинише се као
процес који омогућава онима који су у ризику од
сиромаштва и друштвене искључености да добију
могућност и средства која су потребна за пуно учешће
у економском, друштвеном и културном животу и
постизању животног стандарда, који се сматра
нормалним у друштву у којем живе. Зато је потребно
предузети одређене мере које ће допринети
побољшању квалитета живота маргинализованих
група на локалном нивоу, поштовање људских права
и укљученост у токове друштвеног живота.
6.2. Приоритети политике запошљавања
за 2018. годину
Подстицање запошљавања, повећање нивоа
образовања незапослених, социјална укљученост
маргинализованих група, као и други циљеви
остварују се реализацијом приоритета активне
политике запошљавања, односно мера активне
политике запошљавања.
Главни приоритет политике запошљавања
града Панчева је унапређење људских ресурса кроз
приступ заснован на специфичним потребама грађана
у погледу запослености и прихода. Ово се може
постићи коришћењем знања и вештина радно
способног становништва и послодаваца у Граду како
би се побољшао економски положај становника, како
би им се омогућило да остваре веће користи од развоја
свог града и како би они сами могли више допринети
том развоју. Идентификовање потенцијала и
активирање постојећих ресурса представља адекватну
методу у реализацији наведеног приоритета.
Акционим планом се утврђују приоритети
активне политике запошљавања за 2017. годину и то
су:
- усклађивање понуде и тражње на тржишту
рада,
-отварање
нових
радних
места
и
самозапошљавање,
-установљавање
мера
за
смањење
незапослености,
-спровођење стручног усавршавања и
стицања додатних знања ради усклађивања понуде и
потражње радне снаге на тржишту рада,
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-реализовање
програма
стручног
оспособљавања младих који први пут заснивају радни
однос.
7.
МЕРЕ
АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018.
ГОДИНУ

Утврђени циљеви и приоритети постижу се
спровођењем мера активне политике запошљавања.
Локалним акционим планом за запошљавање
града Панчева за 2018. годину предвиђене су следећи
програми имере активне политике запошљавања:
1. Стручна пракса
2.Јавни радови за категорију теже
запошљивих лица
3. Студентска летња пракса
4. Сајам запошљавањa
5.Унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за извођење
практичне наставе
6.Програм за подршку почетницима у
бизнису (правно- финансијско саветовање у
пословању)
7.Додела субвенција почетницима у бизнису самозапошљавање
8. НИС ШАНСА
9.Женско
предузетништво
самозапошљавање
10. Јавни радови– Развој услуга лични
пратилац
7.1. Стручна пракса
Мера активне политике запошљавања
Стручна пракса подразумева стицање практичних
знања и вештина за самосталан рад у струци за које је
стечено одговарајуће образовање – квалификација, без
заснивања радног односа код послодавца чије је
седиште на територији града Панчева. Мера је
намењена незапосленим лицима без радног искуства
са најмање средњим образовањем а ради њиховог
стручног оспособљавања за самосталан рад у струци и
стицање услова за полагање стручног испита. Трајање
мере је утврђено општим односно посебним законом,
а најдуже 12 месеци.
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018.
годину у износу од 6.000,000,00 динара.
7.2. Јавни радови
Јавни радови се организују у циљу радног
ангажовања теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, ради
очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и остваривања одређеног
друштвеног интереса.
Послодавац који спроводи јавне радове
закључује са незапосленим уговор о радном
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ангажовању у складу са прописима о раду и јавним
конкурсом. Средства намењена за организовање
јавних радова користе се за: исплату накнаде за
обављен посао незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са
рада незапослених лица, накнаду трошкова
спровођења јавних радова и, у случају потребе за
организовањем обуке, накнаду трошкова обуке.
У зависности од врсте и сложености послова
које обухвата јавни рад, за спровођење одређених
јавних радова, може се организовати обука, по
интерном програму послодавца или програму
образовне установе. По завршетку обуке лицу се
издаје
интерни
сертификат
о
стеченим
компетенцијама.
У 2018. години организоваће се јавни радови
у области социјалних и хуманитарних делатности,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учествовања у поступку организовања јавних
радова имају (органи РС и АПВ) органи јединица
локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа,
привредна друштва, предузетници, задруге и
удружења са седиштем на територији града Панчева.
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018.
годину у износу од 4.500.000,00 динара.
7.3. Студентска летња пракса
Мера активне политике запошљавања
Студентска летња пракса је намењена студентима
(основних, мастер и докторских студија) и
апсолвентима на факултетима и високим струковним
школама са пребивалиштем на територији града
Панчева. Мера траје најдуже месец дана. У
реализацији ове мере сваком студенту се обезбеђује
новчана помоћ у износу до 10.000,00 динара.
Студенти, учесници у мери, бирају се путем јавног
позива у сарадњи са послодавцима.
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018.
годину у износу од 700.000.00 динара.
7.4. Сајам запошљавања
Сајам запошљавања има за циљ да повећа
видљивост свих програма и мера које су планиране
Акционим планом за 2018. годину. Сајам ће окупити
незапослене
особе,
послодавце,
студенте,
представнике удружења грађана и локалне
самоуправе.
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018.
годину у износу од 500.000,00 динара.
7.5. Унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за извођење
практичне наставе
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Град Панчево ће путем расписивања јавног
позива понудити средњим школама са територије
града Панчева могућност за добијање средстава за
унапређење услова за извођење практичне наставе у
циљу унапређења конкурентности средњих школа и
усклађивања нивоа квалитета наставе са потребама
тржишта рада.
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018.
годину у износу од 1.500.000.00 динара.
7.6. Програм за подршку почетницима у
бизнису (правно-финансијско саветовање у
пословању)
Град Панчево ће расписати јавни позив за
предузеће / агенцију којoj ће бити одобрена средства
за пружање услуга правно-финансијског саветовања у
пословању
незапосленим лицима која су на
евиденцији Националне службе за запошљавањефилијала Панчево. Корисници овог програма биће
одабрани по основу Јавног позива
за доделу
субвенција
почетницима
у
бизнису
–
самозапошљавање (мера наведена под тачком 7. овог
поглавља).
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018.
годину у износу од 2.000.000,00 динара.
7.7. Додела субвенција почетницима у
бизнису - самозапошљавање
Град Панчево ће расписати јавни позив
незапосленим лицима која су на евиденцији
Националне службе за запошљавање-филијала
Панчево
или
су
основали
предузетничку
радњу/привредно друштво у 2018. години, а ради
доделе средстава за самозапошљавање.
Средства се могу користити за: отварање
привредног друштва или предузетничке радње,
набавку опреме и адаптацију простора. Максимални
износ средстава који може бити додељен по
кориснику је 500.000,00 динара.
Корисници који буду укључени у ову меру
уједно ће користити и Програм за подршку
почетницима у бизнису (правно-финансијско
саветовање у пословању).
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018.
годину у износу од 4.707.255,00 динара.
7.8. НИС ШАНСА
Град Панчево ће наставити реализацију
Пројекта „НИС ШАНСА“ који се спроводи између
Града Панчева и НИС а.д. Нови Сад. Пројекат
подразумева утврђивање међусобних права и обавеза
између Града Панчева и НИС а.д. Панчево у вези са
учешћем Града Панчева у суфинансирању програма и
реализације мера активне политике запошљавања
лица без претходног искуства у струци. Циљ ове мере
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је ангажовање лица са високом, вишом и средњом
стручном спремом који се први пут запошљавају у
својој струци, а који се налазе на евиденцији
Националне службе за запошљавање на територији
града Панчева.
За реализацију ове мере средтва су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018.
годину у износу од 6.000.000,00 динара.
7.9.
Женско
предузетништво
–
самозапошљавање
Град Панчево ће расписати јавни позив
незапосленим женама, а које су на евиденцији
Националне службе за запошљавање-филијала
Панчево
или
су
основале
предузетничку
радњу/привредно друштво у 2018. години, а ради
доделе средстава за самозапошљавање.
Средства се могу користити за: отварање
привредног друштва или предузетничке радње,
набавку опреме и адаптацију простора. Максимални
износ средстава који може бити додељен по
кориснику је 250.000,00 динара.
Кориснице које буду укључене у ову меру
уједно ће користити и Програм за подршку
почетницима у бизнису (правно-финансијско
саветовање у пословању).
Спровођењем ове мере Град Панчево се
активно укључује у спровођење родног буџета.
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018.
годину у износу од 1.000.000,00 динара.
7.10. Јавни радови– Развој услуга лични
пратилац
Јавни радови – Развој услуге лични пратилац
се организују у циљу радног ангажовања теже
запошљивих незапослених лица ради очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и
остваривања одређеног друштвеног интереса.
Послодавац (установа социјалне заштите)
који спроводи јавне радове закључује са незапосленим
уговор о радном ангажовању у складу са прописима о
раду и јавним конкурсом. Средства намењена за
организовање јавних радова користе се за: исплату
накнаде за обављен посао незапосленим лицима
укљученим у јавне радове, накнаду трошкова доласка
и одласка са рада незапослених лица, накнаду
трошкова спровођења јавних радова и, у случају
потребе за организовањем обуке, накнаду трошкова
обуке. Ангажована лица ће обављати послове који се
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односе на помоћ и подршку деце са посебним
потребама, у складу са упутствима која добија од
наручиоца посла.
За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018.
годину у износу од 3.700.000,00 динара.
8. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА И
НОСИОЦИ СПРОВОЂЕЊА

За реализацију програма и мера активне
политике запошљавања, које су предвиђене Акционим
планом за 2018. годину, планирана су средства града
Панчева у износу од 28.431.505,00 динара.
Чланом 59. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености прописано је да
се програми и мере активне политике запошљавања
финансирају из:
1. буџета Републике Србије;
2. средства територијалне аутономије и
јединице локалне самоуправе;
3. поклона, донација, легата, кредита, камата, и
других средстава у складу са законом;
4. доприноса за случај незапослености;
5. других извора, у складу са законом.
Чланом 60. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености, утврђена је
могућност да територијална аутономија, односно
јединица локалне самоуправе која, у оквиру
покрајинског, односно локалног акционог плана
запошљавања, обезбеђује више од половине средстава
потребних за финансирање одређеног програма или
мере активне политике запошљавања може поднети
захтев Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања за учешће у финансирању тог
програма или мере.
Услов за одобравање суфинансирања
програма или мера активне политике запошљавања је
да локална самоуправа има формиран Локални савет
за запошљавање, донет локални акциони план
запошљавања, обезбеђено више од половине
потребних средстава за финансирање одређеног
програма или мера и усклађене програме и мере са
приоритетима и циљевима локалног економског
развоја и локалног тржишта рада.
Предлог распореда средстава за реализацију
програма и мера активне политике запошљавања
града Панчева за 2018. годину:

Мере активне политике запошљавања

Средства
динарима

у

Лица

1

Стручна пракса

6.000.000,00

≈ 25

2

Јавни радови за категорију теже запошљивих
лица

4.500.000,00
2.500.000,00 (НСЗ)

≈ 30
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3

Студентска летња пракса

700.000,00

≈ 50

4

Сајам запошљавањa

500.000,00

Више стотина посетилаца

5

Унапређење конкурентности средњих школа
путем побољшања услова за извођење
практичне наставе

1.500.000,00

≈6 средњих школа и више
стотина ученика

6

Програм за подршку почетницима у бизнису
(правно-финансијско саветовање у пословању)

2.000.000,00

≈ 17

7

Додела субвенција почетницима у бизнису –
самозапошљавање

4.707.255,00

≈ 17

8

НИС ШАНСА

6.000.000,00

≈ 16

9

Женско предузетништво – самозапошљавање

1.000.000,00

≈5

10

Јавни радови– Развој услуга лични пратилац

3.700.00,00

≈ 26

32.131.505,00

- 180 лица- за запошљавање
- више стотина корисника за
мере под редним бројем 4. и
5. и 10.

Укупна средства и планиран обухват лица

НАДЛЕЖНОСТИ
Мере предвиђене Акционим планом реализоваће Градска управа града Панчева и Савет за
запошљавање града Панчева, а у сарадњи са Националном службом за запошљавање и
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
"Табела програма и мера за реализацију Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за
2018. годину" саставни је део Акционог плана.
Табела 1 - Програми и мере за реализацију Локалног акционог плана за запошљавање града
Панчева за 2018. годину
УКУПАН БУЏЕТ 32.131.505,00 динара
Мера:

Стручна пракса

Очекивани резултати:

Повећан број запослених лица и лица оспособљених за самосталан рад у струци

Индикатор(и):

Број закључених уговора између града Панчева, послодавца и практиканта

Носиоци активности:

- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева,
- Национална служба за запошљавање.

Потребна средства –
УКУПНО:

6.000.000,00
Буџет града Панчева

у динарима

Извори финансирања:

Запошљавање:

Око 25 лица оспособљено за самосталан рад у струци
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Мера:

Јавни радови за категорију теже запошљивих лица

Очекивани резултати:

Организовање и спровођење јавних радова од интереса за град Панчево

Индикатор(и):

Број и структура лица ангажованих на јавним радовима из категорије теже запошљивих
лица

Носиоци активности:

- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева,
- Национална служба за запошљавање.

Потребна средства –
УКУПНО:

4.500.000,00
2.500.000,00

Извори финансирања:

Буџет града Панчева
Буџет Националне службе за запошљавање

Запошљавање:

у динарима

Око 40 лица ангажовано на раду код послодаваца

Мера:

Студентска летња пракса

Очекивани резултат:

Организовање и спровођење студентских пракси код различитих послодаваца

Индикатор(и):

Број и структура студената и послодаваца који учествују у мери

Носиоци активности:

- Градска управа града Панчева ,
- Савет за запошљавање града Панчева.

Потребна средства –
УКУПНО:

700.000,00

Извори финансирања:

Буџет града Панчева

Запошљавање:

у динарима
Око 50 студената ће обавити студентску летњу праксу

Мера:

Сајам запошљавањa

Очекивани резултат:

Повећање транспарентности и доступности програма и мера активне политике
запошљавања

Индикатор(и):

Број и структура учесника и посетилаца сајма

Носиоци активности:

- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева,
- Национална служба за запошљавање.

Потребна средства –
УКУПНО:

500.000,00

Извори финансирања:

Буџет града Панчева

Запошљавање:

у динарима

Више стотина посетилаца Сајма
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Мера:

Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за
извођење практичне наставе

Очекивани резултат:

Адекватно опремељени кабинети за практичну наставу

Индикатор(и):

Број и структура корисника

Носиоци активности:

-Градска управа града Панчева,
-Савет за запошљавање града Панчева.

Потребна средства –
УКУПНО:

1.500.000,00

Извори финансирања:

Буџет града Панчева

Запошљавање:

у динарима
Око 6 средњих школа и више стотина ученика

Мера:

Програм за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у
пословању)

Очекивани резултат:

Унапређење услова за започињање бизниса

Индикатор(и):

Број и структура корисника

Носиоци активности:

- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева.

Потребна средства –
УКУПНО:

2.000.000,00

Извори финансирања:

Буџет града Панчева

Запошљавање:

у динарима

Око 17 лица ће добити подршку у области правно-финансијског саветовања у
пословању

Мера:

Додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање

Очекивани резултат:

Запошљавање око 17 лица

Индикатор(и):

Број закључених уговора о додели субвенција за самозапошљавање

Носиоци активности:

- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева.

Потребна средства –
УКУПНО:

4.707.255,00

Извори финансирања:

Буџет града Панчева

Запошљавање:

Око 17 лица

Мера:

НИС ШАНСА

Очекивани резултат:

Запошљавање око 16 лица

Индикатор(и):

Број закључених уговора о привремено поремним пословима

Носиоци активности:

- Градска управа града Панчева,

у динарима
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- НИС а.д. Нови Сад,
- Савет за запошљавање града Панчева.
Потребна средства –
УКУПНО:

6.000.000,00

Извори финансирања:

Буџет града Панчева

у динарима

Запошљавање:
Мера:

Око 16 лица без претходног искуства у струци
Женско предузетништво – самозапошљавање

Очекивани резултат:

Запошљавање око 5 лица

Индикатор(и):

Број закључених уговора о додели субвенција за отварање нових радних места

Носиоци активности:

- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева.

Потребна средства –
УКУПНО:

1.000.000,00

Извори финансирања:

Буџет града Панчева

Запошљавање:

Око 5 лица

у динарима

Мера:

Јавни радови за категорију теже запошљивих лица – Развој услуга лични пратилац

Очекивани резултати:

Организовање и спровођење јавних радова од интереса за град Панчево

Индикатор(и):

Број и структура лица ангажованих на јавним радовима из категорије теже запошљивих
лица

Носиоци активности:

Потребна средства –
УКУПНО:

- Градска управа града Панчева,
- Савет за запошљавање града Панчева,
- Национална служба за запошљавање.

3.700,00
Буџет града Панчева

у динарима

Извори финансирања:
Запошљавање:

Око 26 лица ангажовано на раду код послодаваца

Локални акциони план за запошљавање града
Панчева за 2018. годину објавиће се у „Службеном
листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2018-11
Панчево, 13.2.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
САША ПАВЛОВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКO ВЕЋЕ
Број:II-05-06-14
Панчево, 27.12. 2018. године

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 27.02.2018. године, разматрало је Предлог
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за
2018. годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
бр. 129/2007, 83/14-др. закон и 101/16 - др. закон), чланa 59. и 98. ст. 3. Статута града Панчева
("Сл. лист града Панчева бр. 25/2015-пречишћен текст и 12/2016), члана 11. став 5. Одлуке о
посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града Панчева“ бр.
23/2011-пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015)
и члана 2. став 3 Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист
општине Панчево" бр. 17/2007 и ''Службени лист града Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и 7/2014)
донело:
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
УВОДНИ ДЕО
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2018. годину
планира се коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине основаног Одлуком о оснивању
Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Сл. лист општине Панчево" бр. 17/2007 и ''Службени лист града
Панчева'' бр. 8/2009, 37/2012 и 7/2014).
Програмом распореда средстава Буџетског фонда за 2018. годину предвиђен је наставак реализације програма и
пројеката започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних активности заштите животне средине и
стварања услова за решавање и других активности у наведеном периоду.
Чланом 100. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009др. закон, 43/2011-Одлука УС и 14/2016) прописано је:
„Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе отварају буџетски фонд у складу са законом којим се
уређује буџетски систем.
Буџетски фонд из става 1. овог члана се финансира из прихода остварених на територији аутономне покрајине, а
за јединице локалне самоуправе по основу чл. 85, 85а и 87. овог закона и других извора, у складу са законом.
Средства буџетског фонда користе се за финансирање заштите и унапређивање животне средине, на основу
утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган аутономне покрајине,
односно јединице локалне самоуправе у складу са акционим и санационим плановима из члана 68. овог закона, по
претходно прибављеној сагласности Министарства о намени коришћења средстава.
Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе достављају
Министарству најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, односно на захтев Министарства.
Министар прописује образац програма коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу средстава
буџетског фонда, начин и рокове њиховог достављања“.
Чланом 11. став 5. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист града
Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011-испр., 36/2011, 8/2012, 19/2014, 29/2014, 28/2015 и 38/2015)
прописано је да Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева доноси
Градско веће града Панчева, по претходној сагласности министарства надлежног за заштиту животне средине, у
складу са законом.
Финансијска средства Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину планирана су за
реализацију следећих програма:
I Програми који се реализују у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе Панчево
II Обавезе из претходне године
III Унапређење шумског фонда
IV Пројекат: Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија –
Србија – ИПА

I
1.
1.1

ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Контрола квалитета ваздуха
Проширење и замена старе опреме у систему за континуално мерење квалитета ваздуха

2018

носилац активности: Градска управа у сарадњи са Агенцијом
за заштиту животне средине Републике Србије
средства за финансирање
1.1.1 Набавка анализатора

7,917,520.00

1.1.2 Набавка софтвера ( проширење у другој фази)

1,500,000.00

1.2

Набавка софтвера за израчунавање концентрација на основу емисионих фактора

0.00

носилац активности: Градска управа у сарадњи са ЈИЗ преко овлашћених стручних
организација
1.3

средства за финансирање
Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха

6,200,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.3.1 Одржавање и калибрација метеоролошких станица на мерним местима

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
средства за финансирање
1.3.2 Набавка техничких гасова и гасних смеша

400,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
1.4

Додатна мерења квалитeта ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)

2,760,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
1.5

средства за финансирање
Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и
на другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења

3,840,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
1.6

2.

3.
3.1

3.2

4.

средства за финансирање
Мониторинг полена
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Систематско мерење буке, са аутоматским бројањем саобраћаја
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Контрола квалитета воде
Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица,
Качарево,Иваново)
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом
пијезометара по потреби
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Израда техничке документације и оспособљавање осматрачке мреже пијезометара
пределу јужне индустријске зоне Панчева

2,160,000.00

4,500,000.00

2,100,000.00

3,500,000.00

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
5.

6.
6.1

6.2

6.3

6.4

средства за финансирање
Контрола квалитета земљишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Заштићена природна добра
Парк природе Поњавица
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске управе
средства за суфинансирање
Споменик природе ”Два стабла белог јасена код Долова”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Долови”, Долово
средства за суфинансирање
Споменик природе ”Кестен Ћурчина у Панчеву”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање
Споменик природе ”Ивановачка ада”
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања

3,500,000.00

12,000,000.00

350,000.00

200,000.00

250,000.00

носилац активности: управљач ЈП ”Војводинашуме” ШГ "Банат" Панчево
6.5

7.

8.

9.

10.

11.

12

13

14

средства за суфинансирање
Споменик природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“
Спровођење активности у складу са Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за суфинансирање
Спровођење активности из Програма озелењавања
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
средства за финансирање
Доловачка шума - уређење и заштита – израда претходне студије оправданости са
Генералним пројектом изградње језера на простору Воларске баре
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Реализација пројекта пошумљавања
носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево, ЈП Дирекција
средства за финансирање
Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине- по конкурсу
Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање
Манифестације из области заштите животне средине- по конкурсу
Носилац активности: Градска управа, удружења грађана
средства за суфинансирање
Посете заштићеним природним добрима
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање
Обележавање значајних датума из области заштите животне средине
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање
Пројекти санације и рекултивације сметлишта – израда техничке документације

100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,000,000.00

100,000.00

400,000.00

0.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених стручних организација
15
16
17

18

19

20

21

средства за финансирање
Набавка стручне литературе
средства за финансирање
Набавка едукативног материјала
средства за финансирање
Непредвиђени трошкови у реализацији Програма Фонда
Ванредне анализе вода, ваздуха, земљишта, буке, ванредна набавка стручне литературе,
консултантске услуге, мањи послови и пројекти за потребе функционисања градског
мониторинга, услуге шпедиције набављене опреме и сл.
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Пројекти сарадње са удружењима грађана за реализацију пројеката на основу конкурса
националних и других фондова за пројекте из области заштите животне средине
носилац активности: Градска управа у сарадњи са удружењима грађана
Средства за суфинансирање
Подршка такмичењима и пројектима који промовишу едукацију деце у области заштите
животне средине
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација -ШКОЛА
средства за финансирање
Издавање часописа ЕКОПЕДИЈА (2 броја годишње)
носилац активности: Секретаријат за заштиту животне средине
средства за финансирање
Пројекти из области заштите животне средине по конкурсима Министарства надлежног
за заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата надлежног за заштиту животне
средине, европских и др. фондова, и израда по потреби документације која се захтева уз
пријаву (потребни истражни радови, инвестициони програм, идејни и други пројекти),
претходни радови и сл.

50,000.00
0.00
500,000.00

0.00

150,000.00

500,000.00

0.00

носилац активности: Градска управа, јавна и јавно-комунална предузећа, месне заједнице,
преко овлашћених организација
22

средства за финансирање и суфинансирање
Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора
енергије у граду Панчеву
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација (јавна и јавно комунална
предузећа – 500.000,00 динара-позиција 451 , школе– 500.000,00 динара-позиција 463 и месне
заједнице- 300.000.00 динар -позиција 425
средства за финансирање и суфинансирање

1,300,000.00

23

"Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори,
акумулаторске батерије, софтвер и пуњачи возила и бицикала на електропогон и
електроаутомобила)

400,000.00

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
24

25

средства за финансирање
Израдa програма енергетске ефикасности
носилац активности: Градска управа
средства за финансирање
Израда елабората енергетске ефикасности са пратећом пројектном документацијом и
енергетских пасоша за јавне објекте

0.00

0.00

носилац активности: Градска управа и установе за које град сноси трошкове енергената
(Градска управа,ЈКП,ЈП,школе,вртићи,домови здравља…)
26

средства за финансирање
Студија - пројекат о могућностима коришћења изворишта геотермалне воде у Омољици

27

носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање
Обезбеђење подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента

0.00

3,600,000.00

носилац активности: Градска управа
28

средства за суфинансирање
Изградња бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова на Новој санитарној
депонији

0.00

носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
29

30

31

32

33

34

35

36

средства за финансирање
Израда пројектно - техничке документације за постројење за селекцију комуналног
отпада на регионалном нивоу
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
Израда пројектно - техничке документације за постројење за третман биоразградивог
отпада на регионалном нивоу
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
Израда пројектно - техничке документације за одлагалиште са мобилним постројењем за
третман грађевинског отпада
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за суфинансирање
Израда пројектне документације (типски пројекат) са извођењем радова за насељена
места са бетонским платоом за постављање контејнера за отпад који се не одложе на
депонију.
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за финансирање
Пројектно техничка документација измене пројекта I А фазе и интеграције са I B фазом
уз пратеће неопходне садржаје који чине функциомалну целину
носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
Пројектно тех. документација за постављање мобилне опреме и њена уградња на
локацији старе градске депоније
носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
ЈКП "Хигијена" – уређење и иградња зелених острва у граду Панчеву
носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање
Набавка посуда за ком. отпад за домаћинства за насељена места на територији града
Панчева

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање
37

Набавка посуда за комунални отпад за насељена места на територији града Панчева

0.00

38

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за суфинансирање
Уређење и изградња “зелених острва“ на локацијама градских МЗ у циљу селекције и
разврставања комуналног отпада у складу са Локалним планом управљања отпадом за
град Панчево

0.00

носилац активности: ЈКП Хигијена Панчево
средства за финансирање

39

40

41

Израда студије о могућностима коришћења обновљивих извора енергије на територији
града
носилац активности: ЈП Дирекција и ЈП ГСА преко стручне организације
средства за финансирање
Едукација предшколске и школске деце и одраслих
Одржавање радионица и израда едукативног материјала
средства за финансирање
Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта
носилац активности: Градска управа преко овлашћених организација
средства за финансирање

150,000.00

1,500,000.00

УКУПНО
II

0.00

I

63,027,520.00

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

II.1
II.2

Реализација уговора из претходних година
Остале нереализоване активности из претходне године

II.1
1.

Реализација уговора из претходних година
Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха XI-13-404-31/2017

2.

"Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори,
акумулаторске батерије, софтвер и пуњачи возила и бицикала на електропогон и
електроаутомобила) – XI-13-404-135/2017

3.

Набавка техничких гасова и гасних смеша – XI-13-404-169/2017

393,412.00

4.

Уговор о купопродаји специјализованог контејнера за контролу квалитета ваздуха са монтажом
уређаја и пуштање у редован режим рада за потребе система за континуални мониторинг
квалитета ваздуха града Панчева, бр. XI-13-404-106/2012 од 28.12.2012. – обавезе из предходне
године

239,999.00

5.

Додатна мерења квалитeта ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)-трогодишњи уговор за 2017
XI-13-404-104/2015

473,334.00

6.

Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна башта и на
другим местима на територији Града у ситуацијама повећаног аерозагађења - трогодишњи
уговор за 2017 – XI-13-404-119/2015

7.

Мониторинг полена - трогодишњи уговор за 2017 – XI-13-404-99/2015

8.

Испитивање квалитета подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом
пијезометара по потреби XI-13-404-138/2017

1,836,000.00

9.

Израдa програма енергетске ефикасности XI-13-404-128/2017

2,200,000.00

9,579,373.00
16,660,000.00

3,022,400.00
31,280.00

1,151,518.00

231,430.00

Укупно II.1

9,579,373.00

II.2
1.

Остале нереализоване активности из претходне године
Предходна студија оправданости за Пројекат затварања, санације и рекултивације Старе
депоније – набавка до краја године

1,876,000.00

2.

Изградња бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова на Новој санитарној
депонији-носилац активности ЈКП Хигијена

3.

Споменик природе ”Кестен Ћурчина у Панчеву”

200,000.00

4.

Споменик природе ”Ивановачка ада”

100,000.00

5.

Споменик природе „Стабло црвенолисне букве у Омољици“

100,000.00

6.

Доловачка шума - уређење зелене површине – Катастарско топографски план (мапе)

100,000.00

7.

Доловачка шума - уређење зелене површине – План детаљне регулације

8.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – услуге пројектовања

200,000.00

9.

ЈКП Хигијена центар за комунални отпад – извођење радова

960,000.00

10.

Ревизија Локалног плана управљања отпадом за град Панчево – набавка до краја године

500,000.00

11.

Контрола квалитета земљишта – набавка до краја године

8,124,000.00

1,500,000.00

3,000,000.00
Укупно II.2

16,660,000.00

УКУПНО II

26,239,373.00

III Унапређење шумског фонда
III.1 Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и

1,500,000.00

"Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област
Зеленило, Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и
Војловица

носилац активности: ЈКП ”Зеленило” Панчево
III.2 Спровођење претходних радова и израда пројектне документације у циљу пошумљавања

слободних површина у заштићеном природном добру ”Парк природе Поњавица”

носилац активности: Управљач заштићеног природног добра, уз сагласност Градске управе
средства за финансирање
УКУПНО III
IV

Пројекат: Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном
региону Румунија – Србија – ИПА

1,500,000.00
90,285,500.00

1.

Пројекат је одобрен за финансирање у оквиру позива Програма IPA-INTERREG- прекогранична
сарадња Румунија -Србија. Општина Решица из Румуније је водећи партнер, док град Панчево
има својство партнера. Пројекат траје 24 месеца. Средства се обезбеђују за предфинансирање
пројекта након чега иста подлежу рефундацији од стране донатора. Главни циљ пројекта је
унапређење енергетске ефикасности, употреба обновљивих извора енергије и смањење ефеката
стаклене баште. Град Панчево ће кроз пројекат унапредити инфраструктуру Хале спортова у
Панчеву и то кроз радове на замени столарије, изолацију крова и зидова и унапређење система
грејања и хлађења, са циљем повећања енергетске ефикасности смањењем потрошње енергије.

УКУПНО IV

90,285,500.00

УКУПНО I-IV

181,052,393.00

ФИНАНСИРАЊЕ
Финансијска средства за реализацију Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Панчева за 2018. годину обезбеђују се из буџета града Панчева, у складу са Одлуком о буџету града
Панчева за 2018. годину ("Сл. лист града Панчева" бр. 32/2017).
Начин финансирања Буџетског фонда од оснивања, врши се у складу са Одлуком о оснивању буџетског фонда, из
средстава остварених по основу прихода у складу са чл. 85, 85а и 87. Закона о заштити животне средине и других
извора, у складу са законом. Законом о изменама закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 103/15)
измењена je дефиниција наменских прихода због чега је у сврху усаглашавања са одредбама наведеног Закона
Министар финансија донео Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2018. годину и пројекција за
2019. и 2020. годину број: 401-00-03471/2017-03 од 07.11.2017. године да се приликом доношења буџета планирају
расходи за реализацију мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених програма,
програмских активности односно пројеката с тим што се исти могу извршавати до висине апропријације утврђене
Одлуком о буџету, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног.
Остварени приходи се могу користити и за извршавање других врста расхода , с обзиром на то да представљају
опште приходе буџета којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену. Планирање
висине расхода за намене предвиђене посебним прописима - чије одредбе нису стављене ван снаге, у поступку
доношења одлуке о буџету није условљено висином остварења ових прихода. На основу нових законских решења,
Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева је у Одлуци о буџету града Панчева за 2018.годину
планирао средства за Буџетски фонд до нивоа планираних расхода за реализацију мера и активности утврђених
посебним законом у оквиру одређених програма, програмских активности, односно пројеката.

Иако Закон о заштити животне средине прописује да средства остварена од накнада за животну средину припадају
Буџетском фонду и није дошло до измена Одлука о посебној накнади за заштиту животне средине и Одлуке о
оснивању фонда за заштиту животне средине, расподела прихода из области животне средине извршена је применом
законског решења и у складу са Упутством Министра финансија за припрему Одлуке о буџету локалних власти за
2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину. Планирани расходи у претходним Програмима коришћења
средстава буџетског фонда који је носио назив "Остали програми и пројекти у области заштите животне средине и
комуналне инфраструктуре, приоритетима из ЛЕАП-а и одговарајућимм програмима који се реализују преко јавних,
јавно-комуналних и других предузећа, установа, институција и насељених места" су Одлуком о буџету града
Панчева за 2018. годину планирани у одговарајућим програмима у оквиру Градске управе града Панчева а не у
оквиру Буџетског фонда.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2018. годину ће се
објавити у "Службеном листу града Панчева"."
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2018. годину
доставити Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за финансије, Градске управе града Панчева.

Сагласна: Катарина Бањаи, члан Градског већа

СЕКРЕТАР
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Саша Павлов

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павлов
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Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 16.01.2018. године, разматрало је
Предлог решења о образовању Комисије за
испитивање погодности такси возила за обављање
такси превоза, па је на основу чланова 46. и 66. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07 ,83/14-др. закон и 101/16- др.закон), члана 13.
ставова 1. и 2. Одлуке о такси превозу путника на
територији града Панчева ("Службени лист града
Панчева“, број 7/16 и 29/17), члана 3. Правилника о
испитивању погодности такси возила за обављање
такси превоза ("Службени лист града Панчева" броЈ:
33/17) и чланова 59 и 98. став 3. Статута града Панчева
("Службени лист града Панчева", број 25/15пречишћен текст и 12/16), донело следеће

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОГОДНОСТИ ТАКСИ
ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА
I
Образује се Комисија за испитивање
погодности такси возила за обављање такси превоза (у
даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1.ДРАГАН КОЛУНЏИЋ, дипл. инж.
машинства из Секретаријата за урбанизам,
грађевинске,
стамбено- комуналне послове и
саобраћај Градске управе града Панчева - председник;
2. СРЂАН ПОЛОВИНА, дипл. инж.
саобраћаја из
Секретаријата за урбанизам,
грађевинске, стамбено- комуналне послове и
саобраћај Градске управе града Панчева - заменик
председника;
3. ЗОРИЦА БОЈАЏИЕВСКИ, дипл.инж.
саобраћаја из Секретаријата за урбанизам,
грађевинске, стамбено- комуналне послове и
саобраћај Градске управе града Панчева - члан;
4. ЗАГОРКА ЂУЛИНАЦ, дипл. правник из
Секретаријата за урбанизам,грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева. - заменик члана;
5.РАНКО МАРЧЕТИЋ , дипл.инж.саобраћаја
из Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева - члан;
6. ЈЕЛЕНА НЕДЕЉКОВИЋ, дипл. инж.
саобраћаја из Секретаријата за урбанизам,
грађевинске, стамбено- комуналне послове и
саобраћај Градске управе града Панчева - заменик
члана
II
Мандат Комисије траје две године.
III
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Задатак Комисије је испитивање погодности
путничког возила за обављање такси превоза на
територији града Панчева, на основу Одлуке о такси
превозу путника на територији града Панчева и
Правилника о испитивању погодности такси возила за
обављање такси превоза.
IV
Председнику, члановима Комисије и
њиховим заменицима за обављени рад у Комисији
припада нето накнада у висини од 160,00 динара по
прегледаном возилу, сразмерно учешћу у раду, а
према Извештају o раду Комисије, који сачињава
председник Комисије, односно његов заменик.
Извештај o раду Комисије се доставља
Градоначелнику града Панчева и Секретаријату за
финансије Градске управе града Панчева, по
обављеном послу.
V
Секретар Секретаријата за урбанизам,
грађевинске, стамбено- комуналне послове и
саобраћај Градске управе града Панчева уз одобрење
Градоначелника града Панчева, утврђује посебним
решењем појединачну висину накнаде председнику,
члановима Комисије и њиховим заменицима.
VI
Исплата накнаде председнику, члановима
Комисије и њиховим заменицима за обављени рад,
вршиће се из средстава планираних Одлуком о буџету
града Панчева.
VII
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије обављаће
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај и Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа Градске управе града Панчева.
VIII
Даном ступања на снагу овог решења
престаје да важи Решење о образовању Комисије за
испитивање погодности такси возила за обављање
такси превоза број: II-05-06-15 /2017-2 од 20. 01.2017 .
године и Решење о измени Решења о образовању
Комисије за испитивање погодности такси возила за
обављање такси превоза број: II-05-06-15 /2017-29 од
09. 06.2017 . године
IX
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана доношења и објавиће се у "Службеном листу
града Панчева".
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2018-6
ПАНЧЕВО, 16.01.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИ.К
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14),
члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС", бр. 129/2007 , 83/2014 - др.закон и 101/16др. закон), члана 59. и 98. став 3. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр.25/15пречишћен текст и 12/16) и члана 14. Одлуке о
грађевинском земљишту града Панчева („Сл. лист
града Панчева“, бр. 24/17), Градско веће града
Панчева на седници одржаној дана 27.2.2018. године,
донело је:

ОДЛУКУ
о покретању поступка за отуђење
неизграђеног грађевинског земљишта
Члан 1.

Градско веће града Панчева покреће поступак
за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини града Панчева, и то:
- кат.парцеле број 16167/6 К.О. Панчево, која
је у јавној својини града Панчева, површине 439 м2,
уписане у Лист непокретности број 14112
К.О.Панчево, ради изградње стамбеног објекта или
објекта компатибилне намене са становањем у складу
са планским актом, по почетној цени од 2.688,11
динара/м2, што укупно износи 1.180.080,29 динара и
гарантним износом од 236.016,06 динара,
- кат.парцеле број 16167/7 К.О. Панчево, која
је у јавној својини града Панчева, површине 420 м2,
уписане у Лист непокретности број 14112 К.О.
Панчево, ради изградње стамбеног објекта или објекта
компатибилне намене са становањем у складу са
планским актом, по почетној цени од 2.688,11
динара/м2, што укупно износи 1.129.006,20 динара, и
гарантним износом од 225.801,24 динара,
- кат.парцеле број 16167/8 К.О. Панчево, која
је у јавној својини града Панчева, површине 430 м2,
уписане у Лист непокретности број 14112 К.О.
Панчево, ради изградње стамбеног објекта или објекта
компатибилне намене са становањем у складу са
планским актом , по почетној цени од 2.688,11
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динара/м2, што укупно износи 1.155.887,30 динара, и
гарантним износом од 231.177,46 динара,
- кат.парцеле број 16167/9 К.О. Панчево, која
је у јавној својини града Панчева, површине 438 м2,
уписане у Лист непокретности број 14112 К.О.
Панчево, ради изградње стамбеног објекта или објекта
компатибилне намене са становањем у складу са
планским актом, по почетној цени од 2.688,11
динара/м2, што укупно износи 1.177.392,18 динара, и
гарантним износом од 235.478,44 динара,
- кат.парцеле број 16167/10 К.О. Панчево,
која је у јавној својини града Панчева, површине 449
м2, уписане у Лист непокретности број 14112 К.О.
Панчево, ради изградње стамбеног објекта или објекта
компатибилне намене са становањем у складу са
планским актом, по почетној цени од 2.688,11
динара/м2, што укупно износи 1.206.961,39 динара, и
гарантним износом од 241.392,28 динара,
- кат.парцеле број 16167/11 К.О. Панчево,
која је у јавној својини града Панчева, површине 492
м2, уписане у Лист непокретности број 14112 К.О.
Панчево, ради изградње стамбеног објекта или објекта
компатибилне намене са становањем у складу са
планским актом, по почетној цени од 2.688,11
динара/м2, што укупно износи 1.322.550,12 динара, и
гарантним износом од 264.510,02 динара,
- кат.парцеле број 11434/1 К.О. Панчево,
која је у јавној својини града Панчева, површине
51.124 м2, уписане у Лист непокретности број 11756
К.О. Панчево, ради изградње објеката производних и
пословних активности уз задовољавање свих услова за
заштиту животне средине у складу са планским актом
и уз обавезу израде урбанистичког пројекта од стране
инвеститора, по почетној цени од 500,40 динара/м2,
што укупно износи 25.582.449,60 динара, и гарантним
износом од 5.116.489,92 динара и
- кат.парцеле број 600/1 К.О. Глогоњ, која је у
јавној својини града Панчева, површине 378 м2,
уписане у Лист непокретности број 447 К.О. Глогоњ,
ради изградње стамбеног објекта или објекта
компатибилне намене са становањем у складу са
планским актом, по почетној
цени од 736,41
динар/м2, што укупно износи 278.362,98 динара, и
гарантним износом од 55.672,60 динара.
Члан 2.

Поступак отуђења катастарских парцела из
претходног члана, спровешће се након расписивања
огласа, путем јавног надметања, у складу са Одлуком
о грађевинском земљишту града Панчева („Сл. лист
града Панчева“, бр. 24/17)
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:II-05-06-14/2018-14
Панчево,27.2. 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана 16.1.2018. године, разматрало је
Предлог за доношење Решења о образовању Тима за
реализацију Пројекта ,,Уређење градског понтона на
Тамишу у Панчеву“, па је на основу чланова 46. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон)
и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст и број 12/16) донело

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ,,УРЕЂЕЊЕ
ГРАДСКОГ ПОНТОНА НА ТАМИШУ У
ПАНЧЕВУ“
I
Образује се Тим за реализацију Пројекта
,,Уређење градског понтона на Тамишу у Панчеву“ (у
даљем тексту: Тим), у следећем саставу:
1. Никола Стоилковић, директор Туристичке
организације града Панчева, координатор Тима,
задужен за реализацију Пројекта;
2. Светлана Стојанов, сарадница у
Туристичкој организацији града Панчева, чланица
Тима задужена за реализацију Пројекта;
3. Јасмина Богићев, сарадница у Туристичкој
организацији града Панчева, чланица Тима задужена
за финансијску реализацију Пројекта;
4. Татјана Медић, шеф Одељења за подршку
пројектима Секретаријата за привреду и економски
развој Градске управе града Панчева, чланица Тима
задужена за праћење реализације Уговора о
коришћењу бесповратних средстава бр.144-401-245417/2017-44 од 10.11.2017. године и задужена за
достављање извештаја о реализацији Пројекта
Покрајинском секретаријату за привреду и туризам
Аутономне покрајине Војводине;
5. Дејан Јовановић, секретар Секретаријата за
имовину Градске управе града Панчева, члан Тима
задужен за имовинско-правне послове;
6. Јасминка Павловић, помоћник секретара у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева,чланица Тима задужена за пружање стручне
помоћи при издавању потребних дозвола;
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7. Татјана Дијан, сарадница у Регионалној
развојној агенцији ,,Јужни Банат“ доо Панчево,
чланица Tима задужена за промоцију Пројекта у
Јужном Банату.
II
Задатак Тима је да реализује активности
Пројекта ,,Уређење градског понтона на Тамишу у
Панчеву“, и да
прати реализацију Уговора о
коришћењу бесповратних средстава по Конкурсу за
доделу
бесповратних
средстава
локалним
самоуправама са територије АП Војводине за
суфинансирање пројеката од значаја за развој
туристичког потенцијала Аутономне покрајине
Војводине
бр.144-401-2454-17/2017-44
од
10.11.2017.године, имајући у виду да је град Панчево
преузео обавезу да спроведе Пројекат ,,Уређење
градског понтона на Тамишу у Панчеву“.
III
Састанке Тима заказује координатор Тима.
За пуноважно доношење одлука Тима
потребно је да састанку присуствује већина од
укупног броја чланова.
IV
Обавезују се основне организационе јединице
Градске управе града
Панчева, јавна и јавно
комунална предузећа и установе чији је оснивач град
Панчево да на захтев Тима дају потребне стручне
информације,у складу са својим надлежностима.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-05-06-14/2018-6
Панчево,16.01.2018. Године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
23.02.2018. године, разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за попис простора, опреме и
залиха Апотеке „Панчево“ из Панчева, па је на основу
чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон
и 101/16 - др. закон) и члана 98. став 2. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 пречишћен текст и 12/16), донео
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РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОПИС ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И
ЗАЛИХА АПОТЕКЕ „ПАНЧЕВО“ ИЗ
ПАНЧЕВА
I
Образује се Комисија за попис простора,
опреме и залиха Апотеке „Панчево“ из Панчева (у
даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. Славко Петров, запослен у Секретаријату
за имовину, члан;
2. Дамир Шепаровић,
запослен у
Секретаријату за привреду и економски развој, члан;
3. Љиљана Дражилов,
запослена у
Секретаријату за заштиту животне средине, члан;
4.
Митић
Снежана,
запослена
у
Секретаријату за инвестиције, члан;
5. Иван Матаруга, запослен у Дому здравља
Панчево,члан;
6. Драган Петрин, запослен у Дому здравља
Панчево, члан;
7. Драган Вујасиновић, запослен у Дому
здравља Панчево, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши попис и
утврди фактичко стање објеката комплетног простора
које користи Апотека „Панчево“, попише основна
средства, залихе, инвентар и опасан отпад уколико
још постоји у простору и о утврђеном чињеничном
стању достави детаљан извештај Градоначелнику
града Панчева.
III
Рок за обављање задатака из тачке II овог
решења је десет дана од дана доношења решења.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће Секретаријат
за имовину, Секретаријат за заштиту животне
средине, Секретаријат за инвестиције и Секретаријат
за јавне службе и социјална питања.
Обавезују се основне организационе јединице
Градске управе града Панчева да, на захтев Комисије,
дају потребне стручне информације, анализе и
предлоге, у складу са својим надлежностима.
V
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу града
Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2018-268
Панчево, 23.2.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
08.2.2018. године разматрао је Предлог решења о
образовању Комисије за вредновање програма и
пројеката удружења грађана града Панчева чији су
циљеви од јавног интереса, за 2018. годину, те је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС„ број 129/07, 83/14- др. закон
и 101/16 — др. закон) и чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) донео
следеће:

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЧИЈИ СУ ЦИЉЕВИ ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање
програма и пројеката удружења грађана града
Панчева чији су циљеви од јавног интереса, за 2018.
годину (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1. Немања Ротар, члан Градског већа задужен за
подручје културе и омладине, председник,
2. Сорин Бољанац, директор Дома културе ''3
октобар'' Банатско Ново Село, члан,
3. Александра Трајковски Гаврилов, запослена
у Дому омладине Панчево, чланица
За секретара Комисије одређује се Зорица
Јовановић Ранковић, запослена у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања Градске управе града
Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
програма и пројеката од јавног интереса, које
реализују удружења грађана града Панчева, за 2018.
годину.
Наведени задаци Комисије обухватају
следеће послове:
-усвајање критеријума за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса,
-припрема
конкурсне
и
пројектне
документације и предлога текста јавног конкурса,
-прегледање и оцењивање програма и
пројеката пристиглих на јавни конкурс,
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-подношење предлога Градоначелнику о
финансијској подршци одобреним програмима,
пројектима и пријавама.
Приликом вредновања предлога програма и
пројеката од јавног интереса, Комисија се доследно
придржава критеријума, рокова и осталих услова
прописаних јавним конкурсом.
III
Председник, чланови и секретар из тачке I
овог решења именују се за 2018. годину.
IV
Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
посредством
Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, а
најкасније до 30.06.2019.године.
VI
Члановима Комисије припада накнада у нето
износу од 1.200,00 динара за сваку одржану седницу,
осим уколико су наведена лица изабрана, именована,
постављена или запослена лица у органима града
Панчева и која у овој комисији обављају послове који
су идентични описима послова за које примају плату,
односно накнаду за рад.
VII
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа, Секретаријат за јавне службе и
социјална питања, у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2018-117
ПАНЧЕВО, 8.2.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
13.2.2018. године разматрао је Предлог решења о
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образовању Комисије за вредновање програма и
пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора града Панчева, за 2018. годину, те је на
основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС„ број 129/07, 83/14- др. закон
и 101/16 — др. закон) и чланова 54. и 98. став 2.
Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) донео
следеће:

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора града Панчева за 2018. годину (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Јован Самоилов, координатор Омладинског
ресурсног центра у Дому омладине Панчево,
председник;
2. Марија Јованов, дипломирани педагог,
чланица,
3. Ивана Росић, чланица
За секретара Комисије одређује се Зорица
Јовановић Ранковић, запослена у Секретаријату за
јавне службе и социјална питања Градске управе града
Панчева.
II
Задаци Комисије се односе на вредновање
програма и пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора града Панчева за 2018. годину
Задаци Комисије из претходног става
обухватају следеће послове:
- усвајање критеријума за вредновање
програма и пројеката од јавног интереса,
- припрема конкурсне и пројектне
документације и предлога текста јавног конкурса,
- прегледање и оцењивање програма и
пројеката пристиглих на јавни конкурс,
- подношење предлога о финансијској
подршци одобреним програмима, пројектима и
пријавама.
Приликом вредновања предлога програма и
пројеката од јавног интереса, Комисија се доследно
придржава критеријума, рокова и осталих услова
прописаних јавним конкурсом.
III
Председник, чланови и секретар из тачке I
овог решења именују се за 2018. годину.
IV
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Седнице Комисије сазива председник
Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Комисија одлучује на седницама већином
гласова од укупног броја чланова.
V
Записници са седница Комисије достављају
се Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, док извештаје о раду
Комисија доставља Градоначелнику града Панчева
посредством
Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева, а
најкасније до 30.06.2019.године.
VI
Председнику и члановима Комисије припада
накнада у нето износу од 1.200,00 динара за сваку
одржану седницу, осим уколико су наведена лица
изабрана, именована, постављена или запослена лица
у органима града Панчева и која у овој комисији
обављају послове који су идентични описима послова
за које примају плату, односно накнаду за рад.
VII
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Секретаријат за
скупштинске послове, послове Градоначелника и
Градског већа, Секретаријат за јавне службе и
социјална питања, у сарадњи са осталим основним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-06-020-2/2018-213
ПАНЧЕВО, 13.2.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града
Панчева,
дана
22.1.2018. године, разматрао је Предлог решења о
именовању чланова Инвестиционе групе, те је на
основу чланова
44. и 66. Закона о локалној
самоуправи ('"Службени гласник РС'' бр. 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и чланова 54. и 98.
став 2. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16), донеo
следеће

27. Фебруар 2018. године

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Инвестиционе
групе
I
За чланове Инвестиционе групе, у складу са
Уговором о пословно – техничкој сарадњи на
реализацији Програма завршетка гасификације града
Панчева, испред града Панчева, именују се:
1. Јасминка Павловић, запослена у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева;
2. Бранка Марић, запослена у Секретаријату
за инвестиције Градске управе града Панчева
II
Обавезује се Драган Колунџић, запослен у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, да Инвестиционој групи пружа стручну
помоћ у реализацији Уговора о пословно – техничкој
сарадњи на реализацији Програма завршетка
гасификације града Панчева.
III
Даном ступања на снагу овог Решења
престаје да важи Решење Градоначелника града
Панчева о именовању члана Инвестиционе групе број
II-06-020-1/2011-1174 од 16.12.2011.године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ:II-06-020-2/2018-33
Панчево, 22.1.2018.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

Градоначелник
града Панчева, дана
14.2.2018. године разматрао је Предлог Одлуке о
додели награде града Панчева „Полицајац месеца“, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16- др.закон), чланова 54. и 98.
став 2. Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и
чланова 2. и 3. Одлуке о награди града Панчева
„Полицајац месеца“ („Службени лист града Панчева“
број 13/15) донео
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ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА“ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА“
Члан 1.

Награда града Панчева „Полицајац месеца“ за
месец јануар 2018. године додељује се СМИЉАНИЋ
НЕБОЈШИ, полицијском службенику Одељења
саобраћајне полиције Полицијске управе Панчево.

27. Фебруар 2018. године
Члан 2.

Циљ Изменa и допуна Плана су измене и
допуне у целини ради преиспитивања постојећих
планских решења и стварања планских услова за
издавање дозвола у складу са Законом о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), уз поштовање
урбанистичких параметара.
Члан 3.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Панчева».
Одлуку доставити: лицу из члана 1. одлуке и
Секретаријату за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-2/2018-249
Панчево, 14.2.2018.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“ број 135/04 и 88/10),
чланова 15. и 36. Одлуке о Градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчево“ број 13/14пречишћен текст и 12/16), а у складу са Закључком о
одређивању надлежности за доношење Одлуке о
изради стратешке процене, Скупштине града Панчево
број
I-01-06-52/2005
од
20.07.2005.гoдине,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, дана 09.02. 2018. године, донео је

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 4A – КАРАУЛА СА
ЈАБУЧКИМ ПУТЕМ И 4Б – СКРОБАРА У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
Измена и допуна Плана генералне регулације Целина
4a – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у
насељеном месту Панчево на животну средину (у
даљем тексту: Стратешка процена).

Измене и допуе плана обухватају простор
дефинисан са северне стране границом К.О. Панчево и
К.О. Јабука тј. граничним тачкама 1.,2. и 3. и делом
праваца између тачака 3. и 4. границе ГУП-а града
Панчева.
Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
- План се налази у обухвату Генералног
урбанистичког плана Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 23/12), чији је саставни део Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину, који
чини основни документ у коме су вредновани и
процењени могући значајнији утицаји на животну
средину до којих може доћи имплементацијом плана
- Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
извршена је евалуација карактеристика и значаја
утицаја планских решења на животну средину, као и
процена утицаја планских решења на животну
средину и елементе одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
оцењен је могући утицај на окружење планираних
решења према намени површина и величини обухвата
одређених зона и дат предлог мера за смањење
негативних утицаја на животну средину.
Извештајем
о
стартешкој
процени
Генералног урбанистичког плана Панчева на животну
средину према Смерницама за израду стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима није
предвиђена израда старешке процене утицаја Плана
генералне регулације Целина 4a – Караула са
Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту
Панчево на животну средину („Сл.лист града
Панчева“ број 8/14) те нема потребе за израдом
стратешке процене утицаја на животну средину за
Измене и допуне Плана.
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Члан 5.

Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Иземена и допуна Плана на животну средину,
сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину:
- значај Измена и допуна плана за заштиту
животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите
животне средине
Измена и допуна плана и могућност утицаја Измена и
допуна плана на ваздух, воде, земљиште, микро,
биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет;
- утицај Измена и допуна плана
на
становништво и здравље житеља Панчева
- карактеристике утицаја Измена и допуна
плана на животну средину, нарочито у смислу
вероватноће, интензитета, сложености, трајања,
учесталости, понављања, просторне димензије, појаве
ризика по људско здравље и средину, деловања на
области од природне, културне и друге важности и
деловања на угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима
констатовано је да су планска решења у свим
областима интегрисана са заштитом животне
средине и реализацијом предложених решења неће
доћи до значајнијих негативних утицаја на животну
средину. Напротив, реализација планских решења,
односно инплементација плана имаће позитивне
ефекте на стање животне средине. Анализа утицаја
појединих планских решења на животну средину
разматаће се у оквиру процене утицаја објеката,
односно пројеката на животну средину у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину (''Сл.
гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09).
Нису разматрани критеријуми за одређивање
могућих карактеристичних значајнијих утицаја
Измена и допуна плана прекогранична природа
утицаја и кумулативна и синергијска природа утицаја,
јер се сматра да их неће бити.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о
изменама и допунама Плана генералне регулације
Целина 4a – Караула са Јабучким путем и 4б –
Скробара у насељеном месту Панчево.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-15-350-39/2018
Панчево, 09.02.2018.године
СЕКРЕТАР

Славе Бојаџиевски дипл.инж.арх.

На основу чланова 11 и 15 Закона о локалним
изборима
("Службени гласник РС", бр.
129/07,34/2010- Одлука УС и 54/2011), Изборна
комисија града Панчева, на седници одржаној 11.
јануара 2018. године, донела је

ПОСЛОВНИК
о изменама и допунама Пословника о
раду Изборне комисије града Панчева
Члан 1.

У Пословнику о раду Изборне комисије града
Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр.6/12) у члану 13.
став 1 после тачке 12, додају се нове тачке 13 и 14 које
гласе:
13) Доноси Пословник о раду Изборне
комисије града Панчева и Пословник о изменама и
допунама Пословника о раду Изборне комисије града
Панчева, у поступку у ком је Пословник донет;
14) Доноси Одлуку о висини накнаде и
других трошкова везаним за рад Изборне комисије
града Панчева на спровођењу локалних избора;“
Члан 2.

Мења се члан 25 тако да гласи:
„ За рад у Изборној комисији града Панчева
на спровођењу локалних избора за одборнике
скупштине града Панчеве, председнику, заменику
председника, члановима и заменицима чланова
Изборне комисије у сталном саставу и секретару и
заменику секретара изборне комисије, за ангажовање
на обављању послова и задатака за потребе изборне
комисије припада накнада почев од дана расписивања
избора до окончања свих изборних радњи.
Председнику и секретару Изборне комисије
града Панчева и њиховим заменицима накнада из
претходног става овог члана увећава се за 30 %.
Члановима и заменицима чланова Изборне
комисије града Панчева у проширеном саставу,
припада накнада у износу који не може бити већи од
утврђене накнаде за рад чланова и заменика чланова
Изборне комисије у сталном саставу, за ангажовање
на обављању послова и задатака у Изборној комисији
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сразмерно дужини трајања ангажовања на обављању
послова и задатака у вези са спровођењем избора до
окончања избора.
Запосленима Градске управе града Панчева и
другим лицима ангажованим за послове Изборне
комисије на обављању организационих, стручних,
финансијских, административно-техничких и других
послова припада накнада за рад чију висину утврђује
Изборна комисија града Панчева својом Одлуком а
према оствареном увиду у сложеност, обим и квалитет
обављених послова, уз претходну сагласност
Начелника Градске управе града Панчева.
Председник, заменик председника, чланови и
заменици чланова, секретар и заменик секретара
Изборне комисије остварују право на накнаду
трошкова који настају у вези с њиховим радом у
Изборној комисији сходно Уредби о накнади
трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника („Службени гласник РС“, број 98/07 пречишћени текст, 84/14 и 84/15), а у складу са
Уредбом о накнадама и другим примањима изабраних
и постављених лица у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 44/08 - пречишћени
текст и 78/12) на основу евиденције о присутности
коју води секретар Изборне комисије за сваку
седницу.
Председник, заменик председника, секретар и
заменик секретара Изборне комисије, имају право на
накнаду за трошкове коришћења мобилних телефона.
Запослени у Градској управи града Панчева,
којима су утврђена посебна задужења у оквиру
послова Изборне комисије, имају право на покриће
трошкова коришћења мобилних телефона, почев од
дана расписивања избора до окончања свих изборних
радњи.
Висина накнаде и других трошкова везане за
рад Изборне комисије града Панчева на спровођењу
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локалних избора, биће утврђивана посебном Одлуком,
након расписивања локалних избора.
Изузетно, након окончања свих изборних
радњи, председнику, секретару и њиховим
заменицима, као и свим присутним члановима и
њиховим заменицима Изборне комисије града
Панчева, припада дневница за сваку одржану седницу
Изборне комисије.
Налогодавци за исплату средстава из члана 24
овог Пословника су председник и заменик
председника Изборне комисије града Панчева.“
Члан 3.

После члана 29 додаје се нов члан који гласи:
„Право предлагања измена и допуна
Пословника има сваки члан и заменик члана
Комисије.
Предлог за измену и допуну Пословника
подноси се у писменом облику.
Предлог из става 2 овог члана председник
Изборне комисије ставља на дневни ред седнице , у
што краћем року.“
Постојећи члан 29 постаје члан 30.
Члан 4.

Овај Пословник о изменама и допунама
Пословника о раду Изборне комисије града Панчева
ступа на снагу даном објављивања у "Службеном
листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-013-1/2018-1
Панчево, 11.јануар. 2018.
ПРЕДСЕДНИК
Ђорђе Папулић, дипл.прав

ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о
одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта
У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта
(„Службени лист града Панчева“ број 1/18) дошло је до грешака у члану 3а у табеларном приказу Јавно
осветљење,те се овом приликом наведене грешке исправљају и гласе:
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Јединичне цене
се признају под условом да је инвеститор
благовремено, пре почетка радова, обезбедио стручни надзор од
стране управљача јавног осветљења - Секретаријат за инвестиције
Градске управе града Панчева
Ред.
Јед. Цена
бр. ВРСТА РАДОВА
мере (РСД)
I
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 Демонтажа постојећих светиљки и носача светиљки са стубова јавног
ком 1.600,00
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осветљења на висини до 6м. са транспортом и одлагањем у
складиште.
Демонтажа постојећих светиљки и носача светиљки са стубова јавног
осветљења на висини преко 6м. са транспортом и одлагање у
складиште. Рад подразумева употребу хидрауличне корпе.

ком

2.600,00

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

4.

Испорука и затрпавање рова песком са набијањем до 100% по
Проктору, уз достављање атеста о збијености издатог од стране
овлашћеног предузећа.

м³

1,350.00

11.

Испорука и уградња бетона марке МБ30 (израда бетонске
постељице,
бетонског темеља и сл. према графичкој
документацији или опису), урачуната је сва потребна оплата.

м³

15.000,00

13.

Испорука и уградња PVC цеви ɸ70мм у темељ стуба јавног
осветљења за пролаз каблова.

м'

520,00

III

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
1. СТУБОВИ
Испорука и постављање сегментног гвоздено-поцинкованог стуба
(поцинкован споља и изнутра ), висине 10м изнад тла на
припремљену анкер плочу. Стуб је опремљен прикључном плочом
са осигурачем, каблом PP00-Y 3х2,5мм², за везу светиљке са
прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање стуба
(гумени подметач је ожљебљен тако да омогућава истицање воде).
Испорука и постављање конусног гвоздено-поцинкованог стуба
(конусна шавна цев израђена из једног комада уздужним
заваривањем и поцинкована споља и изнутра ), висине 10м изнад
тла, на припремљену анкер плочу. Стуб је опремљен прикључном
плочом са осигурачем, каблом PP00-Y 3х2,5мм², за везу светиљке са
прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање стуба
(гумени подметач је ожљебљен тако да омогућава истицање воде).
Испорука
и
постављање
конусног
осмоугаоног
гвозденопоцинкованог стуба (осмоугаона конусна шавна цев израђена из
једног комада уздужним заваривањем и поцинкована споља и
изнутра), висине 10м изнад тла, на припремљену анкер плочу.
Стуб је опремљен прикључном плочом са осигурачем,каблом PP00-Y
3х2,5мм², за везу светиљке са прикључном плочом и гуменим
подметачем за нивелисање стуба (гумени подметач је ожљебљен
тако да омогућава истицање воде).
Испорука и постављање сегментног гвоздено-поцинкованог стуба
(поцинкован споља и изнутра ), висине 5м изнад тла на
припремљену анкер плочу. Стуб је опремљен прикључном плочом
са осигурачем, каблом PP00-Y 3х2,5мм², за везу светиљке са
прикључном плочом и гуменим подметачем за нивелисање стуба
(гумени подметач је ожљебљен тако да омогућава истицање воде).
2. СВЕТИЉКЕ
Испорука и монтажа светиљке сличне типу, Philips СЕЛЕНИЈУМ
SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60 са сијалицом високог притиска
Na 150W, пригушницом, кондезатором, упаљачем, грлом Е40 и
заштити IP66 све комплет.
Испорука и монтажа у новом разводном орману ЈО, кабловске

1.1.

1.2.

1.3.

1.6.

2.1.

2.9.

ком.

55,100.00

ком.

59,500.00

ком.

61,000.00

ком.

24,500.00

ком.
ком.

24,000.00
2,450.00
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завршнице за унутрашњу монтажу за кабл PP00-А 4x25 мм2,1кV,
комплет са потребним прибором и материјалом за монтажу и
металном таблицом за обележавање кабла. Увлачење кабла,
намештање и израда свих потребних веза и спојева. Укупно за рад,
материјал и транспорт.
2.10 Испорука и монтажа у стубу јавног осветљења прикључне
.
аралдитне плочице тип "РПО-В/III" са осигурачем ФРА 10 А, 400 V
(ком 1).
Укупно за рад, материјал и транспорт.
2.12 Израда завршетка напојног кабла за ЈО РР00-А 3x35 мм2 0,6/1 кV
.
кроз подножни сегмент стуба. Нулти проводник премостити са
бакарном папучицом 25 мм2 за нуловање.
Укупно за рад, материјал и транспорт.
3. ИСПИТИВАЊА, ТРОШКОВИ
3.1. Испитивање изграђене инсталације јавног осветлења у складу са
важећим прописима, са издавањем стручног извештаја о
извршеном испитивању, по мерном месту (мм)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Број: V/2018
Панчево, 13.02.2018. године

ком.

3,660.00

ком.

2,200.00

мм

300.00

СЕКРЕТАР

Ђурица Ресановић, ,дипл.инж.грађ.

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“ број 135/04 и 88/10),
чланова 15. и 36 Одлуке о Градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчево“ број 13/17),
а у складу са Закључком о одређивању надлежности
за доношење Одлуке о изради стратешке процене,
Скупштине града Панчево број I-01-06-52/2005 од
20.07.2005.гoдине, Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
Градске управе града Панчева, дана 13.02.2018.
године, донео је

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МАЛИ
РИТ“ ПАНЧЕВО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
Измена и допуна Плана детаљне регулације „Мали
рит“ у Панчеву на животну средину (у даљем тексту:
Стратешка процена).
Члан 2.

Разлог за Измене и допуне Плана су
неопходност
усклађивања
и
преиспитивања

постојећих планских решења са Планом генералне
регулације Целина 1 - шири центар (круг обилазнице)
у насељеном месту Панчево ("Службени лист града
Панчева" број 19/12, 27/12-исправка, 01/13-исправка,
24/13-исправка и 20/14), као планом вишег реда и
стварања планских услова за издавање дозвола у
складу са Законом 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, 98/13УС, 132/14 и 145/14) уз поштавање урбанистичких
параметара, услед чега се ради о изменама и допунама
Плана у целини.
Члан 3.

Измене и допуне плана обухватају простор
који је у оквиру граница обухвата основног плана.
Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
- План се налази у обухвату Генералног
урбанистичког плана Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 23/12), чији је саставни део Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину, који
чини основни документ у коме су вредновани и
процењени могући значајнији утицаји на животну
средину до којих може доћи имплементацијом плана
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- Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
извршена је евалуација карактеристика и значаја
утицаја планских решења на животну средину, као и
процена утицаја планских решења на животну
средину и елементе одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
оцењен је могући утицај на окружење планираних
решења према намени површина и величини обухвата
одређених зона и дат предлог мера за смањење
негативних утицаја на животну средину.
Извештајем
о
стартешкој
процени
Генералног урбанистичког плана Панчева на животну
средину према Смерницама за израду стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима није
предвиђена израда старешке процене утицаја Плана
детаљне
регулације „Мали рит“ у Панчеву
("Службени лист града Панчева" број 15/12 и 31/12исправка) те нема потребе за израдом стратешке
процене утицаја на животну средину за Измене и
допуне Плана.
Члан 5.

Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Иземена и допуна Плана на животну средину,
сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину:
- значај Измена и допуна плана за заштиту
животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите
животне средине
Измена и допуна плана и могућност утицаја Измена и
допуна плана на ваздух, воде, земљиште, микро,
биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет;
- утицај Измена и допуна плана
на
становништво и здравље житеља Панчева
- карактеристике утицаја Измена и допуна
плана на животну средину, нарочито у смислу
вероватноће, интензитета, сложености, трајања,
учесталости, понављања, просторне димензије, појаве
ризика по људско здравље и средину, деловања на
области од природне, културне и друге важности и
деловања на угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима
констатовано је да су планска решења у свим
областима интегрисана са заштитом животне средине
и реализацијом предложених решења неће доћи до
значајнијих негативних утицаја на животну средину.
Напротив, реализација планских решења, односно
инплементација плана имаће позитивне ефекте на
стање животне средине. Анализа утицаја појединих
планских решења на животну средину разматаће се у
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оквиру процене утицаја објеката, односно пројеката на
животну средину у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр.
135/04 и 36/09).
Нису разматрани критеријуми за одређивање
могућих карактеристичних значајнијих утицаја
Измена и допуна плана прекогранична природа
утицаја и кумулативна и синергијска природа утицаја,
јер се сматра да их неће бити.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о
изменама и допунама Плана детаљне регулације
«Мали рит“ Панчево.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
САОБРАЋАЈ
БРОЈ: V-15-350-40/2018
Панчево, 13.02.2018.године
СЕКРЕТАР
Славе Бојаџиевски дипл.инж.арх.

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“ број 135/04 и 88/10),
чланова 15. и 36. Одлуке о Градској управи града
Панчева („Службени лист града Панчево“ број 13/14пречишћен текст и 12/16), а у складу са Закључком о
одређивању надлежности за доношење Одлуке о
изради стратешке процене, Скупштине града Панчево
број
I-01-06-52/2005
од
20.07.2005.гoдине,
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе града
Панчева, дана 13.02.2018. године, донео је

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА - ЦЕЛИНА 5 –
КУДЕЉАРАЦ И НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ
ИЗА НАДЕЛА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене
Измена и допуна Плана генералне регулације - Целина
5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела на
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животну средину (у даљем тексту: Стратешка
процена).
Члан 2.

Циљ Изменa и допуна Плана су измене и
допуне у целини ради преиспитивања постојећих
планских решења и стварања планских услова за
издавање дозвола у складу са Законом о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), уз поштовање
урбанистичких параметара.
Члан 3.

Измене и допуе плана обухватају обухватају
Кудељарски насип и простор са обе стране
Новосељанског пута иза реке Надел све до границе
обувхата ГУП-а Панчева. Граница ПГР-а Целина 5 са
севернозападне, северне и југоисточне стране поклапа
се са границом ГУП-а дефинисаном граничним
тачкама 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. и 16.
Члан 4.

Разлози за неприступање изради Стратешке
процене дефинисани су на основу територијалног
обухвата и могућих утицаја Плана на животну
средину, на следећи начин:
- План се налази у обухвату Генералног
урбанистичког плана Панчева („Службени лист града
Панчева“ број 23/12), чији је саставни део Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину, који
чини основни документ у коме су вредновани и
процењени могући значајнији утицаји на животну
средину до којих може доћи имплементацијом плана
- Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
извршена је евалуација карактеристика и значаја
утицаја планских решења на животну средину, као и
процена утицаја планских решења на животну
средину и елементе одрживог развоја у погледу:
-величине утицаја
-просторних размера планских решења и
-вероватноће утицаја
Стратешком проценом утицаја Генералног
урбанистичког плана Панчева на животну средину
оцењен је могући утицај на окружење планираних
решења према намени површина и величини обухвата
одређених зона и дат предлог мера за смањење
негативних утицаја на животну средину.
Извештајем
о
стартешкој
процени
Генералног урбанистичког плана Панчева на животну
средину према Смерницама за израду стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима није
предвиђена израда старешке процене утицаја Плана
генералне регулације - Целина 5 – Кудељарац и
Новосељански пут иза Надела на животну средину
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(„Сл.лист града Панчева“ број 39/12 и 5/15) те нема
потребе за израдом стратешке процене утицаја на
животну средину за Измене и допуне Плана.
Члан 5.

Разматрани су следећи критеријуми за
одређивање могућих карактеристика значајних
утицаја Иземена и допуна Плана на животну средину,
сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину:
- значај Измена и допуна плана за заштиту
животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите
животне средине
Измена и допуна плана и могућност утицаја Измена и
допуна плана на ваздух, воде, земљиште, микро,
биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет;
- утицај Измена и допуна плана
на
становништво и здравље житеља Панчева
- карактеристике утицаја Измена и допуна
плана на животну средину, нарочито у смислу
вероватноће, интензитета, сложености, трајања,
учесталости, понављања, просторне димензије, појаве
ризика по људско здравље и средину, деловања на
области од природне, културне и друге важности и
деловања на угрожене области и др.
У вези са наведеним критеријумима
констатовано је да су планска решења у свим
областима интегрисана са заштитом животне
средине и реализацијом предложених решења неће
доћи до значајнијих негативних утицаја на животну
средину. Напротив, реализација планских решења,
односно инплементација плана имаће позитивне
ефекте на стање животне средине. Анализа утицаја
појединих планских решења на животну средину
разматаће се у оквиру процене утицаја објеката,
односно пројеката на животну средину у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину (''Сл.
гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09).
Нису разматрани критеријуми за одређивање
могућих карактеристичних значајнијих утицаја
Измена и допуна плана прекогранична природа
утицаја и кумулативна и синергијска природа утицаја,
јер се сматра да их неће бити.
Члан 6.

Ова одлука је саставни део Одлуке о
изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза
Надела.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СЕКРЕТАР
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
БРОЈ: V-15-350-38/2018
Панчево, 13.02.2018
САОБРАЋАЈ
Славе Бојаџиевски дипл.инж.арх.
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