СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 7. ГОДИНА VIII

ПАНЧЕВО, 11. март 2015. ГОДИНЕ

На основу чланова 20. и 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 99. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник
РС„ бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14)
и члана 39. и 98. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева“ број 1/14пречишћен текст и 24/14), Скупштина града
Панчева на седници одржаној дана 11. 03.
2015 године, донела је:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта (“Сл.лист града
Панчева“ бр. 10/10, 4/11, 33/11, 2/12, 5/12,
24/13, 29/14 и 2/15) у члану 12. став 1.мења се
и гласи:
„Уговор о отуђењу или давању у закуп
грађевинског земљишта закључује се између
лица које прибавља грађевинско земљиште у
својину, односно лица коме се грађевинско
земљиште даје у закуп и Градоначелника
града Панчева, у року од 30 дана од дана
правоснажности решења из члана 11. ове
Одлуке.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Панчева“.

Аконтација претплате 10.375,30

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-3
Панчево, 11. 03. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу чланова 24.Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС” бр.72/11, 88/13 и
105/14), члана 20, 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07 и
83/14- др.закон) и чланова 39. и 98. Статута
града Панчева- („Службени лист града
Панчева“ број 1/14-пречишћен текст и 24/14),
Скупштина града Панчева на седници
одржаној 11.03.2015. године, донела је
ОДЛУКУ О ПОВЕРАВАЊУ КУЛТУРНОМ
ЦЕНТРУ ПАНЧЕВА, ПАНЧЕВО,
ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОШЋУ-ЧЕТВОРОСОБНОГ
СТАНА, НА ПРВОМ СПРАТУ ОБЈЕКТА У
УЛ.ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.1 У
ПАНЧЕВУ
I
Скупштина града Панчева поверава
Културном центру Панчева, Панчево функцију
управљања непокретношћу и то:
четворособног стана, на првом спрату,
површине 234,00 м2, у стамбено-пословној
згради у ул.Жарка Зрењанина бр.1 уписан у
Изводу из листа непокретности бр.16532 к.о.
Панчево, на парцели 4171/1 к.о. Панчево, у
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државној својини Републике Србије са правом
коришћењ а града П анчева, у смислу
одржавања, обнављања и унапређивања, као и
извршавања законских и других обавеза које
проистекну из функције управљања.
II
Предметни простор ће се користити
искључиво за потребе рада галерије Милорада
Б ат е М ихаил ов ића као и з а пот ребе
резиденцијалног боравка уметника,
радионица, предавања и других културних
садржаја.
III
Културни центар Панчева, Панчево ће
н а ко н у п и с а ј а в н е с в о ј и н е г р а д а н а
предметном простору извршити промену
намене истог из стамбеног у пословни
простор, у складу са законом.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-3
Панчево, 11. 03. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу члана 20., 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 94.
Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-одлука У С , 2 4 / 2 0 11 , 1 2 1 / 2 0 1 2 ,
42/2013-одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 39. Статута града Панчева („Сл. лист
града Панчева“ бр. 1/2014-пречишћен текст и
24/2014) и члана 2. Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Сл. лист града Панчева“ бр.
4/2015), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној дана 11. 03. 2015. године,
донела је

11. март 2015. године

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА
ПАНЧЕВА
ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Програм уређивања грађевинског
земљишта града Панчева за 2015. годину (у
даљем тексту: Програм) утврђује планиране
активности носиоца реализације активности
Програма,
на припремању и опремању
грађевинског земљишта.
Носиоци активности на реализацији
Програма су Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева“ Панчево (у
даљем тексту: ЈП “Дирекција“) и Јавноком у н а л н о п р ед у з е ћ е „ В од о в од и
канализација“ Панчево (у даљем тексту: ЈКП
“Водовод и канализација“).
II
Уређивање грађевинског земљишта
обухвата његово припремање и опремање.
Припремање грађевинског земљишта,
обухвата активности: истражне радове, израду
геодетских, геолошких и других подлога,
израду у р б а н и с т и ч к и х п л а н о в а и
урбанистичко-техничке документације,
техничке документације и техничке контроле,
решавање имовинско-правних одно с а,
расељавање, уклањање објеката, санирање
терена и друге радове у складу законом.
Опремање грађевинског земљишта
обухвата изградњу и реконструкцију објеката
комуналне инфраструктуре и
изградњу и
уређење површина јавне намене.
III
У току 2015. године реализоваће се
активности на доношењу једанаест (11)
урбанистичких планова, за које су донете
посебне одлуке Скупштине града Панчева, а
чија је израда поверена ЈП „Дирекцији“ и то:
- пет (5) Планова генералне регулације
за насељена места града Панчева, и то:
1 ) Израда Плана генералне регулације
за насељено место Долово;
2) Израда Плана генералне регулације
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за насељено место Иваново;
3) Израда Плана генералне регулације
за насељено место Банатски Брестовац;
4) Израда Плана генералне регулације
за насељено место Глогоњ;
5) Измена Плана генералне регулације
за насељено место Старчево.
- три (3) Плана генералне регулације за
подручје насељеног места Панчево, и то :
1 ) Израда Плана генералне регулације
-Целина 8– („Петрохемија, Азотара и
Рафинерија“);
2) Измена и допуна Плана генералне
регулације целина 2 - (Стрелиште са
хиподромом и Војловица са Тополом у
насељеном месту Панчево);
3 ) Измена Плана генералне регулације
Јужна зона – „Петрохемија, Азотара и
Рафинерија“ – за изградњу Термоелектране –
Топлане
- три (3) Плана детаљне регулације за
подручје насељеног места Панчево, и то :
1) Израда Плана детаљне регулације
подцелина „6ц-Нова депонија“ у насељеном
месту Панчево;
2) Израда Плана детаљне регулације за
„Фабрику полипропилена“ у ХИП
Петрохемији у насељеном месту Панчево;
3) Израда Плана детаљне регулације за
подручје «Стара Утва« у насељеном месту
Панчево.
У току 2015. године реализоваће се и
активности на доношењу
урбанистичких
планова, за које ће се донети посебне одлуке
Скупштине града Панчева, а чија ће се израда
поверити ЈП „Дирекцији “, и то:
- Израда Плана детаљне регулације
„Северне индустријске зоне–који обухвата~75
ha грађевинског земљишта у јавној својини
града Панчева“ у насељеном месту Панчево;
- и други урбанистички планови, у
складу са одлукама Скупштине града Панчева.
IV
Н о с и оц и а кт и в н о с т и н а и з ра ди
техничке документације у зависности од врсте
објеката комуналне инфраструктуре чија се
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изградња односно реконструкција планира су
ЈП “Дирекција“
и
ЈКП “Водовод и
канализација“.
V
Носилац активности на изградњи и
р е ко н с т ру к ц и ј и с а о б р а ћ а ј н и ц а с а
припадајућом инфраструктуром (изградња и
одржавање општинских путева и улица,
изградња тротоара и паркинга,
бициклистичких стаза и јавног осветљења) је
ЈП“Дирекција“.
Носилац активности на изградњи и
реконструкцији система за водоснабдевање и
инфраструктурне мреже, као и за изградњу и
реконструкцију система за одвођење отпадних
вода и инфраструктурне мреже је ЈКП
“Водовод и канализација“.
VI
За остваривање Програма планирају се
средства у укупној висини од динара и то
према изворима прихода:
А)Приходи и примања буџета града
Панчева
120.956.400,00 динара
Б)Примања од задуживања града
Панчева
153.050.000,00
динара
В)Приходи ЈКП “Водовод и канализација”
6.687.243,75 динара
Г)Примања од задуживања ЈКП
“Водовод и канализација“
3.081.810,20
еура
VII
Средства из тачке VI

распоређују се

на:
1. Припремне радове

55.195.400,00
динара

2. Опремање грађевинског земљишта
у динарима
202.722.243,75 динара
у еурима
3.081.810,20 еура
3.Трошкове реализације планираних
активности
22.776.000,00 динара
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VIII
Табеларни приказ активно сти
обухваћених Програмом садржи
описе
активности, планирани износ и носиоце
активности, како следи:

Ред.
бр.

ОПИС
АКТИВНОС
ТИ

1
2
1. П Р И П Р Е М Н И
Геодетска
снимања и
израда
геодетских
1.1.
подлога
Израда
стратешких
процена
утицаја
планова на
животну
1.2.
средину
Решење
имовинскоправних
односа
парцела
објеката који
улазе у трасу
проширења
улице
Доситејеве
(Тамиш
1.3.
капија)
Израда
пројектнотехничке
документациј
е
за
инфраструкту
рно опремање
„Северне
индустријске
1.4.
зоне“
1.5.
Пројектно
техничка
документациј

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС У
2015. ГОДИНИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

3
РАДОВИ

4

ЈП “Дирекција“
1.600.000,00

ЈП “Дирекција“
670.000,00

ЈП “Дирекција“

15.375.000,00

ЈП “Дирекција“

7.400.000,00
200.000,00

ЈП “Дирекција“
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

а за блок 055улица Марије
и Лазара
Драгићевића
Пројектно
техничка
документациј
а з а ул и ц у
Патријарха
Чарнојевића
(260м)
Пројектно
техничка
документациј
а
реконструкциј
е коловоза Л5
12.7
км
Надел-Долово
Пројектнотехничка
документациј
а изградање
паркинга код
Евангелистич
ког гробља
Израда
пројектно
техничке
документациј
е за радове на
саобраћајница
ма и јавном
осветљењу у
ул и ц и Ц а р а
Лазара у
Панчеву
Израда плана
техничке
регулације
саобраћаја за
насељено
место
Панчево
Израда
пројектно
техничке
документациј
е
за
реконструкциј
у улице 7. јула
у Панчеву
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ЈП “Дирекција“
150.000,00

ЈП “Дирекција“

450.000,00

ЈП “Дирекција“
714.400,00

ЈП “Дирекција“

960.000,00

ЈП “Дирекција“
2.000.000,00

ЈП “Дирекција“

820.000,00
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

Израда
пројектно
техничке
документациј
е за изградњу
и
реконструкциј
у
улице
Јосифа
Маринковића
у Панчеву
Израда
пројектнотехничке
документациј
е за изградњу
бициклистичк
е стазе од
Старчева до
Омољице
Пројектно
техничка
документациј
а
за
побољшање
укрсног места
државног
п у т а IБ реда
број 14 и
општинског
пута ОП5
(НаделДолово)
Пројектно
техничка
документациј
а водоводне
мреже у МЗ
Глогоњ
Израда
пројекта
уређење Трга
Н е о л и т а III
фаза у МЗ
Старчево
Израда
пројектнотехничке
документациј
е за изградњу
бициклистичк
е стазе од
Панчева до
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ЈП “Дирекција“

680.000,00

ЈП “Дирекција“

476.000,00

ЈП “Дирекција“

1.500.000,00

ЈП “Дирекција“
1.960.000,00

ЈП “Дирекција“
1.000.000,00
240.000,00

ЈП “Дирекција“
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Старчева
Израда
пројектно
техничке
документациј
е за изградњу
Потамишког
колектора
фекалне
1.18. канализације
Израда
пројектно
техничке
документациј
е фекалних
црпних
станица на
траси будуће
канализације
дуж
Баваништанск
1.19. ог пута
Израда
пројектно
техничке
документациј
е
дела
атмосферске
канализације
дуж
Баваништанск
1.20. ог пута
С В Е ГА
1.
ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ
2. О П Р Е М А Њ Е
Извођење
радова на
инфраструкту
рном
опремању
"Северне
индустријске
зоне"
на
парцелама
9416/10,
9416/11,
13958 и 13962
2.1.
К.О. Панчево
2.2.
Наставак
радова на
реконструкциј
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ЈКП “Водовод и
канализација“

11.000.000,00

ЈКП “Водовод и
канализација“

4.500.000,00

ЈКП “Водовод и
канализација“

3.500.000,00
55.195.400,00

ЈП “Дирекција“

83.500.000,00
4.360.000,00

ЈП “Дирекција“
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

и и доградњи
ул и ц е Л а в а
То л с т о ј а и
Милке
Марковић
Израда
пројектно
техничке
документациј
е и извођење
радова на
синхронизаци
ји
рада
семафорских
уређаја на
територији
насељеног
места
Панчево
МЗ Јабука Наставак
радова на
реконструкциј
и и доградњи
улице Трг
Бориса
Кидрича (од
улице М. Тита
до
ул.
Омладинске)
и претварање
исте
у
пешачку зону
МЗ Јабука Изградња и
реконструкциј
а улице Змај
Јовина (од
улице
Омладинске
до улице Вука
Караџића) са
паркингом изградња
паркинга
поред школе
МЗ Старчево Појачано
одржавање
улице Никола
Тесла
МЗ Старчево Појачано

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ЈП “Дирекција“

7.000.000,00

ЈП “Дирекција“

7.225.000,00

ЈП “Дирекција“

2.000.000,00
ЈП “Дирекција“
2.600.000,00
1.700.000,00

ЈП “Дирекција“
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

одржавање
Вршачке
улице
МЗ Старчево Појачано
одржавање
Ритске улице
МЗ Качарево Периодично
одржавање
тротоара у
улици
Народног
Фронта-десна
страна од
поште до
ул и ц е Ц а р а
Лазара
МЗ КачаревоПериодично
одржавање
тротоара у
улици
4.Октобар (од
М.Тита до
Д.Туцовића)
МЗ Банатски
Бре стовац Појачано
одржавање
улице
Сутјеска,
Соње
Маринковић и
Змај Јовина
МЗ Банатско
Ново Село Периодично
одржавање
улице Жарка
Зрењанина (од
ул и ц е З м а ј
Јовине до
ул ице Симе
Шолаје)
МЗ Омољица
- Изградња
фекалне
канализације
МЗ Иваново Ојачање
коловоза
улице

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ЈП “Дирекција“
2.650.000,00

ЈП “Дирекција“

7.200.000,00

ЈП “Дирекција“

7.200.000,00

ЈП “Дирекција“

9.600.000,00

ЈП “Дирекција“

7.200.000,00
ЈП “Дирекција“
6.000.000,00
2.800.000,00

ЈП “Дирекција“
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22.

Војвођанска
МЗ Иваново Ојачање
коловоза
улице
Гробљанска
МЗ Иваново Ојачање
коловоза
улице 7. јула
МЗ Иваново Ојачање
коловоза
улице
29.новембра
МЗ Иваново Појачано
одржавање
улице
И.Л.Рибара
МЗ Иваново Ојачање
коловоза
улице Петефи
Шандора
МЗ Долово Појачано
одржавање
улице Победе
Наставак
радова на
изградњи
фекалне
канализације
у насељу
Кудељарски
насип
(Преспанска,
Преспанска
управно и
завршетак
радова у
Пелистерској)
Израда
пројектно
техничке
документациј
е зи извођење
радова на
изградњи
крака
водоводне
мреже од

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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ЈП “Дирекција“
2.250.000,00
ЈП “Дирекција“
1.100.000,00
ЈП “Дирекција“
1.800.000,00
ЈП “Дирекција“
1.100.000,00
ЈП “Дирекција“
1.100.000,00
ЈП “Дирекција“
13.650.000,00

ЈКП “Водовод и
канализација“

15.000.000,00
9.000.000,00

ЈКП “Водовод и
канализација“
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2.23.

2.24.

2.25.
2.26.

магистралног
водовода
ПанчевоДолово до
регионалне
депоније
Изградња
градског
водовода у
улици Др
Светислава
Касапиновића
на потезу од
улице Петра
Бојовића до
улице Жарка
Зрењанина у
дужини од
140м
Реконструкциј
а
дела
фекалне
канализације
у
улици
Стојана
Новаковића
Изградња
магистралног
водовода
ПанчевоДолово II фаза
од Старог
Тамиша до
Долова који
укључује и
изградњу
резрвоара са
Црпном
станицом
"Долово"
Реконструкциј
а водоводне
мреже
у
улицама у
граду
(Стевана
Сремца,
Карађорђева
од
Моше
Пијаде до
Книћанинове,
Илариона
Руварца

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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ЈКП “Водовод и
канализација“

3.700.000,00

ЈКП “Водовод и
канализација“
2.987.243,75

ЈКП “Водовод и
канализација“

1.120.439,00 еура
281.961,20 еура

ЈКП “Водовод и
канализација“
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завршетак
радова,
Војвођански
бул е в а р од
Моше Пијаде
до Радничке,
Граничарска,
Чумићева)
Реконструкциј
а водоводне
мреже
у
улицама у
граду
(Димитрија
Ту ц о в и ћ а и
Моше Пијаде
од Мученичке
до Светог
2.27. Саве)
250.000,00 еура
Изградња
резервоара
V= 5 0 0 0 m3
при
постројењу за
пречишћавањ
е воде за пиће
2.28. града Панчева 1.129.410,00 еура
Завршетак
радова
водовода
ПанчевоСкробараКачарево
(доводни
цевовод с а
2.29. резервоаром) 300.000,00 еура
С В Е ГА 2 .
ОПРЕМАЊЕ
У
ДИНАРИМА
(2.1-2.24.)
202.722.243,75
С В Е ГА 2 .
ОПРЕМАЊЕ
У
ЕУРИМА(2.2
5-2.29.)
3.081.810,20
3. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ
АКТИВНОСТИ
3.1.
Остали
200.000,00
т р о ш ко в и у
поступку
израде
пројектно-
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ЈКП “Водовод и
канализација“

ЈКП “Водовод и
канализација“

ЈКП “Водовод и
канализација“

ДИНАРА

ЕУРА
ЈП “Дирекција“
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техничке
документациј
а за Пескану
Остали
т р о ш ко в и у
поступку
израде
пројектнотехничке
документациј
e
реконструкциј
е дворишта у
улици Браће
3.2.
Јовановића
Порез на
додату
вредност у
инвестицијам
а у области
3.3.
нискоградње
Остали
трошкови који
прате
реализацију
инвестиција у
области
3.4.
нискоградње
Трошкови
прибављања
услова и
сагласности за
урбанистичке
планове и
3.5.
пројекте
С В Е ГА 3 .
ТРОШКОВИ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ
ПЛАНИРАН
ИХ
АКТИВНОС
ТИ
УКУПНО 1+2+3 (У
ДИНАРИМА)
УКУПНО 1+2+3 (У
ЕУРИМА)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ЈП “Дирекција“

76.000,00

ЈП “Дирекција“
21.900.000,00

ЈП “Дирекција“
500.000,00

ЈП “Дирекција“
100.000,00

22.776.000,00
280.693.643,75

ДИНАРА

3.081.810,20

ЕУРА

11. март 2015. године
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IX
Активности на уређивању
г р а ђ е в и н с ко г з е м љ и ш т а ко ј е н и с у
обухваћене Програмом, могу се изводити
под условом да се обезбеде средства за
њихово финансирање односно, средства
буџета града, средства из другух извора, као
и средства инвеститора у складу са законом
и одлуком града Панчева којом се уређује
утврђивање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
Изузетно од тачке I, став 2 уколико се
активности на уређивању грађевинског
земљишта финансирају и средствима
инве ститора, инве ститор може бити
носилац ових активности у складу са
законом и одлуком града Панчева којом се
уређује утврђивање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
X
Носиоци активности утврђени овим
Програмом имају право и обавезу да
предузимају све прописане мере и радње у
циљу његове реализације, а посебно да у
име града Панчева покрећу одговарајуће
поступке ради прибављања услова и
сагласности, грађевинских дозвола, пријава
почетка извођења радова и добијања
употребне дозволе.
XI
Носиоци активности утврђени овим
Програмом у обавези су да се старају о
његовој реализацији и о о стварењу
Програма подносе извештаје надлежним
органима града Панчева.
ХII
Овај Програм објављује с е у
„Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-3
Панчево, 11. 03. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

11. март 2015. године

На основу чланова 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
број 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 60. став 1.
т ач ка 3. За кона о ј а в ним предуз е ћима
("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14 - др. закон), члана
14. Одлуке о усклађивању Одлуке о задржавању
права и обавеза оснивача над Јавним предузећем
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева"
П а н ч е в о ко ј е ј е н а с т а л о с п а ј а њ е м Ј П
"Урбанизам" Панчево, Друштвеног фонда
грађевинског земљишта и путева општине
Панчево и ЈП "Стан" Панчево ("Службени лист
града Панчева" број 2/13 и 21/13), члана 39. и 98.
став 1 Статута града Панчева ("Службени лист
града Панчева" број 1/14-пречишћен текст и
24/14), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 11. 03. 2015. године донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО О
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ
ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНА ИЗРАДЕ
ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА,
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И
УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА БРОЈ 01479-3/2015 ОД 20.02.2015.ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу
и уређење Панчева" Панчево о измени Одлуке о
начину одређивања цена израде просторних
планова, урбанистичких планова и
урбанистичких пројеката, број 01-479-3/2015 од
20.02.2015.године.
II
Саставни део овог решења је Одлука о
измени Одлуке о начину одређивања цена израде
просторних планова, урбанистичких планова и
урбанистичких пројеката.
III
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Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у "Службеном
листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-3
Панчево, 11. 03. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу члана 38. Статута Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, Надзорни одбор
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и
уређење Панчева“ Панчево, на 41. редовној
седници, одржаној дана 20. 02. 2015. године,
решавајући тачку 3 дневног реда: Доношење
Одлуке о измени Одлуке о начину
одређивања цене израде просторних и
урбанистичких планова и урбанистичких
пројеката, донео је следећу:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНЕ
ИЗРАДЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА,
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И
УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о начину одређивања цена
израде просторних планова, урбанистичких
планова и урбанистичких пројекат а
(„Сл.лист града Панчева“ бр. 38/2012,
7/2014 и 30/2014) мења се члан 26. тако да
исти гласи:
„М и н и м а л н а в р е д н о с т и з р а д е
Стратешке процене утицаја плана на
животну средину за целокупну територију
одговарајућег урбанистичког плана износи
60% од цене израде плана утврђене у складу
са чланом 19, 20 и 21 ове Одлуке.
За стручне послове који нису у
оквиру делатности ЈП „Дирекција“ Панчево,
израде Стратешке процене утицаја плана на
животну средину за целокупну територију

11. март 2015. године

одговарајућег урбанистичког плана утврђене у
складу са чланом 19, 20 и 21 ове Одлуке,
ангажоваће се овлашћени извођач, или стручна
лица квалификована за анализу сваког од
елемената стратешке процене у складу са
Законом. Цена услуге (ангажовање и стручни
надзор) за горе наведене послове је 6% од
уговорене вредности посла за ангажовање
овлашћеног извођача или стручних лица.“
Члан 2.
Ова одлука се доставља Скупштини града
Панчева на сагласност, објављује на Огласној
табли и We b сајту ЈП „Дирекција“ Панчево, а
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Панчева“.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО
БРОЈ: 01-479-3/2015
Панчево, 20. 02. 2015.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Стевановић, дипл. инж. грађ, с.р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07 и 83/14-др.закон), чланова 3 5 и 36.
Закона о јавним предузећима («Службени
гласник РС» број 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон) и члана 39. тачка 10.
Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» број 1/14-пречишћен текст и 24/14),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
11. 03. 2015. године, донела је :
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО
I
МИОДРАГУ ЛАЗИЋУ, дипломираном
економисти из Панчева, утврђује се престанак
мандата директора Јавног комуналног предузећа
„Грејање“ Панчево због подношења оставке.
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II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-3
Панчево, 11. 03. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу члана 12 и члана 13. став
2. Закона о јавним предузећима («Службени
гласник РС» бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14-други закон), члана 33.
Одлуке о усклађивању Одлуке о задржавању
права и обавеза оснивача над Јавним
комуналним предузећима која су настала
поделом Јавног комуналног предузећа
«Стандард» Панчево („Службени лист града
Панчева“ број 2/13), члана 39. Статута
Јавног комуналног предузећа «Грејање»
Панчево („Службени лист града Панчева“
број 4/13 и 4/15) и члана 39. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева“
број 1/14 - пречишћен текст и 24/14)
Скупштина града Панчева на седници
одржаној 11. марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРЕСТАНКА МАНДАТА И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРЕЈАЊЕ" ПАНЧEВО
I
САНДРИ БОЖИЋ у т в р ђ у ј е с е
престанак мандата председника Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа
„ Гр е ј а њ е “ П а н ч е в о , к а о представника
јединице л ока лне с амоуправе, због
подношења оставке.
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II
НЕГИЦА РАЈАКОВ именује се за
председника Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Грејање“ Панчево,
к а о представник јединице локалне
самоуправе.
III
Лице из тачке II овог решења
именује се на остатак времена утврђен
Решењем Скупштине града Панчева о
именовањ у предс едника и чл анова
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Грејање“ Панчево број: II-04-0619/2013-5 од 11.10. 2013. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-3
Панчево, 11. 03. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима («Службени гласник РС» број
119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 др. закон), члана 39. тачка 10. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број
1/14 - пречишћен текст и 24/14) и члана 53.
Статута Јавно комуналног предузећа „Грејање“
Панчево („Сл. лист града Панчева“ бр. 4/13 и
4/15) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 11. марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО
I
САНДРА БОЖИЋ, дипл. политиколог из
Панчева, именује се за вршиоца дужности
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директора Јавног комуналног предузећа
„Грејање“ Панчево на период до шест
месеци.
II
Лице из тачке I овог Решења ступа на
дужност првог наредног радног дана од
дана доношења решења.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-3
Панчево, 11. март 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

Н а о с нову ч ла на 4 6. и 4 7 .
Пословника Скупштине града Панчева
("Службени лист града Панчева" бр. 1/15 пречишћен текст), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 11. марта
2015. године, донела је:
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
I
Разрешавају се дужности чланови
Савета за заштиту животне средине
Скупштине града Панчева и то:
СРЂАН ЈОСИМОВ
ЈОСИФ ВАСИЛЧИН
II
З а ч л а н о в е Савета за заштиту
животне средине Скупштине града Панчева
бирају се:
ЗОРА КОЛАРСКИ
САША ХАЏИПЕРИЋ
III
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Лицима из тачке II овог решења мандат
траје до истека мандата утврђеног решењем
Скупштине града Панчева о избору председника,
заменика председника и чланова Савета за
заштиту животне средине Скупштине града
Панчева број: II-04-06-39/2012 од 19. октобра
2012. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-3
Панчево, 11. 03. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл.економиста, с.р.

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 03. 03. 2015. године, разматрало је
Предлог Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине
града Панчева за 2015. годину, па је на основу
чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др.
закон), чланa 59. и 98. ст. 3. Статута града
Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 1/2014пречишћен текст и 24/2014), члана 11. став 5.
Одлуке о посебној накнади за заштиту и
унапређивање животне средине („Сл. лист града
Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен текст, 28/2011исправка, 36/2011, 8/2012, 19/2014 и 29/2014) 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
2015. ГОДИНУ
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I УВОДНИ ДЕО
Програмом коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Панчева за 2015. 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 2015. 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.
Планирана финансијска средства
Б у џ е т с ко г ф о н д а у с м е р е н а с у н а
реализацију активности предвиђених
локалним еколошким акционим планом
општине Панчево (ЛЕАП), усвојеним на
редовном заседању Скупштине општине
Панчево 07.05.2004. године као и на друге
приоритетне активности које се реализују у
јавним комуналним предузећима, ЈП
"Дирекција за изградњу и уређење Панчева"
Панчево и месним заједницама насељених
места.
Чланом 100. Закона о заштити животне
средине("Сл. гласник РС" бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др.
закон и 43/2011 - одлука УС) прописано је:
„Средства буџетског фонда користе се
наменски, за финансирање акционих и
санационих планова у складу са
Националним програмом, односно за
финансирање програма и планова
аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе из члана 68. овог закона.
Средства буџетског фонда користе се
на основу утврђеног програма коришћења
средстава буџетског фонда који доноси
надлежни орган аутономне покрајине,
односно јединице локалне самоуправе.
Надлежни орган јединице локалне
самоуправе дужан је да прибави сагласност
Минист арства на предлог програма
коришћења средстава буџетског фонда из
става 1. овог члана“.
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Чланом 11. став 5. Одлуке о посебној
накнади за заштиту и унапређење животне
средине („Сл. лист града Панчева“ бр. 23/2011пречишћен текст, 28/2011-исправка, 36/2011,
8/2012, 19/2014 и 29/2014) прописано је да
Годишњи програм Фонда за заштиту животне
средине доноси Градско веће града Панчева,
крајем текуће или почетком наредне године, по
претходној сагласности Министарства надлежног
за заштиту животне средине Републике Србије, у
складу са законом.
Финансијска средства Буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2015. годину
планирана су за реализацију следећих програма:
I П р о г р а м и ко ј и с е р е а л и з у ј у у
Секретаријату за заштиту животне средине
Градске управе Панчево
II Распоред салда из 2014. (Реализација
обавеза из 2014. године)
III Сузбијање амброзије
IV Унапређење шумског фонда
V Остали програми и пројекти у области
заштите ж ивотне средине и комуна л не
инфраструктуре, према Одлуци о буџету града
Панчева за 2015. годину,
приоритетима из
ЛЕАП-а и другим програмима који се реализују
преко јавних, јавно-комуналних и других
предузећа, установа, институција и насељених
места.
II – АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015.
ГОДИНУ

I

"ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ"

1.
Контрола квалитета ваздуха
1.1.
Проширење система за континуално
мерење квалитета ваздуха
носилац активности: Градска управа у сарадњи
са Агенцијом за заштиту животне средине
Републике Србије
средства за финансирање - 5,500,000
Анализатор BTX-а
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Унапређење софтвера
1.2. Одржавање система за континуално
мерење квалитета ваздуха
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање-0
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ревитализацијом пијезометара по потреби
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање-1,800,000
4.
П р о г р а м с и с т е м ат с к о г п р а ћ е њ а
квалитета земљишта
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање-0

1.2.1. Набавка техничких гасова
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање- 400,000
1.3.

Додатна мерења квалитeта ваздуха

носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање - 2,600,000
1.4
Специјализоване услуге за праћење
квалитета ваздуха на мерном месту Народна
башта и на другим местима на територији
Града у ситуацијама повећаног аерозагађења
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених стручних институција
за праћење квалитета ваздуха
средства за финансирање-3,300,000
2.
Програм систематског мерења
б у к е , с а ау т о м а т с к и м б р о ј а њ е м
саобраћаја
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање-3,800,000
3.
Контрола квалитета воде
3.1. Испитивање квалитета површинских
вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево),
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање-2,000,000

3.2. Испитивање квалитета подземних
вода јужно од индустријске зоне, са

5.
Заштићена природна добра
5.1.
Парк природе Поњавица
Спровођење активности у складу са Годишњим
програмом управљања
носилац активности: управљач ДВП ”ТамишДунав” Панчево
средства за суфинансирање1,100,000
5.2.
Споменик природе ”Два стабла белог
јасена код Долова”
Спровођење активности у складу са
Годишњим програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП
”Долови”, Долово
средства за суфинансирање200,000
5.3.
Споменик природе ”Кестен Ћурчина у
Панчеву”
150,000
Спровођење активности у складу са Годишњим
програмом управљања
носилац активности: управљач ЈКП ”Зеленило”
Панчево
средства за суфинансирање150,000
5.4.

Споменик природе ”Ивановачка ада”
200,000
Спровођење активности у складу са Годишњим
програмом управљања
но силац активно сти: управљач ЈП
”Војводинашуме”, ШГ "Банат" Панчево
средства за суфинансирање-200,000
5.5
Претходна заштита нових подручја
предложених за заштиту
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање-0
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6.
Едукативни програми и пројекти
из области заштите животне средине- по
конкурсу
Носилац активности: Градска управа,
удружења грађана
средства за суфинансирање1,000,000

носилац активности: Градска управа преко
овлашћених стручних организација
средства за финансирање-800,000

7.
Манифе стације из области
заштите животне средине- по конкурсу
Носилац активности: Градска управа,
удружења грађана
средства за суфинансирање-500,000

16.
Непредвиђени трошкови у реализацији
Програма Фонда
В а н р е д н е а н а л и з е в од а , в а з д у х а ,
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-0

8.
Програм озелењавања
носилац активности: ЈКП ”Зеленило”
Панчево
средства за финансирање-1,000,000

15.
Набавка стручне литературе
средства за финансирање-0

9.
Подршка пројектима коришћења
а лт ер нат ив них извор а енер гије и
енергетске ефикасности
носилац активности: Градска управа, јавна и
ј а в н о - ко м у н а л н а п р е д у з е ћ а , м е с н е
заједнице,
установе, преко овлашћених
организација
средства за суфинансирање-0

17.
Уградња система потрошње течног
нафтног гаса
у аутобусима ЈКП ”АТП
Панчево” (на 4 аутобуса)
носилац активности: Градска управа у сарадњи
са ЈКП "АТП" и стручним организацијама
средства за финансирање-0

10.
Посете заштићеним природним
добрима
носилац активности: Секретаријат за
заштиту животне средине
средства за финансирање-250,000

18.
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 -0

11.
Мониторинг полена (мерење,
извештавање и одржавање опреме)
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање-2,000,000
12.
Обележавање значајних датума из
области заштите животне средине
носилац активности: Секретаријат за
заштиту животне средине
средства за финансирање-300,000
13.
Пројекти
санације
и
рекултивације сметлишта
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање-1,800,000
14.
Техничка контрола пројеката
санације и рекултивације сметлишта

19.
Едукација предшколске и школске деце
у природи
Одржавање радионица и израда едукативног
материјала
носилац активности: Градска управа у сарадњи
са удружењима грађана, предшколским и
школским установама
средства за финансирање-300,000
20.
Издавање часописа ЕКОПЕДИЈА
носилац активности: Секретаријат за заштиту
животне средине
средства за финансирање-500,000
21.
Пројекти из области заштите животне
средине по конкурсима Министарства
надлежног за заштиту животне средине,
Покрајинског секретаријата надлежног за
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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.
носилац активности: Градска управа, јавна и
ј а в н о - ко м у н а л н а п р е д у з е ћ а , м е с н е
заједнице, преко овлашћених организација
средства за финансирање
22.
Израда пројектне документације и
опремање Центра за комунални отпад
к о ј и н и ј е д о з в о љ е н о од л а г ат и у
контејнере (кабасти и други отпад)
носилац активности: ЈКП ”Хигијена”
Панчево у сарадњи са стручним
организацијама
средства за финансирање-0
23.
Израда пројектно - техничке
документације за постројење за селекцију
комуналног отпада на регионалном нивоу
носилац активности: ЈКП "Хигијена"
Панчево
средства за суфинансирање-0
24.
Израда пројектно - техничке
документације за постројење за
компостирање на регионалном нивоу
носилац активности: ЈКП "Хигијена"
Панчево
средства за суфинансирање-0
25.
Израда пројектно - техничке
документ ације за одлагалиште с а
мобилним постројењем за третман
грађевинског отпада
носилац активности: ЈКП "Хигијена"
Панчево
средства за суфинансирање
26.
Подршка пројектима енергетске
ефикасности у граду Панчеву
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за суфинансирање-0
27.
Студија - пројекат о могућностима
коришћења изворишта геотермалне воде
у Омољици 0
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
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средства за финансирање-0
28.
Услуге шпедиције у сврху заштите
животне средине
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање-200,000
29.
" Од р жав ањ е ост р в а за од р жив и
саобраћај" (фотонапонски панели,
ветрогенератори и пуњачи возила и бицикала
на електропогон)
носилац активности: Градска управа преко
овлашћених организација
средства за финансирање-300,000
30.
Израда пројектне документ ације
(типски пројекат) за 9 насељених места за
бетонске платое за постављање контејнера за
сакупљање комуналног отпада који није
могуће одложити у контејнере, у свим
насељеним местима, са извођењем
носилац активности: ЈКП "Хигијена" Панчево
средства за финансирање-0
31.
Консулт ант ске услуге за изр ад у
програма и плана енергетске ефикасности
носилац активности: Градска управа
средства за финансирање-0
32.
Израда техничког пројекта којим се
обезбеђује уштеда електричне енергије у
систему јавне расвете
носилац активности: Градска управа
средства за финансирање33.
Израда пројектне документације
за
енергетску санацију јавних објеката за
минимум 2 пројекта
носилац активности: Градска управа
средства за финансирањеУКУПНО:

30,000,000
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18.06.2014.
II
РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.
(РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕОСТАЛИХ
ОБАВЕЗА ИЗ 2014. ГОДИНЕ)
II.1
Ре а л из ациј а уговора из 2014.
16,204,478
II.2
Покренуте јавне набавке крајем 2014.
године
4,048,000
II.3
Ун а п р е ђ е њ е ш у м с ко г ф о н д а распоред салда из 2014. године
2,349,703
II.4

Остале нереализоване активности
3,470,496

УКУПНО за распоред салда из
2014.
26,072,677
II.1

Реализација уговора из 2014.

Одржавање система за континуално
мерење квалитета ваздуха XI-13-404136/2014 од 28.10.2014.
3,833,327
Набавка техничких гасова XI-13-404117/2014 од 01.08.2014.
383,712
Додатно мерење квалитета ваздуха
XI-13-404-114/2014 од 19.08.2014.
1,704,758
Специјализоване услуге за праћење
квалитета ваздуха на мерном месту Народна
башта и на другим местима на територији
Града у ситуацијама повећаног аерозагађења
XI-13-404-90/2014 од 23.06.2014.
2,187,370
Програм систематског мерења буке
са аутоматским бројањем аутомобила XI-13404-127/2014 од 01.10.2014.
2,750,000
Испитивање квалитета подземних
вода јужно од индустријске зоне са
ревитализацијом пијезометара по потреби
XI-13-404-101/2014 од 10.10.2014.
1,180,666
Мониторинг полена (мерење и
извешт авањ е) X I-13-404-86/2014 од

804,644
Пројекти санације и рекултивације
сметлишта XI-13-404-103/2014 од 05.08.2014.
3,360,000
УКУПНО II.1

16.204.477,72

II.2 Покренуте јавне набавке крајем 2014.
године
1.
Н а б а в ка о п р е м е з ап р и ку п љ а њ е и
валидацију података (Data Logger)
750,000
2.
Радови на повезивању електроормана и
пуњача за Renault
200,000
3.
Консултантске услуге за израду Плана за
побољшање квалитета ваздуха у Панчеву
400,000
4.
Штампање екобуквице - књига намењена
деци
190,000
5.
Штампање плаката за акцију "Сакупи и
уштеди, видећеш да вреди"
18,000
6.
Набавка џамбо врећа за селекцију отпада
у оквиру акције "Сакупи и уштеди, видећеш да
вреди"
90,000
7.
Пројекат санације и рекултивације
сметлишта у Глогоњу
1,400,000
8.
Пројекат санације и рекултивације
сметлишта у Глогоњу-средс. АПВ
1,000,000
УКУПНО II.2
II.3

4,048,000

Унапређење шумског фонда-распоред
салда из 2014. године
2,349,703
Ун а п р е ђ е њ е ш у м с ко г ф о н д а ревитализација заштитних зелених појасева
"Војловица" и "Топола" у циљу заштите грађана
од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план
за област Зеленило, Техн.-техн. активности бр. 3.
и 4.
Подизање заштитног појаса Топола и
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Војловица
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СВЕГА I-IV 60,072,677
2,349,703

II.4

УКУПНО II.3
2,349,703
Остале нереализоване активности
Поњавица

0
Програм озелењавања
274,377
Израда пројектне документације и
опремање Центра за комунални отпад који
није дозвољено одлагати у контејнере
(кабасти и други отпад)
2,956,120
Уг о в о р
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, Уговор бр.
XI-13-404-106/2012 од 28.12.2012. ("5. com
d.o.o. i Verdeeco d.o.o. Beograd) - основно
средство
239,999
УКУПНО II.4

3,470,496

III
СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
средства за финансирање3,000,000
IV
УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМСКОГ
ФОНДА
IV-1. У н а п р е ђ е њ е ш у м с к о г фондаревитализација заштитних зелених појасева
"Војловица" и "Топола" у циљу заштите
грађана од индустријског загађења ЛЕАПАкциони план за област Зеленило,
Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4.
Подизање заштитног појаса Топола и
Војловица
носилац активности: ЈКП ”Зеленило”
Панчево
IV-2 Спровођење претходних радова и
израда пројектне документације у циљу
пошумљавања слободних површина у
заштићеном природном добру ”Парк
природе Поњавица”
носилац активности: Управљач ДВП
”Тамиш - Дунав”, уз сагласност Градске
управе
средства за финансирање1,000,000

V
Остали програми и пројекти у области
заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре, према Одлуци о буџету града
Панчева за 2015. годину, приоритетима из
ЛЕАП-а и другим програмима који се
реализују преко јавних, јавно-комуналних и
других предузећа, установа, институција и
насељених места.
1.
Реконструкција водоводне мреже насеља
Глогоњ - капитално одржавање водовода средства АП Војводине - распоред салда из 2014.
године; активности у циљу побољшања утицаја
на рационалну потрошњу воде у циљу одрживог
коришћења водних ресурса
2,000,000
2.
ЈКП "Хигијена" Панчево - Завршетак
радова на Новој депонији - распоред салда из
2014. године
13,579,000
3.
ЈКП "Хигијена" Панчево - Заштита јавних
површина у циљу смањења концентрација
прашкастих материја
99,875,565
4.
ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење
активности заштите животне средине са циљем
подизања и одржавања јавних зелених површина
у граду (специјализоване услуге)
64,200,000
5.
П о ј ач а н о од р ж а в а њ е ул и ц а С о њ а
Маринковић од Рифата Бурџевића до Бранка
Радичевића и улица Бранка Радичевића од Змај
Јовине до Моше Пијаде у МЗ Банатски
Брестовац - распоред салда из 2014. године ;
активности у циљу смањења концентрација
прашкастих материја
9,500,000
6.
П о ј ач а н о од р ж а в а њ е ко л о в о з н е
конструкције улице Михаила Пупина у МЗ
Омољица, у циљу смањења концентрација
прашкастих материја и лакшем приступу Парку
природе Поњавица - распоред салда из 2014.
године
4,069,097
7.
Периодично одржавање коловоза улице
Братства Јединства (од улице Вука Караџића до
улице Иве Лоле Рибара ) у МЗ Банатско Ново
Село у циљу смањења концентрација прашкастих
материја - распоред салда из 2014. године
5,000,000
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ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ
ДУГ
8.
"Отплата камата за узете кредите за
финансирање капиталних инвестиција из
области заштите животне средине, односно
активности
предвиђених ЛЕАП-ом, а
финансираних средствима Фонда за
заштиту животне средине у складу са
Годишњим програмима за 2011., 2012., 2013.
и 2014. годину.Узети кредити се односе на
реализацију капиталних инвестиција којима се утиче на заштиту и побољшање
животне средине у Панчеву и насељеним
местима Града и то за:
- Радове на изградњи нове
регионалне депоније у Панчеву,
- Пројекат и изградња објекта за
разврставање комуналног отпада,
- Програм водоснабдевања и
канализације у оппштинама средње
величине у Србији I- фаза 2 у циљу
смањења загађења подземних и
површинских вода,
- Набавку нових аутобуса ради
замене старог возног парка а у циљу
смањења аерозагађења,
- Н а с т а ва к и з г ра дњ е ф е ка лн е
канализације на Кудељарском насипу и
Миси 2 у циљу смањења загађења
подземних и површионских вода,
- Завршетак изградње фекалне
канализације у Тополи у циљу смањења
загађења подземних и површионских вода,
- Проширење парка Народна баштаБарутана у циљу повећања зелених
површина у граду,
- Реконструкција Кајмакчаланске
ул и ц е у ц и љ у с м а њ е њ а з а г а ђ е њ а
амбијенталног ваздуха
прашкастим
материјама и
- Реконструкцију и доградња улицаЛава Толстоја и Милке Марковић у циљу
смањења загађења прашкастим материјама.
"
24,274,669
9.
" О т п л а т а гл а в н и ц е д о м а ћ и м
кредиторима за узете кредите за
финансирање капиталних инвестиција из
области заштите животне средине, односно
активности
предвиђених ЛЕАП-ом, а
финансираних средствима Фонда за
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заштиту животне средине у складу са Годишњим
програмима за 2011., 2012., 2013. и 2014.
годину.Узети кредити се односе на реализацију
капиталних инвестиција - којима се утиче на
заштиту и побољшање животне средине у
Панчеву и насељеним местима Града и то за:
- Изградњу и реконструкцију фекалне
канализационе
мреже са израдом пројектне
документације у Панчеву и насељеним местима у
ц и љ у с м а њ е њ а з а г а ђ е њ а п од з е м н и х и
површинских вода
- Радове на изградњи нове регионалне
депоније у Панчеву,
- Пројекат и изградња објекта за
разврставање комуналног отпада,
- Програм водо снабдевања и
канализације у оппштинама средње величине у
Србији I- фаза 2 у циљу смањења загађења
подземних и површинских вода,
- Набавку нових аутобуса ради замене
старог возног парка а у циљу смањења
аерозагађења,
- Наставак изградње фекалне канализације
на Кудељарском насипу и Миси 2 у циљу
смањења загађења подземних и површионских
вода,
- Завршетак изградње фекалне
канализације у Тополи у циљу смањења загађења
подземних и површионских вода,
- Проширење парка Народна баштаБарутана у циљу повећања зелених површина у
граду,
- Реконструкција Кајмакчаланске улице у
циљу смањења загађења амбијенталног ваздуха
прашкастим материјама и
- Реконструкцију и доградња улица- Лава
Толстоја и Милке Марковић у циљу смањења
загађења прашкастим материјама. "
183,987,473
СВЕГА V
УКУПНО I-V

406,485,804
466,558,481

III – ФИНАНСИРАЊЕ
Финансијска средства за реализацију
Програма коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине града Панчева за
2015. годину обезбеђују се из буџета града
Панчева, од посебне накнаде за заштиту и
унапређење животне средине, на основу Одлуке
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о по себној накнади за заштиту и
унапређивање животне средине („Сл. лист
града Панчева“ бр. 23/2011-пречишћен
текст, 28/2011-исправка, 36/2011, 8/2012,
19/2014 и 29/2014), у складу са чланом 87.
Закона о заштити животне средине ("Сл.
гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 одлука УС), Уредбом о критеријумима за
утврђивање накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине и највишег
износа накнаде („Сл. гласник РС“ бр.
111/2009) и Уредбом о одређивању
активности чије обављање утиче на
животну средину („Сл. гласник РС“ бр.
109/2009, 8/2010), и од накнаде за
загађивање, на основу Уредбе о врстама
загађивања, критеријумима за обрачун
накнаде за загађивање животне средине и
обве зницима, висини и начину
обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл.
гласник РС" бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010,
102/2010, 15/2012,91/2012 и 30/2013 -др
правилник), у складу са чл. 85. Закона о
заштити животне средине("Сл. гласник РС"
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон,
72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС),
из пренетих неутрошених средстава из 2014.
године и из других извора предвиђених
законом.
Наведена финансијска средства чине
приход буџетског фонда за заштиту животне
средине, основаног Одлуком о оснивању
Буџетског фонда за заштиту животне
средине ("Сл. лист општине Панчево" бр.
17/2007 и „Сл. лист града Панчева" бр.
8/2009, 37/12 и 7/14) у циљу наменског
трошења тих средстава.
Контролу прилива средстава по основу
посебне накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине врши Секретаријат за
пореску администрацију, Градске управе
града Панчева.
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Поред пројеката и активности планираних овим
годишњим програмом, у зависности од прилива
средстава, финансираће се и други програми
везани за област заштите животне средине и
комуналне инфраструктуре који су од посебног
значаја за Град Панчево.
Сви корисници средстава добијених за
програме и пројекте у области заштите животне
средине и комуналне инфраструктуре, по
Програму коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине града Панчева за
2015. годину, дужни су да Секретаријату за
заштиту животне средине и Секретаријату за
финансије, Градске управе града Панчева,
доставе извештај и посебно искажу утрошак
средстава добијених из Буџетског фонда за
заштиту животне средине, до краја 2015. године
и да их посебно прикажу у својим извештајима о
раду које разматра и усваја Скупштина града
Панчева. У складу са чланом 100. Закона о
заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр.
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 др. закон и 43/2011 - одлука УС), извештај о
коришћењу средстава остварених по основу
накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине доставља се Министарству најкасније до
31. марта текуће године за претходну годину,
односно на захтев Министарства.
IV - ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Овај програм ће се објавити у
"Службеном листу града Панчева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-05-06-2/2015-14
Панчево, 03. 03. 2015. год
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Павле Раданов, с.р.

Секретаријат за заштиту животне средине
Градске управе града Панчева предлаже
програме који се реализују у Секретаријату
за заштиту животне средине. Остале
програме и пројекте који се реализују преко
јав них, јав но-комуна лних и других
предузећа и установа и институција и
насељених места, предлаже Градско веће у
складу са Одлуком о буџету града Панчева.

Градоначелник града Панчева дана
02.03.2015. године, разматрао је Предлог Решења
о образовању Тима за израду Нацрта Програма
града Панчева за унапређење дечјег
стваралаштва, стваралаштва за децу и неговање
културних навика код деце за 2015-2020. годину,
те је на основу чланова 44. и 66. Закона о
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локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07 и 83/14 - др.закон) и
чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева»
број 1/14 пречишћен текст и 24/14), донеo
следећe :
РЕШЕЊЕ О ОБРAЗОВАЊУ ТИМА ЗА
ИЗРАДУ НАЦРТА ПРОГРАМА ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЧЈЕГ
СТВАРАЛАШТВА, СТВАРАЛАШТВА ЗА
ДЕЦУ И НЕГОВАЊЕ КУЛТУРНИХ
НАВИКА КОД ДЕЦЕ ЗА 2015-2020.
ГОДИНУ
I
Образује се Тим за израду Нацрта
Програма града Панчева за унапређење
дечјег стваралаштва, стваралаштва за децу и
неговање културних навика код деце за
2015-2020. годину (у даљем тексту « Тим»), у
следећем саставу:
1. Бранислав Радовановић, уредник
д еч ј е г п р о г р а м а Кул т у р н о г ц е н т р а
Панчева,члан
2. Снежана Ћурувија, председница
удружења „Refraction team“, чланица
3. Марија Самарџић, уредница
издавачке делатности Културног центра
Панчева, чланица
4. Марија Јованов, педагог у ОШ
„Стевица Јовановић“ Панчево, чланица
5. Богдана Опачић, истраживач –
културолог у Заводу за проучавање
културног развитка Београд, чланица
6. Бојана Субашић, истраживач –
културолог у Заводу за проучавање
културног развитка Београд, чланица
7. Марија Команов, координаторка
Канцеларије за младе града
Панчева,чланица
8. Невенка Кљајић, виша сарадница –
документариста у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања Градске управе
града Панчева, чланица
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оквиром и стратешким документима у области
културе
- припремање анализе постојећег стања у
области културних навика деце на нивоу града
Панчева
- прикупљање релевантне документације
и иницијатива за потребе израде нацрта
Програма
- организовање фокус група, трибина и
јавних
расправа са укључивањем свих
релевантних субјеката, организација цивилног
друштва, појединаца, установа, јавних и јавно
комуналних предузећа у процес креирања нацрта
програма
- предлагање
приоритета, мера,
програмских активно сти, индикатора
успешности.
Тим је у обавези да припреми Нацрт
Програма града Панчева за унапређење дечјег
стваралаштва, стваралаштва за децу и неговање
културних навика код деце за 2015-2020. годину
и достави Градском већу града Панчева на
утврђивање предлога и упућивање Скупштини
града Панчева на разматрање и доношење.
III
За обављање појединих задатака из тачке
II овог решења, Тим може ангажовати и друга
лица са потребним знањем и искуством.
Тим може образовати радне групе за поједине
области рада.
IV
Стручне и административно-техничке
послове за потребе Тима обављаће Секретаријат
за јавне службе и социјална питања и
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа у сарадњи са
основним организационим јединицама Градске
управе града Панчева.
V
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Панчева“.

II
Задаци Тима су:
- креирање агенде активности Тима
-упознавање са важећим законским

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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БРОЈ: II-06-020-1/2015-233
Панчево, 02.03. 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Павле Раданов, с.р.

Предмет: Исправка техничке грешке
У П л а н у д е т а љ н е р е г ул а ц и ј е
приступног пута за Нову градску депонију
града Панчева («Сл.лист града Панчева»
број 1/13) дошло је до грешке у делу А 1.
Извод из текстуалног дела концепта плана у
тачки 1.1. Опис границе обухвата плана, у
делу Б 1. Правила уређења у тачки 1.1.
Локације и попис парцела и капацитети
земљишта за јавне намене у табеларном
приказу за образовање грађевинске парцеле
јавне намене, као и у графичком прилогу
План парцелације грађевинског земљишта
јавне намене број цртежа 8-А, тако што је
наведена катастарска парцела 13000/1, а
требало је да се наведе катастрска парцела
број 13000/4, те се овим путем наведена
грешка исправља и број катастарске парцеле
„13000/1“ замењује се бројем катастарске
парцеле „13000/4“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2015-Сл.
Панчево, 09.03.2015 године
СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, дипл.инж.арх, с.р.

Предмет: Исправка техничке грешке
У Плану генералне регулације
Проширена Миса са гробљем (Целина 3) у
Панчеву («Сл.лист града Панчева» број
25/14) дошло је до грешке у делу Б 3
Појмовник у коме нису дефинисани појмови
објеката породичног и вишепородичног
становања, те се овим путем наведена
грешка исправља и гласи:
„Објекат породичног становања може имати
максимално четири независне
функционалне јединице, или максимално
четири (4) стамбене јединице, односно
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максимално три (3) стамбене јединице и један (1)
пословни простор.
Објекат вишепородичног становања има
минимум пет (5) функционалних јединица,
односно минимум пет (5) станова или минимум
четири (4) стана и један (1) пословни простор“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2015-Сл.
Панчево, 09.03.2015 године
СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, дипл.инж.арх, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2014.
ГОДИНУ
УВОД
З а ш т и т н и к г р а ђ а н а града Панчева
установљен је за територију града Панчева као
независан и самосталан орган, који штити права
грађана и контролише рад Градске управе,
посебних организација и служби града Панчева,
као и других органа и организација, предузећа и
установа чији је оснивач град Панчево, а којима
су поверена јавна овлашћења.
Према Одлуци о заштитнику грађана
града Панчева овај инокосни орган овлашћен је
да контролише поштовање права грађана,
утврђује повреде учињене актима, радњама или
нечињењем органа управе ако се ради о повреди
одлука и других општих аката органа града
Панчева, к а о и да контролише законитост,
правилност и ефикасност рада органа управе.
У складу са одредбом члана 47 Одлуке о
заштитнику грађана града Панчева Заштитник
грађана једном годишње, а најкасније до 15.
марта наредне године, подноси Скупштини града
извештај за претходну годину о својим
активностима, стању људских права и о правној
сигурности на територији града Панчева. Према
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члану 48 наведене одлуке у току године
Заштитник грађана може да подноси и
посебне извештаје ако оцени да за то
постоје посебно оправдани разлози или ако
Скупштина града захтева такав извештај од
Заштитника грађана.
Извештај садржи нарочито број и
структуру притужби, општу оцену рада
органа управе са становишта примене
прописа, уочене пропусте и препоруке за
њихово отклањање, као и критике и похвале
појединим органима управе и старешинама
који руководе органима управе. Извештај
садржи и иницијативе за измену или
доношење појединих прописа из
надлежности града Панчева ради отклањања
недостатака и ефикаснијег рада органа
управе и задовољења права грађана у пуном
обиму, као и активности Заштитника
грађана у виду стручних семинара, скупова
и конференција ради усавршавања рада на
заштити права грађана, те размени
искустава са другим заштитницима грађана
градова и општина.
Извештај Заштитника грађана града
Панчева о активностима за 2014. годину је
четврти извештај од установљења овог
органа локалне самоуправе.
* Реч „грађани“ и „заштитник“, баш као и
све друге граматички родно опредељене
речи, користе се у овом извештају родно
н еу т р а л н о и р а в н о п р а в н о о з н ач а ва
припаднике, односно припаднице оба пола.
ПРАВНИ ОКВИР ЗА ПОСТУПАЊЕ
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Овлашћења и надлежности
Заштитника грађана града Панчева у 2014.
години реализоване су у складу са чланом
97 Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник Р С“ бр, 129/07), Одлуком о
Заштитнику грађана града Панчева („Сл.
лист града Панчева“ бр. 27/2009, 18/2013 и
29/14), Одлуком о образовању Стручне
службе Заштитника грађана града Панчева
(„Сл. лист града Панчева“
бр.13/2011,
19/2013 и бр. 1/2015), Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији
Стручне службе Заштитника грађана града
Панчева број: I-00-011-2/2011 од 09.06.2011.
године на који је Градско веће града
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Панчева дало сагласност дана 16.08.2011. године,
Правилником о измени и допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији Стручне
службе Заштитника грађана града Панчева број: I00-011-7/2013 од 20.11.2013. године на који је
Градско веће града Панчева дало сагласност дана
26.11.2013. године и Стратегијом рада у периоду
од 2011. године до 2015. године Заштитника
грађана града Панчева бр. I-00-011-10/2011 од
15.11.2011. године (у даљем тексту: Стратегија).
ЗАПАЖАЊА О СТАЊУ ПРАВА ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАШТИТНИЦЕ ГРАЂАНА ГРАДА
ПАНЧЕВА
А ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА
Заштитник грађана града Панчева покреће
и води поступак по притужби или по сопственој
иницијативи. Када Заштитник грађана одлучи да
покрене поступак по притужби, обавештава о
томе подносиоца притужбе и орган управе на
чије се поступање притужба односи. Заштитник
грађана града Панчева је у обавези да у сваком
предмету за који је одлучио да покрене поступак,
прибави став органа управе на чије се поступање
притужба односи док је дужност органа управе
да обавести Заштитника грађана града Панчева о
свом ставу у року који му Заштитник грађана
одреди, а који не може бити краћи од осам нити
дужи од тридесет дана од дана пријема
обавештења Заштитника грађана града Панчева о
покретању поступка, како је то дефинисано
одредбом чл. 41 Одлуке о заштитнику грађана
града Панчева.
Заштитнику грађана града Панчева у току
2014. године поднето је 140 притужби и
формирано 134 предмета, обзиром да су се
поједине притужбе грађана односиле на
неправилности у раду више од једног органа.
I ДОБРА УПРАВА
Органи управе, у свом раду, дужни су да
поступају у складу са законом и другим
позитивно правним прописима, професионално,
ефикасно, сврсисходно, правично,
транспарентно, стручно, љубазно, брзо, уз
поштовање достојанства и личности грађана који
се нађе пред органом управе, што уједно
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представља и право грађана пред истима.
У 2014. години Заштитнику грађана
града Панчева поднете су 23 притужбе на
рад органа управе града Панчева. Највише
притужби, пет, одно сило се на рад
Комуналне полиције града Панчева. По
четири притужбе поднете су на рад
Секретаријата за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Гр а д с ке у п р а в е г р а д а П а н ч е в а
и
Секретаријат за инспекцијске послове
Одељења
комуналне инспекције града
Панчева. На неправилно сти у раду
Секретаријата за јавне службе и социјална
питања и Секретаријата за инспекцијске
послове града Панчева без прецизирања
одељења Секретаријата за инспекцијске
послове, односиле су се по три притужбе.
Две притужбе поднете на рад
Одељења грађевинске инспекције
Секретаријата за инспекцијске послове
про сл еђ ене су Заш т ит нику грађана
Републике Србије обзиром да су се
одно силе на повреде права грађана
поступком наведеног органа уређеним
законским прописима. По једна притужба
поднета је на рад Секретаријата за привреду
и Секретаријата за општу управу – Матичну
службу, Градске управе града Панчева.
Притужбе су се односиле углавном
на непоступање комуналне полиције по
пријавама грађана и ћутање администрације
п о в од ом з а хт е ва г р а ђ а н а у п у ћ е н и х
Секретаријату за инспекцијске послове.
Једна од притужби на рад
Секретаријата за инспекцијске послове
односила се на спорост реализације
коначног решења овог Секретаријата,
односно спровођење извршења. Када се
доноси закључак о спровођењу извршења и
такав поступак поверава ЈКП „Хигијени“
Панчево према Одлуци о уступању
извођења радова рушења или уклањања
објекта по основу извршних решења
(„Службени лист града Панчева“ бр.
24/2011) стиче се утисак, бар на овом
примеру, да Секретаријат више не прати
сам поступак извршења, а суштина права
грађана је да се коначном одлуком
фактички, на терену, остваре права у
потпуности, што без окончања поступка
извршења није могуће.
Запажа се да грађани често с једне
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стране нису упознати у довољној мери
са
ограничењем која имају инспекцијски органи у
виду надлежности, а са друге стране недовољно
је уређено питање овлашћења и надлежности
инспекцијских служби.
Притужбе на рад Секретаријата за јавне
службе и социјална питања односиле су се на
проблеме социјално-економске природе, као што
је признање статуса енергетски заштићеног
купца и информисање грађана од стране овог
Секретаријата у вези са остварењем права на
социјално становање.
Притужба на рад Матичне службе
односила се на ограничавање важења извода из
матичне књиге рођених. Запажа се да Матична
служба тражи да извод из матичне књиге
рођених у оригиналу, а ради уписа чињенице
рођења грађана (држављана бивших република
СФРЈ који су стекли држављанство РС, према
месту пребивалишта) у домаће матичне књиге, не
буде старији од шест месеци иако је важење
извода по Закону о матичним књигама
неограничен.
II РАД КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Комунална предузећа у свом раду дужна
су да поступају у складу са законом, одлукама о
оснивању и статутима предузећа, те је потребно,
због тога што пружајући услуге које су од од
значаја за остварење потреба физичких и
правних лица, и које стога треба да буду
одговарајућег квалитета, обима, доступности и
континуитета, да се обезбеди надзор над
вршењем истих.
У 2014. години Заштитнику грађана града
Панчева поднето је 70 притужби на рад јавнокомуналних предузећа чији је оснивач град
Панчево.
Највише притужби, деветнаест, односило
се на рад ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево.
На рад ЈКП “Грејање“ Панчево поднето је
шеснаест притужби. Девет притужби односило
се на рад ЈКП „Вод ком“ Јабука, осам на рад ЈП
„Градска стамбена агенција“, шест на рад ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, пет
на рад ЈКП „Хигијена“, четири на рад ЈКП
„Зеленило“, две на рад ЈП „Аутотранспорт“
Панчево, те по једна на рад ЈКП „Банатско Ново
Село“ и ЈКП „Качарево“ .
Притужбе које су се односиле на рад
ЈКП“Водовод и канализација“ Панчево тицале су
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с е захтева за плаћањем заст арелих
потраживања, превисоких рачуна за воду, на
немогућност привремене одјаве, на сумње у
исправност водомера, као и на нејасне
износе дуговања. Ипак, највећи проблем,
који је за последицу имао и највећи број
притужби, односио се на немогућност
одвајања водомера, односно уградње
појединачних водомера у вишепородичним
стамбеним зградама. Овај проблем посебно
мучи становнике насеља Котеж II. Због тога
је Заштитница грађана града Панчева
учествовала у два одржана састанка са
руководством овог комуналног предузећа,
одржала састанак са председником МЗ
Котеж ради активног учествовања у
решавањ у овог проблема, упозна ла
Градоначелника, Председника скупштине
града Панчева и Већника за комуналностамбене односе града Панчева. Обзиром
да су се као претходне радње у решавању
проблема према ставу ЈКП Водовод и
канализација појавила обавеза грађана да
обезбеде пројекте изведеног стања, ишло се
и корак даље у заштити права грађана, те су
притужиоцима достављени скенирани и
фотокопирани планови изведеног стања уз
свесрдну помоћ Секретара Секретаријата за
урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и саобраћај, пошто се
поједини планови налазе у архиви Градске
управе града Панчево.
Притужбе које су се односиле на рад
ЈКП „Грејање“ Панчево указивале су на
проблеме немогућности искључења са
система грејања по захтеву купца, на
неискључење са система грејања и када
купац не плаћа ову услугу дуги низ година,
погрешно обрачунатог дуга, немогућности
да с е с азна т ачан изно с дуговања,
нерешавање проблема буке и вибрација која
производи рад у подстаници, као и
постојање воде у подстаници заједничке
просторије стамбене зграде која је у
искључивој ингеренцији ЈКП „Грејање“
Панчево. Заштитник грађана града Панчева
п од н е о ј е п р и тужбу п о с о п с т в е н о ј
иницијативи због пропуста у јасној и
п ре ц и з н ој и н ф орми с а н о с т и г ра ђа н а
достављањем обавештења о плаћању рачуна
изменом обрачуна цене грејања, а да при
том нису наведена права грађана која би се
огледала у могућности избора да се искључе
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са система грејања.
Притужбе које су се односиле на ЈКП
„Вод ком“ Јабука односиле су се на искључење
са водоводне мреже без претходно испоштоване
процедуре, на искључење због неизмирења
застарелих потраживања, а накнадно укључење
уколико се сва потраживања измире, при чему су
се, током 2014. године, по нашим сазнањима,
покретали судски поступци ради намирења
принудним путем. Уочен је проблем да на
писмена обраћања грађана ово предузеће није
писмено одговарало како би се разјасниле
одређене дилеме у погледу новчаних обавеза
г р а ђ а н а . Та ко ђ е ј е с п о р а н п р о бл е м
информис ано сти грађана о обаве зно сти
раздвајања водомера за пословне просторе и
водомера за домаћинства који је био предмет
једне од притужби.
Притужбе на рад Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Панчево односиле
су се на слање рачуна за одржавање инсталација
које корисник не користи односно нема техничке
могућности за коришћење истих и сматра да се
оне не могу сматрати заједничком својином,
затим на недавање сагласности за закључење
уговора о пружању услуга које ГСА пружа, на
превисоке рачуне услуга које пружа, посебан
проблем била је немогућност појединих грађана
да реше стамбено питање уз помоћ ЈП ГСА
Панчево.
Притужбе на неправилности у раду ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
односиле су се на проблем са експропријацијом
земљишта, спорим поступањем приликом
санирања дела јавних површина по пријави
грађана, те на висину накнаде за коришћење
грађевинског земљишта. Уочено је да је ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
отклонило недостатке на које је Заштитник
грађана града Панчева указао
у поступку
поводом притужбе о експропријацији земљишта,
обзиром да је земљиште експроприсано још 70тих година, као и поводом притужбе на санирање
дела јавних површина по пријави грађана.
Притужбе на рад ЈКП „Хигијена“
односиле су се на проблеме са квалитетом
пружања услуге одвожења смећа односно на
неједнак третман свих грађана приликом
пружања ове услуге, затим на проблеме у вези
паркирања возила, односно немогућност улагања
правног лека на одлуку о плаћању „ дневне
карте“.
Притужбе на рад ЈКП „Зеленило“
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одно силе су се на немогућно ст
сахрањивања на Католичком гробљу у
Панчеву, затим на могућност да се на
Евангелистичком гробљу купе само гробна
места са спомеником, као и на прецизну
евиденцију картона гробних места.
Притужбе на рад ЈКП
„ Ау т о т р а н с п о р т - П а н ч е в о “ П а н ч е в о
односиле су се на неравноправан положај
корисника инвалидске пензије старијих од
65. године живота, који прво као такви нису
били препознати у Одлуци о начину и
условима под којим се остварује право на
повлашћен превоз одређених категорија
грађана са територије града Панчева, а у
односу на инвалидске пензионере млађих од
65. године живота, при чему је цена
годишње легитимације за повлашћен превоз
прве категорије као корисника старосне
пензије преко 65. година живота зависио од
висине примања, а у размаку почев од
2.000,00 динара, па до 6.000,00 динара, док
је за другу категорију цена износила
2.000,00 динара.
Притужба на рад ЈКП „Банатско
Ново Село“ односила се на немогућност
привремене одјаве коришћења услуга овог
предузећа, док се притужба на рад ЈКП
Качарево односила на уклањање водомера
без поштовања процедуре, а због неплаћања
рачуна из 2012. године.
III РАД УСТАНОВА
Установе су посебан и значајан облик
организовања јавне службе, који обавља
делатности и послове којима се обезбеђује
остваривање права грађана, односно
з а д о в о љ а в а њ е п о т р е б а грађана
и
организација к а о и д р у г и х з а ко н о м
утврђених интереса. Оснивају се за трајно
обављање делатно сти васпит ања,
образовања, науке, културе, информисања,
здравства, старања о деци, социјалног
старања, спорта и слично и као такве дужне
су да савесно и професионално, у складу са
законом и другим правним прописима врше
своју функцију у друштвеној заједници.
У 2014. години Заштитнику грађана
града Панчева поднето је 15 притужби на
рад установа чији је оснивач град Панчево.
На пропусте у раду Центра за

11. март 2015. године

социјални рад „Солидарност“ Панчево односило
се 7 притужби, док су се три притужбе односиле
на рад Предшколске установе „ Дечја радост“
Панчево.
На пропусте у раду Дома здравља
Панчево односиле су се 4 притужбе.
Једна притужба упућена је на рад Основне школе
„Бранко Радичевић“.
Притужбе које се односе на рад Центра за
социјални рад „Солидарност“ Панчево односиле
су се на немогућност остварења права на
материјалну помоћ, на ускраћивање права на
подношење захтева због унапред познате одлуке
да би се захтев одбио. Потребно је указати да је
ова установа поступала поводом притужби које
су се односиле на новчану социјалну помоћ –
ј ед н о к р ат н у, п о з и ва ј у ћ и п р и туж и о ц е и
исплаћујући ову врсту помоћи. Са друге стране
запажа се одсуство начела „добре управе“ у
комуникацији са корисницима услуга.
П р и тужбе ко ј е с е од н о с е н а р а д
Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево,
од н о с и л е су с е н а б р о ј н е п р о п у с т е и
неправилности приликом уписа деце у ову
предшколску установу као и на непоштовање
уговора о смештају детета.
Запажа се мањкавост у поступку уписа
деце у прешколску установу, недостатак у
поступању поводом правног лека којим се одбија
захтев родитеља за упис у одређени вртић,
неизвршење уговора којим се установа обавезује
да омогући родитељу реализацију уписивањем
детета у тачно одређени вртић који је обухваћен
уговором. Неодређено дефинисање реда
првенства уписа деце чија су оба родитеља
запослена, те шаролика пракса уписивања ван
редовног уписног рока по наводима
притужилаца.
Притужбе које се односе на рад Дома
здравља Панчево тичу се повреда права
пацијената и повреда права из радног односа у
погледу налога да притужиља обавља послове из
уговора о раду у другом месту рада уз претњу
отказом, датог од стране тада шефа једног
одељења .
Притужба основној школи односила се на
ускраћивање права на бесплатну ужину.
IV ПРИТУЖБЕ НА ПОВРЕДЕ ПРАВА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2014. години Заштитнику грађана града
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Панчева поднете су две притужбе на
повреде права особа са инвалидитетом.
О овим притужбама било је речи у
делу који се односио на притужбе на рад
ЈКП АТП Панчево, односно на притужбе
које су се односиле се на немогућност да
корисници инвалидске пензије остваре
право на повлашћену годишњу
легитимацију за превоз. Обе притужбе су
решене позитивно уз остварење права
притужилаца.
V ПРИТУЖБЕ НА ПОВРЕДЕ ПРАВА ИЗ
РАДНОГ ОДНОСА
У 2014. години овом органу поднете
су две притужбе због повреде права из
радног односа. У наведеним случајевима
грађани су упућени на органе који су
надлежни за поступање по наведеним –
надлежну инспекцију рада и суд.
VI ПРИТУЖБЕ КОЈЕ СУ
ПРОСЛЕЂЕНЕ НАДЛЕЖНИМ
ОРГАНИМА
У 2014. години Заштитнику грађана
града Панчева и њеном Заменику поднето је
шест притужби на рад Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање, три на
рад Републичког фонда за здравствено
осигурање, две на рад Електропривреде
Србије-ЕлектровојводинеЕлектродистрибуција Панчево, такође две
на рад чланова Градског већа, те по једна
пријава на рад Пореске управе, Полицијске
управе Панчево, Министарства унутрашњих
послова, Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Министарства
за заштиту животне средине, Јавног
предузећа „Телеком Србија“, Општине
Опово.
Због немогућности да поступа по
наведеним притужбама, поводом истих је
или затражена информација или су
притужбе прослеђене надлежним органима,
док су на рад чланова Градског већа града
П а н ч е в а п р и т уж бе од б а ц и в а н е ка о
недозвољене.
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VII ПРИТУЖБЕ ПРОСЛЕЂЕНЕ САВЕТУ ЗА
ЗДРАВЉЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Према одредби члана 38 став 1 Закона о
правима пацијената (Сл. гласник РС бр. 45/13)
прописано је да заштиту права пацијената
обезбеђује јединица локалне самоуправе,
одређивањем лица које обавља по слове
Саветника и образовањем Савета за здравље.
Чланом 49 истог закона прописано је да ће
јединица локалне самоуправе организовати рад и
обезбедити услове и финансијска средства за рад
Саветника за заштиту права пацијената и Савета
за здравље у року од 6 месеци од дана ступања на
снагу овог закона.
Одлуком о изменама Одлуке о образовању
стручне службе Заштитника грађана града
Панчева од 8.11.2013. године предвиђено је да у
оквиру Стручне службе Заштитника грађана
града Панчева постоји и радно место Саветника
за заштиту права пацијената. Међутим,
07.12.2014. године на снагу је ступила Измена и
допуна Закона о буџетском систему којим је
одредбом члана 1 предвиђено да се у члану 27 е
дода нови став 34-38 којим је предвиђено да
корисници јавних средстава не могу заснивати
радни однос са новим лицима ради попуњавања
слободних, односно упражњених радних места
до 31.12.2015. године без сагласности Владе.
Заштитник грађана града Панчева је
путем Градске управе града Панчева поднео
захтев за давање сагласности за попуњавање
слободног радног места Саветника за заштиту
права пацијената дана 24.01.2014. године, а
потом у још неколико наврата, на који није
позитивно одговорено.
Имајући у виду горе наведено, а у жељи
да се одреди лице које ће обављати послове
Саветника за заштиту права пацијената,
Заштитник грађана града Панчева обратио се
Агенцији за борбу против корупције са захтевом
за давањем мишљења о томе да ли заменик
Заштитника грађана може истовремено обављати
посао Саветника док се не добије сагласност за
запослење лица које ће обављати те послове или
док Градска управа не одреди лице из реда
запослених које би обављало посао Саветника. У
одговору Агенције за борбу против корупције бр.
014-011-00-00261/2014-11 од 16.09.2014. године
наводи се да је истовремено вршење функције
Заштитника односно заменика Заштитника и
Саветника у супротно сти с а законским
одредбама.
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Због свега горе наведеног измењена
је Одлука о Заштитнику грађана града
Панчева те су се стекли услови да се из реда
запослених у Градској управи одреди
Саветник за заштиту права пацијената. У
међувремену, како не би у остваривању
права били угрожени пацијенти, у договору
са тада Председником Савета за здравље,
притужбе пацијената су прослеђиване на
одлучивање Савету за здравље, при чему се
ради о 10 таквих приговора пацијената.
Четири приговора односила су се на
повреду права пацијента насталу у Општој
болници Панчево, пет на повреде настале у
раду Дому здравља Панчево, од чега су два
била приговор на рад здравствених станицаамбуланти, док је један приговор био
неодређен по питању здравствене установе
на коју се односи. Сви приговори су
прослеђени Савету, те о даљем току
по ступка и начину окончања истих
Заштитник грађана града Панчева нема
званичне информације.
VIII ПРЕПОРУКЕ
Поводом притужби које су грађани
подносили Заштитнику грађана града
Панчева, одно сно по притужбама
спроведених поступака, упућено је 14
препорука органима управе, јав нокомуналним предузећима и установама.
Поводом притужбе грађанина да је
добио од ЈП ГСА Панчево рачун на име
поправке система за топлу воду коју
годинама не користи и којем ни технички
нема приступ, упућена је препорука да, ЈП
„Градска стамбена агенција“ Панчево,
измени праксу доставе рачуна за поправку
система за топлу воду свим власницима
станова сходно површини станова, већ да
изузме из обрачуна трошкова власнике
станова који су искључени, одјављени из тог
система. Такође, препоручује се ЈП „Градска
стамбена агенција“ Панчево да умањи
износе за предметну поправку власницима
станова који нису прикључени на систем за
коришћење топле воде, односно који су
искључени, одјављени из истог. Наглашено
је да поводом захтева донесе одлуку чиме
би омогућио подносиоцу захтева на улагање
правног лека имајући у виду одредбе Закона
о општем управном поступку. Препоруци је
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удовољено на начин што је одлучено поводом
захтева.
П р е п о ру ка д ат а Ј К П „ В од о в од и
канализација“ Панчево односила се на поступак
п о в од ом п р и т у ж б е з б о г п р и ј а в љ и в а њ а
привремено одјављене притужиље у току
одсутности именоване, а на основу потписа и
печата председника скупштине станара зграде на
списку броја чланова домаћинства који користе
услугу дистрибуције воде и то да се поступи у
складу са Одлуком о производњи и дистрибуцији
воде уважавајући поступак привремене одјаве, а
потом и поновне пријаве корисника. Тој
препоруци Заштитника грађана града Панчева је
удовољено. Д ру г а п р е п о ру ка д ат а о в ом
предузећу односила се на поднете захтеве
председника скупштине станара зграда ради
уградње појединачних водомера за сваки улаз
стамбених зграда на Котежу ради поступања у
складу са одредбама Закона о општем управном
поступку.
Поводом притужбе грађанина да је
погрешно израчуната површина, упућена је
препорука ЈП “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“, д а правилно обрачуна накнаду за
коришћење грађевинског земљишта, имајући у
виду да је дошло до отуђења дела непокретности,
те је дошло до корекције износа површине, а све
то имајући у виду да орган управе поседује
захтев притужиоца и чињеницу да правни основ
(уговор о промету непокретности) и податке о
површини која је отуђена, односно да ЈКП
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ има
све потребне податке да правилно утврди
накнаду.
Такође, поводом притужбе о
немогућности привремене одјаве са водоводне
мреже упућена је препорука, ЈКП „БНС“ из
Банатског Новог Села, да измени одредбе члана
2 2 и 2 3 П р а в и л н и к а о п р о и з в од њ и и
дистрибуцији воде.
Поводом притужбе у вези са обавезом
притужиоцу да угради посебан водомер за
пословни простор ЈКП „Вод –ком“ Јабука из
Јабуке упућена је препорука да убудуће,
приликом измене ценовника и доношења одлука
којима се мењају права и обавезе корисника
услуга, остави потребан рок за почетак примене
истих, затим да, ако је потребно да корисници
изврше одређене обавезе, се корисницима остави
разуман рок у ком је могуће да се обавеза
изврши, да тај рок буде тачно одређен и да
корисници понаособ буду на прави начин
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о б а в е ш т е н и о о б а в е з а ма . Т а к о ђ е , је
препоручено да обавештења и други акти
који се користе у комуникацији са странкама
и регулисању права и обавеза корисника
буду потписани и печатирани.
Поводом притужбе на неправилности
у раду ЈКП „Зеленило“ Панчево РЈ Гробља
упућена је препорука да ово јавнокомунално предузеће измени праксу продаје
споменика на гробним местима на начин на
који то сада чини и да исту учини
транспарентнијом. Овом комуналном
предузећу упућена је и препорука поводом
притужбе у погледу правилног и тачног
вођења закупаца гробних места. ЈКП
„Зеленило“ Панчево поступило је по обе
препоруке.
Поводом притужбе на неправилности
у раду ЈКП „Хигијена“ Панчево ПЈ Паркинг
сервис упућена је препорука да ово јавнокомунално предузеће измени Правилник о
н ач и н у р е к л а м а ц и ј а и с т о р н и р а њ у
доплатних карти.
Поводом једне притужбе упућене на
рад ЈКП „Грејање“ упућена је препорука да
ово предузеће донесе одлуку о захтеву
купца у писаној форми, са поуком о правном
леку. Таквој препоруци је удовољено
утолико што је форма задовољена.
Препоруци да се у складу са одредбама
Закона о облигационим односима поступи
када је у питању просторија у искључивој
државини овог комуналног предузећа и
отклони штета у виду континуираног
п о с то ј а њ а вод е у п од с т а н и ц и н и ј е
удовољено, нити су дати разлози због чега.
Поводом притужби упућених на рад
Предшколске установе „Дечја радост“
Панчево упућена је једна препорука која се
односила на спровођење уговора о услугама
онако како је уговором прецизирано правилно назначавајући назив конкретног
вртића у коме се услуга спроводи, по
препоруци је одговорено да убудуће у
уговору неће бити навођен одређени вртић у
коме се смешта уписано дете. Запажа се
поступање противно препоруци имајући у
виду претходна права у односу на будуће
по ступање. Закључење уговора је
сагласност воља две уговорне стране о свим
правима и обавезама. Такође је дата
препорука да сваки захтев, молба или било
који писани документ који се доставља ПУ
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„Дечја радост“ убудуће, а на захтев подносиоца
буде запримљен тако да овлашћено лице ове
установе за пријем поднесака исти пријем
потврди и да се за ту потврду не плаћа такса.
Одговорено је да на тај начин ова
установа поступа.
Из свега наведеног произилази да су по
препорукама у суштини и онако како су
препоруке јасно упућене поступили ЈП Градска
стамбена агенција (поводом једне притужбе);
ЈКП Водовод и канализација Панчево (поводом
једне притужбе); ЈКП Зеленило (поступило
према препорукама); ЈКП Грејање ( поводом
једне притужбе); ПУ „Дечја радост“ Панчево
(поводом једне притужбе).
Б ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА
У 2014. години Заштитнику грађана града
Панчева поднето је шест представки грађана.
Једна од представки односила се на
висину цене услуге издавања „Потврде о
регистрацији“ ЈКП „Водовод и канализација“
Панчево којом се потврђује да је физичко или
правно лице регистровано као корисник
предзећа, односно да је његов стамбени или
пословни објекат прикључен на водоводну или
канализацину мрежу . Износ трошкова обраде
захтева ради издавања овакве потврде утврђен је
Одлуком о утврђивању ценовника услуга за
издавања потврда о регистрацији услуга, односно
регистрацији прикључка од 14.09.2009. године је
1020,00 динара, а обухвата цену часа радника у
пројектном бироу и цену часа рада аутомобила,
затим радних машина, материјала и енергената,
при чему се мора нагласити да један
од
предуслова лега лизације непокретно сти
представља оваква потврда.
У одговору овог предузећа, а на примедбу
подносиоца представке да није било излажења на
терен, наведено је да није увек
неопходан
излазак на терен. Сматрам превисоко утврђен
износ од 1020,00 динара за радњу увида у
евиденцију корисника, увид у архив како би се
утврдило постојање пројектне документације за
објекат и једна иштампана потврда, ако је
општепозната чињеница колико сам поступак
легализације објекта несумњиво кошта и под
условом да се не излази на терен. Иницирана је
измена Одлуке.
Поднета је и представка на рад Комисије
за накнаду штете од елементарних непогода,
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односно на недоношење решења о накнади.
Представку је поднео и грађанин који
је рушењем дрвеног моста који је користио
годинама остао одсечен од остатка села, а
тиме и свега осталог, те се он и чланови
његове породице суочавају са великим
егзистенцијалним проблемом.
Представку је такође поднело и
културно уметничко друштво у покушају да
са месном заједницом уреди односе у вези
коришћења просторија за потребе својих
чланова.
Грађанин је поднео представку
упућену на рад Секретаријата за привреду и
економски развој града Панчева због
доношења одбијајућег решења о
испуњено сти услова за обављање
д е л ат н о с т и ау то - т а кс и п р е в о з а ка о
предузетник и такси дозволе. Као разлог
одбијања овај орган управе се позвао на
одредбу члана 13 и члана 58 став 1 Одлуке о
ванлинијском и ауто-таски превозу путника
( Сл. лист града Панчева бр. 5/14), односно
чињеницу да није донет Програм потреба за
такси превозом који је дужна да припреми
Агенција за саобраћај Градске управе града
Панчева у с арадњи с а овлашћеним
п р ед с т а в н и ц и ма т а кс и п р е в о з н и ка .
Прописано је да ће се обуставити сви
поступци издавања нових такси дозвола
предузетницима до израде наведеног
програма, односно суштина одбијања према
овом решењ у је да с е подно сиоцу
представке не може издати одобрење пошто
је Програм у процедури доношења.
Затим, представку је поднео и
грађанин незадовољан што амброзија није
бл а го в р е м е н о у н и ш т е н а од с т р а н е
надлежних органа градске управе и за то
задуженог јавно-комуналног предузећа.
Од свих наведених представки две су
позитивно решене. Посредовањем је
омогућено културноуметничком друштву
ко р и ш ћ е њ е н е п о к р е т н о с т и д ат е н а
управљање Месној заједници уз
истовремено коришћење исте
непокретности од стране другог удружења.
Друга представка резултирала је
позитивним решењем у смислу да је
Секретаријат за привреду и економски
развој града Панчева донео уместо решења
о одбијању захтева грађанина, решење о
прекиду поступка до доношења Програма
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потреба за такси превозом.
Ц ОБРАЋАЊЕ ГРАЂАНА
У 2014. години Заштитници грађана града
Панчева обратило се 1499 грађана.
Приликом обраћања грађана у највећем броју
случајева пружена им је помоћ у смислу давања
информација ком органу могу да се обрате како
би решили проблем који имају, указано им је на
који начин и којим поступком могу да остваре
своја права. Пружана им је помоћ попуњавања
притужби Заштитнику грађана Републике Србије
и Покрајинском заштитнику грађана. Показало
се да грађани често, када више не знају куда и
коме да се обрате, заштиту својих права
покушавају да остваре у канцеларији Заштитника
грађана града Панчева. Запажа се да грађани
имају проблема при добијању бесплатне правне
п ом о ћ и , ш т о ј е п о с л е д и ц а н е д о в о љ н о
д е ф и н и с а н и х у с л о в а ко ј о ј к а т е г о р и ј и
становништва и у којим условима се таква врста
помоћи пружа, па су исту очекивали од
Заштитнице грађана града Панчева, међутим
такву врсту услуге односно помоћи није могла да
им пружи из разлога ненадлежности.
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О
АКТИВНОСТИМА-ПОСТУПАЊУ
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА
ПАНЧЕВА
ВРСТА И БРОЈ ОСТВАРЕНИХ КОНТАКАТА
РЕДНИ БРОЈ

ВРСТА
БРОЈ
ОБРАЋАЊА
ОБРАЋАЊА
ГРАЂАНА
ЗАШТИТНИКУ
ГРАЂАНА ГРАДА
ПАНЧЕВА У 2015.
ГОДИНИ

1.

ПОДНЕТЕ
ПРИТУЖБЕ

140

2.

ПОДНЕТЕ
ПРЕДСТАВКЕ

6

3.

ОБРАЋАЊЕ
1499
Г РА Ђ А Н А Н А
ДРУГИ НАЧИН

4.

УКУПНО

1645
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АКТИВНОСТИ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА НА
УНАПРЕЂЕЊУ ПРАВНИХ ПРОПИСА –
ИНИЦИЈАТИВЕ
Ј е д н а од б и т н и х а к т и в н о с т и
Заштитника грађана града Панчева јесте и
овлашћење да Скупштини града Панчева
подноси иницијативе за промену прописа
односно одлука и других општих аката.
Наиме, одредбом чл. 24 Одлуке о
з а ш т и т н и ку г ра ђа н а г ра да П а н ч е ва
(Службени лист града Панчева бр. 27/2009 и
18/2013) прописано је да Заштитник грађана
града Панчева може поднети надлежном
органу Града иницијативу за измену и
допуну прописа и општих аката Града ако
сматра да до повреде права грађана долази
због недостатка у тим актима, и може
иницирати доношење нових прописа и
других општих аката Града када сматра да је
од значаја за заштиту права грађана.
Током 2014. године поднето је 5
иницијатива: Иницијатива за измену-допуну
одлуке о остваривању права на повлашћен
превоз одређених категорија грађана са
територије града Панчева („Службени лист
града Панчева“ бр. 24/2013) и Одлуке о
утврђивању цена израде и дистрибуције
годишњих легитимација за повлашћен
превоз одређених категорија грађана са
територије града Панчева („Службени лист
града Панчева“ бр. 25/2013); Иницијатива за
измену одредбе члана 40 Одлуке о
одржавању чистоће и управљању отпадом
(„Службени лист града Панчева“ бр.
6/2014); Иницијатива за измену-допуну
одлуке о условима и начину снадбевања
топлотном енергијом купаца на подручју
града Панчева („Службени лист града
Панчева“ бр. 15/2010, 21/2010, 4/2013,
2/2014 и 6/14); Иницијатива за припрему
програма потреба за такси превозом и
да ва њ е п редлог а Гра дс ком ве ћу з а
доношење истог; Иницијатива за измену
Одлуке о утврђивању ценовника услуга за
издавање сагласности на локацију објеката
који су у поступку легализације.
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ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА
У организацији Партнера за демократске
промене Србија, уз финансијску подршку
Амбасаде Краљевине Холандије у Србији и уз
ко о р д и н а ц и ј у с а Уд р у ж е њ е м л о к а л н и х
омбудсмана Србије, у септембру месецу 2014.
године започет је пројекат „Локални Омбудсман
и медијација“ са циљем да се установе основе за
ефикасније функционисање, већу видљивост и
ауторитет ових институција.
Кроз овај пројекат, радиће се на подизању
капацитета локалних омбудсмана за примену
медијације, при чему терминолошки локални
омбудсман је исто што и заштитник грађана
града, или општине, као бржег, лакшег и
ефикаснијег начина решавања конфликата. Циљ
ове активности је пружање бесплатних услуга
медијације грађанима у локалној заједници.
У склопу пројекта одржана је обука за
медијаторе на којој су поред Заштитнице грађана
града Панчева учествовао и заменик Заштитнице,
као и сарадница за оперативне послове
канцеларије.
СТРУЧНИ СКУПОВИ, СЕМИНАРИ,
КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Током 2014. године Заштитница грађана
града Панчева и Заменик Заштитнице
присуствовали су састанцима Удружења
локалних омбудсмана Србије, скупу код
Заштитника грађана Републике Србије, округлом
столу у организацији ОЕБС-а посвећеном раду
локалних омбудсмана, скупу „Значај и улога
л о ка л н и х ом буд с ма н а “ и м е ђ у н а р од н о ј
конференцији поводом 10 година рада првог
омбудсмана у Републици Србији одржаном у
Бачкој Тополи у организацији Заштитника
грађана Општине Бачка Топола, затим округлом
столу на тему „Проблеми у вршењу комуналних
услуга у јединицама локалне самоуправе“ уз
подршку Мисије ОЕБС у Србији који је
организован од стране Покрајинског заштитника
грађана–омбудсман, као и презентација модела
Закона о родној равноправности организована
такође од стране Покрајинског заштитника
грађана – омбудсмана.
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ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА
ПАНЧЕВА У МЕДИЈИМА
Током 2014. године приметан је
одређен помак у интересовању медија за
активности Заштитница грађана града
Панчева. Тако је Заштитница грађана града
Панчева дала интервју за Радио Панчево,
лист Панчевац, лист Старт 013, као и за
дневни лист Политика.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Средства за финансирање рада
канцеларије Заштитника грађана града
Панчева обезбеђују се у буџету Града
Панчева. Канцеларија Заштитника грађана
града Панчева је
директни корисник
буџетских средстава.
Буџетом за 2014. годину за рад
канцеларије предвиђено је 7.033.795,00
динара, а укупно утрошена средства су
износила 5.252.973,99 динара, односно на
нивоу од 74,68%.
ПРИМЕРИ ЛОШЕ САРАДЊЕ
Поступајући по притужбама грађана
Заштитник грађана града Панчева у
обраћању органима управе, установама и
јавно-комуналним предузећима, на жалост,
није увек наилазио на кооперативност и
сарадњу.
У потпуно сти разумевајући
ко р е к т и в н у ул о г у о в о г о р г а н а и
немогућност да се одређеном органу,
установи или предузећу наложи да поступе
на одговарајући начин, Заштитница грађана
града Панчева сматра својом дужношћу да у
извештају наведе примере лоше сарадње, а
све у циљу стварања предуслова да се сви
заједно потруде да непрофесионалности у
раду и поступању када се ради о правима
грађана буде што мање.
У том смислу, примери лоше сарадње
су:
ЈКП „Вод ком“ Јабука оглушивало се
о препоруке Заштитника грађана града
Панчева или је на исте одговарало само
формално-правно.
ЈКП „БНС“ из Банатског Новог Села
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није поступило по препоруци.
ПУ „Дечија радост“ такође се оглушавала
о препоруке Заштитнице грађана града Панчева
или је на препоруке одговарано само у сврху
задовољења форме.
ЈКП „Хигијена“ Панчево – Паркинг
сервис, оглушила се о препоруку да се измени
Правилник о начину рекламација и сторнирању
доплатних карти, односно на иницијативу
Заштитника грађана града Панчева није
одговорено ни од стране Директора, нити од
стране Надзорног одбора.
Центар за социјални рад „Солидарност“
Панчево, по речима многих грађана не жели да
прими у писменој форми захтеве грађана за
стицање права на материјалну социјалну помоћ
(новчану) већ им усмено одговара да ли на исту
имају право или не, што такође, сматрамо крајње
неприхватљивим.
ЈКП „Грејање“ Панчево, учинило је
немогућим захтев грађана да се одјаве из система
грејања, образлажући чињеницом, која стоји, да
ће захтевима бити удовољено када се промени
начин обрачуна услуге и примени систем
фиксног и варијабилног дела. Запажа се да у
Одлукама о дистрибуцији топлотне енергије и
топле воде којих има приличан број, не
рачунајући пречишћене текстове, да је грађанима
некада било омогућено позитивно решење по
захтеву за искључење са система грејања, а
никада се обрачун утрошене топлотне енергије
није делио на фиксни и варијабилни, нити је то
предвиђено до 15. октобра 2015. године када ће
се примењивати Одлука о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом купаца на
подручју града Панчева („Службени лист града
Панчева“ бр. 19/2014).
ПРИМЕРИ ДОБРЕ САРАДЊЕ
Као што нам је била дужност да у
извештају укажемо на проблеме и препреке које
су грађани имали у остваривању својих права и
на проблеме и препреке са којима се канцеларија
Заштитника грађана града Панчева сусретала у
2014. години покушавајући да та права грађана
заштити, сматрамо такође дужношћу да укажемо
и да истакнемо примере добре сарадње за које
сматрамо да су прави и једини пут којим треба да
се крећемо ако желимо да постигнемо да грађани
града Панчева своја права остварују на високо
квалитетан начин и да органи, институције и
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јавно-комунална предузећа свој посао
обављају професионално, на задовољство
свих чланова ове наше локалне заједнице.
Примери добре сарадње су следећи:
ЈКП „Аутотранспорт“ Панчево прихватио је
препоруку Заштитника грађана града
Панчева и корисницима инвалидских
пензија омогућио коришћење повлашћених
м а р к и ц а з а п р е в о з , н а р а в н о н а ко н
иницијативе Заштитнице грађана града
Панчева за измену Одлуке овог предузећа,
која иницијатива је једино прихваћена од
пет достављених иницијатива.
С е к р е т а р и ј ат а з а п р и в р ед у и
економски развој града Панчева уважио је
предлог Заштитника грађана града Панчева
да се уместо одбијајућег решења, које је
узроковано недоношењем неких аката од
стране органа локалне самоуправе, дакле
никако кривицом странке, донесе решење о
прекиду поступка што је свакако ишло у
корист самом подносиоцу захтева.
ЈКП „Зеленило“ Панчево отклонило
ј е н е д о с т а т к е н а ко ј е с е у к а з а л о
препорукама.
ЈКП „Качарево“ против кога је
поднета једна притужба пропусте је
отклонило већ током поступка Заштитнице
грађана града Панчева због чега препорука
није ни морала да буде дата.

САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ
ЗАШТИТНИЦИМА ГРАЂАНА
Сарадња и размена искустава са
другим Заштитницима грађана и другим
органима и организацијама које се баве
заштитом и унапређењем људских права у
земљи и иностранству у 2014. години
остварена је на свим нивоима.
На основу сарадње ОЕБС-а мисија у
Србији и Удружења локалних омбудсмана
С р б и ј е у з п р и су с т в о П о к р а ј и н с ко г
омбудсмана Нови Сад и представника
Заштитника грађана Републике Србије,
реализовано је учешће на многобројним
с аст анцима, ст ручним скуповима и
округлим столовима на којима су размењена
мишљења и ставови поводом тема које се
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тичу функционисања и надлежности локалних
омбудсмана као и проблема са којима се локални
заштитници грађана сусрећу у свом раду.
ЗАКЉУЧАК
У анализи стања права грађана града
Панчева сагледавањем свих чинилаца и
околности потребно је да институције, органи,
установе и предузећа локалне самоуправе у
сарадњи и без анимозитета према Заштитнику
грађана града Панчева заједничким снагама
препозна права грађана, отклони недостатке у
раду настале повредом права грађана и поступа
превентивно у овој области.
Проблеме грађана треба решавати јасно,
потпуно, транспарентно, а одлуке, којима се
уређује начин рада органа, институција, установа
и предузећа локалне самоуправе, а тичу се права
грађана треба доносити уз претходно дато
мишљење Заштитника грађана града Панчева.
Унапредити значај других институција
које поред Заштитника грађана града Панчева
воде бригу о грађанима и грађанкама.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
БРОЈ: I-00-011-7/2015
Панчево, 26. фебруар 2015.године
ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Јелена Стојковић Соколовић, дипл.правник с.р.
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