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Члан 2.

На основу члана 13. став 3. и члана
88. Закона о локалној самоуправи („Служебни гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.
закон), члана 37. тачка 39, члана 38. став
3. тачка 7. и члана 99. став 3. и 4. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст) и Решења
Владе Републике Србије о давању
сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између Општине Бачка
Паланка, Република Србија и града Бејхај, Народна Република Кина 05 број
016-65/2018 од 11. јануара 2018. године
(„Службени гласник Републике Србије“
број 3/2018), Скупштина општине Бачка
Паланка, на својој 17. седници, одржаној
дана 05. октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о успостављању сарадње између
Општине Бачка Паланка,
Република Србија и града Бејхај,
Народна Република Кина
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Бачка
Паланка успоставља сарадњу са градом
Бејхај, Народна Република Кина, ради
остваривања пријатељства и међусобне
сарадње у циљу стварања што чвршће
везе грађана две локалне самоуправе.

Сарадња ће се остваривати у
области привреде, образовања, културе,
туризма и спорта, у коју сврху ће се
закључити одговарајући споразум.
Члан 3.
У име Општине Бачка Паланка
Споразум о међусобној сарадњи између
Општине Бачка Паланка и града Бејхај,
Народна Република Кина, потписаће
председник Општине Бачка Паланка.
Члан 4.
За спровођење ове Одлуке обезбеђена су средства у буџету Општине
Бачка Паланка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу након
добијања сагласности Владе Републике
Србије, а објавиће се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 016-34/2017
05. октобар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу Закона о лечењу
неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009), Закона о биомецински потпомогнутој оплодњи („Службени гласник Републике Србије“, број 40/2017)
и члана 65. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка “, број
24/2013 - пречишћен текст) и члана 33.
став 1. Пословника о раду Општинског
већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 19/2008), Општинско веће Општине
Бачка Паланка на својој 79. седници,
одржаној дана 29. децембра 2017. године,
доноси

ПРАВИЛНИК
о ближим условима,
критеријумима, начину и поступку
остваривања права на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу
Члан 1.
Овим Правилником уређују се
ближи услови, критеријуми, начин и
поступак за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.
Члан 2.
Право на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу може да оствари
жена за услугу која се пружа у здравственим установама чији је рад верификовало Министарство здравља Републике
Србије.
Право из става 1. овог члана може
да оствари жена која је предходно, без
успеха имала два покушаја вантелесне

25. јануар 2017. године

оплодње на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, а у моменту
доношења одлуке Комисије за популациону политику (у даљем тексту: Комисија) о испуњености услова за укључивање у процес вантелесне оплодње није
навршила 40 година живота.
Право из става 1. овог члана може
да оствари и жена старија од 40 година,
која у моменту доношења одлуке Комисије о испуњености услова за укључивање у процес вантелесне оплодње није
навршила 44 године живота.
Члан 3.
Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње жена може да оствари
према следећим критеријумима:
-- да има пребивалиште на
територији Општине Бачка
Паланка у последњих годину
дана;
-- да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено
осигурање;
-- да је и поред одговарајућег
лечења констатована неплодност и то како код жена које
нису рађале (примарни стерилитет) тако и код жена које су
рађале, али немају живо дете
или имају једно дете, а немају
услова да природним путем
добију друго дете (секундарни
стерилитет);
-- да је према одлуци Комисије
жена укључена у поступак
вантелесне оплодње.
Члан 4.
Право на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу може се остварити
за један покушај вантелесне оплодње.
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Члан 5.
Захтев за остваривање права
на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу подноси се Одељењу за друштвене делатности Општинске управе
Општине Бачка Паланка, а путем писарнице Општинске управе.
Уз захтев, подносилац захтева
прилаже и следеће:

ствена установа Одељењу за друштвене
делатности Општинске управе за сваког
корисника појединачно, након обављеног поступка вантелесне оплодње.
Средства из става 1. овог члана
преносе се према могућностима буџета
Општине Бачка Паланка, а по редоследу
подношења захтева, с тим да приоритет
има жена која у текућој години навршава
44 године живота.

-- фотокопију личне карте,
-- фотокопију оверене здравствене књижице,
-- оверену изјаву два сведока уколико жена живи у ванбрачној заједници,
-- важећу потврду Комисије о
испуњености услова из члана
3. алинеја 4. овог Правилника,
-- предрачун за трошкове вантелесне оплодње издат од
надлежне здравствене установе, који обухвата и трошкове
лечења и неопходних лекова,
-- уколико нема навршених 40
година живота: потврду Републичког завода за здравствено
осигурање да су обављена два
покушаја вантелесне оплодње
на терет средстава обавезног
здравственог осигурања.
Члан 6.
Средства за накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу из буџета Општине
Бачка Паланка преносе се надлежној
установи на основу решења о признавању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, које доноси Одељење
за друштвене делатности Општинске
управе Општине Бачка Паланка према
предрачуну из члана 5. став 2 алинеја
5. овог Правилника и коначном обрачуну, који доставља надлежна здрав-
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Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-129/2017
29. децембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

14
На основу члана 4. став 5. Закона о
комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2011
и 104/2016), члана 65. и члана 108. став 2.
Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст) и члана 33.
став 6. Пословника о раду Општинског
већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 19/2008), Општинско веће Општине
Бачка Паланка на својој 79. седници,
одржаној дана 29. децембра 2017. године,
донело је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Програм комуналних радова у
Бачкој Паланци за 2018. годину
Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“
I
Даје се сагласност на Програм
комуналних радова у Бачкој Паланци
за 2018. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка на
својој 13. седници, одржаној дана 08.
децембра 2017. године.
Програм комуналних радова у
Бачкој Паланци за 2018. годину, које обавља Јавно комунално предузеће „Комуналпројект“ чини саставни део овог
решења.
ПРОГРАМ КОМУНАЛНИХ
РАДОВА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2018. ГОДИНУ
А. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
У ГРАДУ БАЧКА ПАЛАНКА
1. Чишћење тротоара, коловоза, паркинга, затрављених површина и шетaлишта
ширег центра града са утоваром и одвозом отпада до збирног места 		
			
11.697.938,83 дин.
2. Одржавање проходности пешачких
стаза у зимском периоду
			

547.499,29 дин.

3. Пражњење и одвоз отпадног материјала из отпадних канти 2 пута недељно
			

2.190.794,90 дин.

Укупно „А“: 14.436.233,02 дин.
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Б. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗЕЛЕНИЛА У ГРАДУ
БАЧКА ПАЛАНКА
1. Одржавање зелених површина - кошење, без сакупљања и одвоза траве
		

12.898.192,10 дин.

2. Јесење грабљање травњака са сакупљањем, утоваром и одвозом
лишћа		
2.914.126,26 дин.
3. Орезивање украсног шибља и дрвећа
са утоваром и одвозом, окопавање,
заливање и одржавање жардињера и
одржавање ружа током године		
			
1.963.227,25 дин.
Укупно „Б“: 17.775.545,61 дин.
В. ТРОШКОВИ НА ЦЕНТРАЛНОМ
ГРОБЉУ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
1. Одржавање централног и католичког
гробља током године - старог дела
гробља (чишћење, сакупљање, кошење, зимска служба... целокупне површине гробља)
5.884.274,80 дин.
2. Коришћење објекта капеле - годишње
			

363.892,04 дин.

Укупно „В“: 6.248.166,84 дин.
Г. АТМОСФЕРСКА
КАНАЛИЗАЦИЈА
1. Редовно одржавање атмосферске канализације
6.190.257,83 дин.
2. Чишћење ободних канала за одводњавање са одржавањем косина
			
382.500,00 дин.
3. Пумпање атмосферских вода преко Црпне станице „МОСТ“ са обиласком		
5.961.659,91 дин.
Укупно „Г“: 12.534.417,74 дин.
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Д. УТРОШАК ВОДЕ ЈАВНА ПОТРОШЊА
1. Јавна потрошња воде на плажи
„Тиквара“, „Дунав“, „Багер“, Блок
„Партизан“, Краља Петра I, Градско
гробље и Бранка Радичевића 		
			
220.800,00 дин.
Укупно „Д“:

220.800,00 дин.

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:		
			
51.215.163,21 дин.
ПДВ ...... 10%

5.121.516,32 дин.

УКУПНО:		

56.336.679,53 дин.
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-280/2017
29. децембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

15
На основу члана 65. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен
текст), члана 33. став 1. тачка 2. Одлуке о
усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Стандард“ из Бачке Паланке са
Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 23/2016 и 35/2016) и члана 33. став
6. Пословника о раду Општинског већа
Општине Бачка Паланка („Службени
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лист Општине Бачка Паланка“, број
19/2008), Општинско веће Општине
Бачка Паланка на својој 79. седници,
одржаној дана 29. децембра 2017. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Ценовник услуга Јавног предузећа
„Стандард“ Бачка Паланка за
2018. годину
I
Даје се сагласност на Ценовник
услуга Јавног предузећа „Стандард“
Бачка Паланка за 2018. годину, који је
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка на својој
15. седници, одржаној дана 07. децембра
2017. године.
Ценовник услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2018.
годину, које обавља Јавно предузеће
„Стандард“ чини саставни део овог
решења.

38 страна - Број 2/2018

РБ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

25. јануар 2017. године

јед. мере

јед. цена

ДЕО 1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У цену нису урачунате подлоге, подаци, испитивања
терена, услови и сагласности. Цена израде материјала
за рани јавни увид је 30% од вредности Плана, цена
Нацрта Планског документа је 60% од вредности
Плана и цена Предлога Планског документа је 10%
од вредности Плана.
1

ПГР - План генералне регулације површина < 40 ха

ха

14.170,00

2

ПГР - План генералне регулације површина од 40-60 ха

ха

11.990,00

ха

9.483,00

ха

7.085,00

3
4

ПГР - План генералне регулације површина од 60100 ха
ПГР - План генералне регулације површина од 100150 ха

5

ПГР - План генералне регулације површина >150 ха

ха

5.886,00

6

ПДР - План детаљне регулације површине < 1 ха

ха

446.900,00

7

ПДР - План детаљне регулације површине од 1-2 ха

ха

294.300,00

8

ПДР - План детаљне регулације површине од 2-4 ха

ха

218.000,00

9

ПДР - План детаљне регулације површине од 4-8 ха

ха

147.150,00

10

ПДР - План детаљне регулације површине од 8-12 ха

ха

125.350,00

11

ПДР - План детаљне регулације површине од 12-18 ха

ха

104.640,00

12

ПДР - План детаљне регулације површине од 18-40 ха

ха

76.300,00

13

ПДР - План детаљне регулације површине > 40 ха

ха

62.130,00

14

Измена и допуна усвојене Планске документације.
Вредност се израчунава као процентуално умањење
вредности новог Планског документа, а који зависи
од сложености израде Плана.

%

20-70%

ДЕО 2 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ
У цену нису урачунате подлоге, подаци, испитивања
терена, услови и сагласности који иду на трошак
Инвеститора.
15

површине < 0.6 ха

ха

16

површине од 0.6-1.0 ха

ха

17

површине од 1.0-2.0 ха

ха

од 182030 904700
од 163500 752100
од 136250 599500
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18

површине од 2.0-3.5 ха

ха

19

површине од 3.5-7.0 ха

ха

20

површине > 7.0 ха

ха

од 99190 452350
од 61040 272500
од 54500 250700

ДЕО 3 СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја
Плана на животну средину. Вредност Стратешке
21
процене се израчунава као проценат од цене
Планског документа.
ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ДЕО 4
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Пројекат парцелације и препарцелације Цена се
формира у односу на укупан број обрађиване/их и
новоформиране/них парцела. У цену није урачунат
КТП, Пројекат геодетског обележавања који се
22
обрачунавају посебно. Трошкови прикупљања
података, таксе и други трошкови за предају
документације су на терет Инвеститора.

%

10-15%

парцела

6.867,00

дин/км

275.500,00

дин/км

95.000,00

дин/м2

115,00

ДЕО 5 ПРОЈЕКТИ НИСКОГРАДЊЕ

23

24

25

Пројекат нове градње, реконструкције и санације
објеката нискоградње и линијских објеката у коме су
саставни део: Идејно решење - ИДР 40% од вредности
и Пројекат за грађевинску дозволу- ПГД 60% од
вредности ПГД. У цену нису урачунате подлоге,
подаци, испитивања терена, услови и сагласности
и техничка контрола. Позиције обухватају израду
документације и то ИДР-а (ИДП-а) и ПГД-а.
Минимална вредност пројекта за позиције од редног
броја 23. до 34. је 90.000,00 динара, односно ИДР је
36.000,00 а ПГД је 54.000,00 динара.
Нова
градња,
реконструкција,
санација
саобраћајнице. У цену је урачуната коловозна
конструкција са отвореним каналима. За дужине
мање од 1 км се обрачунава цена до 1 км, а веће
деонице тачна дужина (км) х цена 1 км.
Нова
градња,
реконструкција,
санација
некатегорисаних путева (пољских, шумских и сл).
За дужине мање од 1 км се обрачунава цена до 1 км,
а веће деонице тачна дужина (км) х цена 1 км.
Нова градња, реконструкција, санација тротоара,
пешачких стаза и бициклистичких стаза. У цену је
урачуната само површина коловоза.
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27

28

29
30
31
32
33
34
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Нова градња, реконструкција, санација паркинга са
атмосферском канализацијом
Нова градња, реконструкција, санација слободних
површина (дворишта, спортских терена, саобраћајно
манипулативних површина и сл.). Обрачун по м2
третираног простора. У цену није урачунат пројекат
канализације.
Партерног уређења улица или простора јавне наменепешачке стазе, тргови и сл. Пројекти линијских
објеката и остале инфраструктуре се обрачунавају
засебно Обрачун по м2 простора.
Нова градња, реконструкција, санација простих
четворокраких и трокраких раскрсница. У цену је
урачуната само коловозна конструкција.
Нова градња, реконструкција, санација БУС
стајалишта - саобраћајне површине и пешачке
комуникације на БУС стајалишту
Нова градња, реконструкција, санација канализације
Нова градња, реконструкција, санација водовода
Нова градња, реконструкција, санација jавног
осветљења
Уређење површина са урбаним мобилијаром,
киосцима и другим објектима на јавним површинама
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дин/м2

1.000,00

дин/м2

115,00

дин/м2

135,00

дин/ком

272.500,00

дин/ком

100.000,00

дин/м
дин/м

270,00
135,00

дин/м

300,00

дин/м2

20,00

%

60,00

%

90,00

%

100,00

%

90,00

%

90,00

%

80,00

ДЕО 6 ИЗРАДА ЗАСЕБНИХ ПРОЈЕКАТА

35
36
37
38
39

40

У цену нису урачунате подлоге, подаци, испитивања
терена, услови и сагласности и техничка контрола.
Минимална вредност пројекта за позиције од редног
броја 35. до 41. је 60.000,00 динара
ИДР за нову градњу, реконструкција, санацију
објеката. Цена се израчунава: вредности израде ПГД
а из дела 5 х %
ИДП за нову градњу, реконструкцију, санацију. Цена
се израчунава: вредности израде ПГД из дела 5 х %
ПГД за нову градњу, реконструкцију, санацију. Цена
се израчунава: вредности израде ПГД-а из дела 5 х
%
ПЗИ за нову градњу, реконструкцију, санацију. Цена
се израчунава: вредности израде ПГР-а из дела 5 х %
ПИО објекта. Цена се израчунава: вредности израде
ПГД-а из дела 5 х %. У цену није урачунат геодетски
снимак.
ИЗС Извештај о затеченом стању објекта (за потребе
поступка озакоњења објеката). У цену није урачунат
геодетски извештај. Цена се израчунава: вредности
израде ПГД-а из дела 5 х %
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Израда пројекта рехабилитације саобраћајнице у
складу са одредбама Закона о јавним путевима. За
дужине мање од 1 км се обрачунава цена до 1 км, а
веће деонице тачна дужина (км) х цена 1 км.
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дин/км

275.500,00

дин/м2

65,00

дин/м2

125,00

дин/м2

187,00

дин/м2

75,00

дин/м2

25,00

дин/м2

37,50

дин/м2

50,00

дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2

250,00
150,00
125,00
50,00
62,00
120,00
125,00
62,00
25,00
31,00
60,00
120,00
40,00

дин/м2

62,50

дин/м2

62,00

дин/м2

30,00

%

80,00

ДЕО 7 ПРОЈЕКТИ ЗА ОБЈЕКТЕ ВИСОКОГРАДЊЕ
У цену није урачунато прибављање подлога, подаци,
испитивања терена, услови и сагласности.
45
46
47
48
49
50
51
52
52.а
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65.а
65.б
65.ц

ИДР нова градња, реконструкција, санација Архитектура
ИДП нова градња, реконструкција, санација Архитектура (помоћни, економски објекти)
ИДП нова градња, реконструкција, санација Архитектура (јавни, стамбени, пословни објекти)
ИДП нова градња, реконструкција, санација Конструкција
ИДП нова градња, реконструкција, санација Водовод и канализација
ИДП нова градња, реконструкција, санација Електро инсталације
ИДП нова градња, реконструкција, санација
-Машинске инсталације
ПГД - Архитектура
ПЗИ - Архитектура
ПГД - Конструкција
ПГД – Водовод и канализација
ПГР - Електро инсталације
ПГД – Машинске инсталације
ПЗИ - Архитектура
ПЗИ – Конструкција
ПЗИ – Водовод и канализација
ПЗИ – Електро инсталације
ПЗИ – Машинске инсталације
Пројекат ППЗ
Елаборат противпожарни
Елаборат енергетске ефикасности, за зграде, израђен
према прописима о енергетској ефикасности зграда
Снимање постојећег стања објекта са израдом
цртежа за потребе израде документације
Израда „грубих“ предмера и предрачуна
Израда ИЗС - Извештај о затеченом стању објекта (за
потребе поступка озакоњења објеката). У цену није
урачунат геодетски извештај. Цена се израчунава:
вредности израде ПГД-а из дела 7 х %
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ДЕО 8 САОБРАЋАЈ

66

67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77

78
79

У цену није урачунато прибављање подлога, подаци,
испитивања терена, услови и сагласности
Предпројектне сагласности и услови за паралелно
вођење инсталација уз пут – без укрштања са
путевима. До 1 км се цена обрачунава као 1 км, а за
км
дужину преко 1 км цена се обрачунава по формули
Лх цена по км
Предпројектне сагласности и услови за укрштање са по једној
путевима. Обрачун за једно подбушивање.
локац.
Сагласност и услови за подбушивање коловоза за
по једној
постављање Инсталација у труп пута и заштитном
локац.
појасу пута. Обрачун за једно подбушивање.
Сагласност и услови за просецање коловоза ради
по једној
постављања инсталација у труп пута и заштитни
локац.
појас пута
Сагласност и услови за отклањање кварова на
објектима и инсталацијама уграђеним у јавни пут по једној
локац.
(1 локација је максимално две раскрснице и коловоз
између њих)
Сагласност и услови за постављање рекламних по једној
ознака
локац.
Сагласност и услови за прикључак на улицу/
по једној
општински/некатегорисани пут индивидуално
парцели
становање
Сагласност и услови за прикључак на улицу/
по једној
општински/некатегорисани пут у надлежности
парцели
вишепородични објекти
Сагласност и услови за прикључак на улицу/
По једној
општински/ некатегорисани пут у надлежности
парцели
пословни објекти
Сагласност и услови за обављање спортске или
по маниф.
друге манифестације
Издавање посебне дозволе за ванредни превоз/ по једном
сагласности. Обрачун за један превоз.
превозу
Остали услови, саласности, мишљења и други
акти прописани Законом о безбедности саобраћаја,
ком.
Законом о јавним путевима, Закон о планирању и
изградњи и другим подзаконским актима
Израда Саобраћајног пројекта за регулисање
саобраћаја за време извођења радова или неког
другог разлога за временско ограничено трајање на
500 м
деоницама до 500 м у насељеном месту. Обрачун до
500 м деонице
за наредних 100 м
100 м

6.540,00

5.450,00
5.450,00
5.450,00

5.450,00
5.450,00
5.450,00
16.350,00
16.350,00
5.450,00
5.450,00
10.900,00

60.000,00
6.000,00
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80
80.а
81
81.а
82
82.а

83

83.а
84
84.а
85
86
ДЕО 9
87
88
89
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Израда Саобраћајног пројекта за регулисање
саобраћаја за време извођења радова или неког
другог разлога за временско ограничено трајање ван
насељених места. Обрачун до 1000 м деонице
за наредних започетих 1000 м
Израда Саобраћајног пројекта за техничко
регулисање саобраћаја у насељеном месту - за
насеља или делове насеља. Цена је до 500 м
за наредних започетих 100 м
Израда Саобраћајног пројекта за техничко
регулисање саобраћаја ван насељеног места. Цена је
до 1.000 м
за наредних започетих 1000 м
Израда Саобраћајног пројекта за техничко
регулисање саобраћаја у насељеном месту - за
насеља или делове насеља у склопу израде пројеката
у складу са Законом о планирању и изградњи
(Цена за ПГД је 60% од вредности, а за ПЗИ је 40%
вредности). Цена је до 500 м
за наредних започетих 100 м
Израда Саобраћајног пројекта за техничко
регулисање саобраћаја ван насељеног места у склопу
израде пројеката у складу са Законом о планирању
и изградњи (Цена за ПГД је 60% од вредности, а за
ПЗИ је 40% вредности). Цена је до 1.000 м деонице
за наредних започетих 1000 м
Израда планова техничког регулисања саобраћаја
комплет насеља са катастром саобраћајних знакова у насељеном месту
Остали инжињерски радови на пословима
регулисања саобраћаја - инжењер час
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ком.

60.000,00

1000 м

10.000,00

ком.

80.000,00

100 м

10.000,00

ком.

70.000,00

1000 м

10.000,00

ком.

80.000,00

100 м

10.000,00

ком.

70.000,00

1000 м

10.000,00

км

60.000,00

час

5.450,00

%

3,00

дин/км

35,00

дин/час

5.450,00

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ
ПОСЛОВИ
Стручни надзор у току грађења објекта, односно
извођења радова. Цена се одређује у висини од 3%
од укупне вредности изведених радова.
Коришћење путничког аутомобила се додаје код свих
цена трошак по стварно пређеним километрима.
Израда Елабората, Скица, предмера и предрачуна и
сл. документације за јединице локалне самоуправе.
Обрачун по часовима ангажовања запослених,
коришћења средстава, испорука и др.
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91
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94
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97
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Ангажовање инжењера на другим пословима.
Обрачун по часовима ангажовања запослених,
коришћења средстава, испорука писмена и друге
документације и др.
Информација о локацији - једна парцела
Техничка контрола - цена се израчунава 2,2% од
износа израде пројектне документације. Минимална
вредност је 12.000,00 динара.
Месечна накнада за управљање гаражама
Месечна накнада за управљање пословним
простором
Послови на обезбеђењу редовног одржавања
уличног мобилијара, спортских терена и дечјих
игралишта и других комуналних објеката-садржаја
на јавним површинама
Послови управљача пута из члана 7. Закона о јавним
путевима
Закључивање уговора о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта
Стручни послови на изради и усклађивању Програма
уређивања грађевинског земљишта са развојним
програмима комуналне и линијске инфраструктуре,
у складу са Одлукама СО Бачка Паланка.
Административни послови на подношењу захтева у
систему обједињене процедуре за локацијске услове
Административни послови на подношењу захтева
у систему обједињене процедуре зе грађевинску
дозволу
Административни послови на подношењу захтева у
систему обједињене процедуре зе пријаву радова и
остале врсте захтева
Формирање ГИС базе података јавне расвете
Напомена: За вредност позиција од редног броја 1 до
102 нису урачунате цене података, докумената, аката
који се добијају од стране других предузећа имаоца
јавних овлашћења, као и вредност докумената (аката)
који се добијају од лица са којим се уговарају услуге
и радови. Њихова вредност се обрачунава према
трошковима добијеним од надлежних организација.
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дин/час

5.450,00

дин

13.625,00

%

2,20

дин/ком

800,00

дин/ком

2.600,00

дин/час

5.450,00

час

5.450,00

дин/ком

7.950,00

час

5.450,00

1 захтев

5.000,00

1 захтев

8.450,00

1 захтев

4.000,00

по м

50,00
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ДЕО
ГЕОДЕЗИЈА
10
РБ

Опис радова

1

Израда пројекта геодетског обележавања за потребе
парцелације и препарцелације катастарских парцела.
Oбрaчун сe врши пo једној новоформираној пaрцeли.

1.1.

1.2.

2

2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

Једна новоформирана парцела (почетна)
Израда пројекта геодетског обележавања за потребе
парцелације и препарцелације катастарских
парцела. (у случајевима формирања 2 и више
парцела). Обрачун се врши на следећи начин: број
новоформираних парцела се множи са ценом једне
новоформиране парцеле.
Израда катастарско-топографског плана (КТП-а) за
потребе израде урбанистичких планова, пројекта
парцелације и препарцелације катастарских
парцела. Обрачун се врши на следећи начин: стварно
снимљена површина изражена у ха (хектарима) се
множи са јединичном ценом за 1 ха (у зависности од
размере снимања)
Размера снимања детаља 1:1000
Размера снимања детаља 1:2500
Размера снимања детаља 1:2880
Израда Геодетског елабората исправке граница
суседних парцела.
Израда Геодетског елабората исправке граница
суседних парцела у случају формирања једне
парцеле
Израда Геодетског елабората исправке граница
суседних парцела у случајевима формирања две и
више парцела. Обрачун се врши на следећи начин:
број новоформираних парцела се множи са ценом
датом за једну парцелу.
Снимање објеката за потребе пројектовања
инфраструктуре (вода, канализација, партерна
уређења, путеви, јавна расвета и сл.). Налогом
ће бити посебно дефинисан број профила и ниво
детаљности. Обрачун по снимљеном ару.
атмосферска и фекална канизација
путеви и путни објекти
јавна расвета
партерна уређења (јавне површине)
Снимање зграда. Обрачун по објекту.

јед. мере

јед. цена

једна
парцела

15.500,00

једна
парцела

10.500,00

ха
ха
ха

36.000,00
5.000,00
5.000,00

парцела

15.500,00

парцела

10.500,00

ар
ар
ар
ар
објекат

700,00
950,00
600,00
750,00
12.000,00
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6.
6.1.

6.2.

7
7.1.

7.2.
8
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.

10

11
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Деоба парцела са условним површинама обележавање.
Деоба парцела са условним површинама - две парцеле
обележавање за две новоформиране парцеле
новог стања
Деоба парцела са условним површинама обележавање за три и више новоформираних
парцела. Обрачун се врши на следећи начин: број
новоформираних парцела се множи са ценом једне парцела
новоформиране парцеле. Цена једне парцеле у
случају формирања три и више новоформираних
парцела.
Спајање парцела
једна
Спајање парцела, једна новоформирана парцела
парцела
(почетна)
(поч.)
Спајање парцела у случајевима формирања две и
једна
више парцела. Обрачун се врши на следећи начин:
парцела
број новоформираних парцела се множи са ценом
(поч.)
једне новоформиране парцеле.
Успостављање, обнова границе парцеле.
до 30 ари
парцела
више од 30 ари
ар
Успостављање, обнова границе парцеле, путева,
пруга, канала или других уских парцела.
дужине до 100м
парцела
за сваки метар преко 100м дужине
м
Елаборат снимања фактичког стања са обрачуном
површина сталних култура засада и објеката.
Идентификација парцеле, откривање и допуњавање
геодетске мреже, снимање фактичког стања са
обрачуном површина сталних засада и објеката,
катастарска
израда скице премеравања, састављање записника
парцела
и саопштавање резултата странкама. Предаја
елабората ЈП „Стандард“ у два примерка у
аналогном и дигиталном облику. Дигитални облик
подразумева текстуалне описе у доц формату док
графичке прилоге у Cad верзији dwg формата.
Ажурирање постојећих топографских подлога и
израда оверених катастарско-топографских планова.
ар
Обрачун по ару

15.500,00

10.500,00

10.500,00

5.500,00

15.500,00
4.500,00

12.500,00
1.000,00

21.000,00

350,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Геотехнички (геомеханички) елаборат за потребе израде пројеката реконструкције (санације) постојећих
коловоза, у складу са Законом и другим позитивним
прописима који дефинишу ову област. За потребе
дефинисања геотехничких услова за потребе израде
Пројекта реконструкције саобраћајница неопходно
је урадити геомеханички елаборат. За потребе израде геомеханичког елабората потребно је извршити
теренске истражне радове и лабораторијска геомеханичка испитивања. У оквиру теренских истражних
радова предвидети извођење истражног бушења и
ископа истражних јама. Истражно бушење изводити машинском гарнитуром за бушење са ротационим системом бушења уз континуирано језгровање.
Ископ истражних јама вршити машински или ручно. Након завршеног ископа истражних јама треба
извршити картирање зидова истражних јама и узимања узорака за лабораторијска геомеханичка испитивања. У оквиру лабораторијских геомеханичких
испитивања треба предвидети извођење идентификационо-класификационих опита (запреминска
тежина, природна влажност, Атебергове границе
консистенције, гранулометријски састав), одређивања садржаја органских материја, опит едометарске стишљивости, опит директног смицања, Прокторов опит и ЦБР опит. На основу резултата теренских
и лабораторијских испитивања треба формирати геотехнички (геомеханички) елаборат у оквиру којег
треба дефинисати геотехничке услове и препоруке
за изградњу саобраћајнице. Израда три примерка
геомеханичког елабората и електронска верзија на
ЦД-у. Oбрачун за Елаборат до 300 м планираног реконструисаног пута. У случају веће дужине од 300м
обрачунава се (стварна дужина/ 300) х понуђена
цена.
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Геотехнички (геомеханички) елаборат за потребе
израде пројеката нових коловоза, у складу са Законом и другим позитивним прописима који дефинишу ову област. За потребе утврђивања физичко-механичких параметара неопходних за пројектовање
саобраћајница потребно је извршити теренске истражне радове и лабораторијска геомеханичка испитивања. У оквиру теренских истражних радова
предвидети извођење истражног бушења и ископа
истражних јама. Истражно бушење изводити машинском гарнитуром за бушење са ротационим системом бушења уз континуирано језгровање. Ископ
истражних јама вршити машински или ручно. Након
завршеног ископа истражних јама треба извршити
картирање зидова истражних јама и узимања узорака за лабораторијска геомеханичка испитивања. У
оквиру лабораторијских геомеханичких испитивања
треба предвидети извођење идентификационо-класификационих опита (запреминска тежина, природна влажност, Атебергове границе консистенције,
гранулометријски састав), одређивања садржаја органских материја, опит едометарске стишљивости,
опит директног смицања, Прокторов опит и ЦБР
опит. На основу резултата теренских и лабораторијских испитивања треба формирати геотехнички
(геомеханички) елаборат у оквиру којег треба дефинисати геотехничке услове и препоруке за изградњу
саобраћајнице. Израда три примерка геомеханичког
елабората и електронска верзија на ЦД-у. Oбрачун
за Елаборат до 300 м планираног новог пута. У случају веће дужине од 300 м обрачунава се (стварна
дужина/500) х понуђена цена

ДЕО
ЈАВНА РАСВЕТА - ОДРЖАВАЊЕ РАД
11
Локализација места квара или деонице кабла или
1
надземног вода у квару
2
Мерење заштитног уземљења канделабра
3
Монтажа држача светиљкe на бетонски стуб
Монтажа држача светиљкe на бетонски стуб са
4
демонтажом постојеће светиљке са носачем
5
Монтажа држача светиљкe на ГРС
Монтажа држача светиљкe на ГРС са демонтажом
6
постојеће светиљке са носачем
Замена или постављање лире на канделаберу 7
једнокрака и двокрака
Замена или постављање лире на канделаберу 8
трокрака и четворокрака

25. јануар 2017. године

ком

300.000,00

ком

2.500,00

ком
ком

550,00
1.500,00

ком

2.000,00

ком

1.500,00

ком

2.000,00

ком

2.000,00

ком

2.000,00
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9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Замена или постављање поклопца на канделаберу
Замена или постаљање потпуно комплетиране
светиљке на дрвеним, бетонским, ЧР стубовима или
канделаберима (под тиме се сматра да се светиљка
комплетира пре постављања на стуб или канделабер,
а то обухвата монтажу сијалице, каблова и светиљке
на носач или лиру и иста се тако комплетна монтира
на стуб или канделабер)
Замена или постављање светиљке са постављеном
сијалицом на дрвеним, бетонским и ЧРС
Замена или постављање светиљке са постављеном
сијалицом на канделаберима
Замена или постављање успонског вода од RPO
плоче до светиљке
Замена или постављање заштитног стакла за
светиљку на канделаберима
Замена или постаљање заштитног стакла на
светиљци ако се у истој интервенцији врши замена
још неког елемента (нпр. замена сијалице или
пригушнице)
Замена или постављање заштитног стакла на
дрвеним, бетонским и челичнорешеткастим
стубовима
Замена или постављање грла Е27
Замена или постављање грла Е40
Замена осигурача ФРА
Замена NV осигурача
Замена или постављање постоља NV осигурача
Замена UZ осигурача
Замена или постављање постоља UZ осигурача
Замена или постављање фоторелеја
Замена или постављање папучице
Замена или постављање аутоматског осигурача
Замена или постављање термоскупљајуће спојнице
Замена или постављање контактора
Замена или постављање АlCu клеме
Замена или постављање ФИДОС струјне стезаљке
Замена пригушнице на канделаберима
Замена пригушнице на дрвеним, бетонским и
челичнорешеткастим стубовима
Замена сијалице на дрвеним, бетонским,
челичнорешеткастим стубовима и канделаберима
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ком

100,00

ком

3.000,00

ком

2.000,00

ком

2.000,00

ком

320,00

ком

500,00

ком

500,00

ком

500,00

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

500,00
500,00
120,00
500,00
500,00
400,00
400,00
300,00
120,00
110,00
480,00
290,00
320,00
500,00
750,00

ком

750,00

ком

750,00
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34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44

45
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Замена сијалице и пригушнице на истој светиљци
у истој интервенцији (важи за дрвене, бетонске, ЧР
стубове и канделабере) 200
Замена упаљача 70-400W200
Замена сијалице, пригушнице и упаљача на истој
светиљци у истој интервенцији (важи за дрвене,
бетонске, ЧР стубове и канделабере)
Замена сијалице, пригушнице, упаљача и грла(Е27
или Е40) на истој светиљци у истој интервенцији,
(важи за дрвене, бетонске, ЧР стубове и канделабере)
Замена сијалице и упаљача на истој светиљци у
истој интервенцији (важи за дрвене, бетонске, ЧР
стубове и канделабере)
Замена кугле fi250-400 на канделаберима
Замена или постављање прикључне плоче RP4
Замена или постављање рефлектора са постављеном
сијалицом
Демонтажа светиљке или рефлектора са носачем
Полагање кабла у ископаном (затрпаном до дубине
0.9m песком) рову ширине 40cm. Пролаз кабла
испод саобраћајница осигурати увлачењем у
тврде јувидур цеви ф110mm. Изнад кабла се сипа
песак 0.1m, па се изнад каблова полажу пластични
штитници и упозоравајућа трака. На дубини 0.4m
од коте нивелете се полаже трака за упозорење. У
цену улази копање рова и затрпавање рова. Комплет
са сечењем кабла на месту сваког стуба. Обрачун по
дужном метру.
Постављање стуба канделаберског типа висине 3-5m
са израдом потребног темеља (са постављањем и
скидањем оплате и негом бетона) са уводницама,
постављањем гуменог оребреног тепиха за
нивелирање стубова, увлачењем потребног кабла
кроз темељ до РП0-4 плоче и потребним каблом од
РПО-4 плоче до светиљке, са постављањем папучица
и повезивањем проводника на РПО-4 плочу.
Постављање челичног стуба висине 6 m са израдом
потребног темеља (са постављањем и скидањем
оплате и негом бетона) са уводницама, постављањем
гуменог оребреног тепиха за нивелирање стубова,
увлачењем потребног кабла кроз темељ до РП04 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до
светиљке, са постављањем папучица и повезивањем
проводника на РПО-4 плочу и постављање ФРА
осигурача
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ком

1.500,00

ком

500,00

ком

1.500,00

ком

1.500,00

ком

1.500,00

ком
ком

800,00
300,00

ком

800,00

ком

650,00

m

1.500,00

ком

19.000,00

ком

19.000,00
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Постављање челичног стуба висине 8 m са израдом
потребног темеља (са постављањем и скидањем
оплате и негом бетона) са уводницама, постављањем
гуменог оребреног тепиха за нивелирање стубова,
увлачењем потребног кабла кроз темељ до РП0-4 плоче
и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, са
постављањем папучица и повезивањем проводника на
РПО-4 плочу и постављање ФРА осигурача
Постављање челичног стуба висине 10 m са израдом
потребног темеља (са постављањем и скидањем
оплате и негом бетона) са уводницама, постављањем
гуменог оребреног тепиха за нивелирање стубова,
увлачењем потребног кабла кроз темељ до РП0-4 плоче
и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, са
постављањем папучица и повезивањем проводника на
РПО-4 плочу и постављање ФРА осигурача
Постављање челичног стуба висине 12 m са израдом
потребног темеља (са постављањем и скидањем
оплате и негом бетона) са уводницама, постављањем
гуменог оребреног тепиха за нивелирање стубова,
увлачењем потребног кабла кроз темељ до РП0-4 плоче
и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, са
постављањем папучица и повезивањем проводника на
РПО-4 плочу и постављање ФРА осигурача
Сат рада на пословима сечења и крчења дрвећа,
грана, шибља и сличног, а које смета или је урасло у
водове јавне расвете
Поправка асфалтних (бетонских) површина. У цену
урачунати чишћење рупе, изградња слоја, ваљање до
потребне збијености и сви други неопходни радови.
Обрачун по:
уграђеној тони за асфалт бетон АБ08 - пешачке стазе
уграђеној тони асфалт бетон АБ 11
уграђеном м3 за бетонске тротоаре и површине,
МБ20. У случају да је потребно и шаловање, и њега
урачунати у цену, као и завршну негу бетона
уграђеном м3 за бетонске тротоаре и површине,
МБ30 У случају да је потребно и шаловање, и њега
урачунати у цену, као и завршну негу бетона
Подбушивање испод асфалтних или бетонских
површина са постављањем одговарајућег кабла у
PVC цеви Ø110
Сат рада за ненормиране послове ВК радника
Сат рада за ненормиране послове КВ радника
Сат рада за ненормиране послове НК радника
Сат рада аутокорпе
Сат рада теретног возила
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ком

19.000,00

ком

19.000,00

ком

19.000,00

час

500,00

тона
тона

15.730,00
15.730,00

м3

12.000,00

м3

12.000,00

м

4.500,00

час
час
час
час
час

2.000,00
1.500,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
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Разбијање или опсецање асфалтних (бетонских)
површина

25. јануар 2017. године

час

2.000,00

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

100,00
200,00
550,00
850,00
950,00
1.000,00
1.000,00
1.104,60
1.181,90
1.104,60
2.012,50
500,00
500,00
2.000,00
3.600,00
9.000,00
900,00
950,00
1.400,00
1.400,00
450,00
1.200,00
90,00
90,00
90,00
200,00
190,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
2.500,00
2.900,00
3.900,00
150,00

ДЕО
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Грло Е-27
Грло Е-40
Сијалице Na 70W, грло Е27
Сијалице Na 100W, грло Е40
Сијалице Na 150W, грло Е40
Сијалице Na 250W, грло Е40
Сијалице Na 400W, грло Е40
Сијалице MH 70W, грло Е27
Сијалице MH 100W, грло Е40
Сијалице MH 150W, грло Е40
Сијалице MH 250W, грло Е40
Лед сијалица Е27 снаге од 5 до 10 W
Лед сијалица Е27 снаге од 11 до 20 W
Лед рефлектор снаге од 10 до 30W
Лед рефлектор снаге од 31 до 50W
Лед рефлектор снаге од 51 до 80W
Пригушнице Na/MH 70W
Пригушнице Na/MH 100W
Пригушнице Na/MH 150W
Пригушнице Na/MH 250W
Упаљач 70-400W
Прикључна плоча RP4
Fra осигурач 6A
Fra осигурач 10A
Fra осигурач 16A
Осигурач NV00 6-125A
Постоље NV00 осигурача
Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/20A
Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/25A
Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/32A
Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/40A
Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/50A
Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/63A
Контактор AC3/400, 50A
Контактор AC3/400, 63A
Контактор AC3/400, 80A
AlCu клема
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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Фидос струјна стезаљка 1.5/10-16/95
Фидос струјна стезаљка 16/25-35/70
Термоскупљајућа спојница 4х6-35
Фоторелеј са сондом
Папучица AlCu 10/8
Папучица AlCu 16/8
Папучица AlCu 25/10
Папучица AlCu 35/10
Папучица Cu 10/6
Папучица Cu 16/8
Папучица Cu 25/10
Папучица Cu 35/10
Заштитно стакло („тегла“)
Носач кугле fi400 са пригушницом Hg 125W
Носач кугле fi400 са пригушницом Hg 250W
Пластичне кугле fi250
Пластичне кугле fi400
P/F 35mm
Кабл PPY 3x1,5
Кабл PPY 3x2,5
Кабл PP00-Y 3x1,5
Кабл PP00-Y 3x2,5
Кабл PP00-Y 4x10
Кабл PP00-Y 4x16
Кабл PP00-Y 4x25
Кабл PP00-Y 4x35
Кабл PP00-YA 4x25
Кабл PP00-YA 4x35
Кабл Х00/0 2х16 комплет са монтажним, затезним и
везним прибором
Кабл Х00/0 4х16 комплет са монтажним, затезним и
везним прибором
Кабл самоносећи РР/0 4х16 Cu, комплет са
мотажним, затезним и везним прибором
Уземљивачка трака Fe/Zn 25x4
Упозоравајућа трака
Кабловски пластични штитници
PVC цев Ø80
PVC цев Ø110
Челични поцинковани носач светиљке дужине 0,5m
обојен бојом по жељи наручиоца
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ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

120,40
157,50
2.000,00
2.500,00
50,00
50,00
70,00
80,00
20,00
25,00
30,00
35,00
270,20
2.000,00
2.000,00
1.400,00
1.500,00
490,00
69,00
115,00
89,00
131,00
590,00
920,00
1.550,00
2.050,00
310,00
390,00

м

255,00

м

330,00

м

1.400,00

м
м
м
м
м

190,00
10,00
30,00
106,70
150,00

ком

2.000,00
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75

Челични поцинковани носач светиљке дужине 1m
обојен бојом по жељи наручиоца

ком

2.500,00

76

Челични поцинковани носач светиљке дужине 1,5m
обојен бојом по жељи наручиоца

ком

3.600,00

77

Челични поцинковани носач светиљке дужине 2m
обојен бојом по жељи наручиоца

ком

3.000,00

78

Челична поцинкована једнострука лира обојена
бојом по жељи наручиоца дужине до 1,5 m

ком

2.000,00

79

Челична поцинкована двострука лира обојена бојом
по жељи наручиоца дужине до 1,5 m

ком

2.000,00

80

Челична поцинкована трострука лира обојена бојом
по жељи наручиоца дужине до 1,5 m

ком

3.000,00

ком

5.000,00

ком
ком
ком
ком
ком
ком

5.990,00
6.690,00
7.070,60
5.990,00
6.690,00
7.070,00

ком

18.000,00

ком

18.500,00

ком

19.000,00

ком

24.000,00

ком

29.000,00

81
82
83
84
85
86
87
88

89

90

91

92

Челична поцинкована четворострука лира обојена
бојом по жељи наручиоца дужине до 1,5 m
Рефлектор, Na 150W
Рефлектор, Na 250W
Рефлектор, Na 400W
Рефлектор, MH 150W
Рефлектор, MH 250W
Рефлектор, MH 400W
Канделберски стуб за зону ветра III, висине 4m изнад
земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима и
завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је
челични, топло поцинковани, сегментни, обојен два
пута финалном бојом по жељи наручиоца.
Канделаберски стуб за зону ветра III, висине 5m
изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима
и завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је
челични, топло поцинковани, сегментни, обојен два
пута финалном бојом по жељи наручиоца.
Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 6m
изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима
и завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је
челични, топло поцинковани, сегментни, обојен два
пута финалном бојом (по жељи наручиоца)
Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 8m
изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима
и завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је
челични, топло поцинковани, сегментни oбојен два
пута финалном бојом (по жељи наручиоца)
Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 10m
изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима
и завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је
челични, топло поцинковани, сегментни oбојен два
пута финалном бојом (по жељи наручиоца)
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 12m
изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима
и завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је
челични, топло поцинковани, сегментни, обојен два
пута финалном (бојом по жељи наручиоца)
Светиљка, извор светлости Na70W, типа Опало1
или слично
Светиљка, извор светлости Na100W, типа Опало1
или слично
Светиљка, извор светлости Na150W, типа Опало3
или слично
Светиљка, извор светлости Na250W, типа Опало3
или слично
Светиљка, извор светлости MH70W
Светиљка, извор светлости MH100W
Светиљка, извор светлости MH150W
Светиљка, извор светлости MH250W
Светиљка, парковска, извор светлости Na70W
Светиљка, парковска, извор светлости Na100W
Рефлектор, LED 140W
Рефлектор, LED 228W
Светиљка, извор светлости LED снаге од 15 до 29W
Светиљка, извор светлости LED снеге од 30 до 44W
Светиљка, извор светлости LED снаге од 45 до 60W
Светиљка, извор светлости LED снаге од 61 до 80W
Светиљка, извор светлости LED снаге од 100 до
120W
Светиљка, извор светлости LED снаге од 130 до
150W
Светиљка парковска извор светлости LED снаге од
20 до 40W
Светиљка парковска извор светлости LED снаге од
41 до 60W
Sapa црево ф19мм пластифициран
Sapa црево ф13мм пластифициран
Бетон готов МБ 30
Орман 750х500х320мм слободностојећи IP 66
Орман 500х500х320мм слободностојећи IP 66
Орман 1200х750х320мм слободностојећи IP 66
FID 40/05 ETI или еквивалентно
FID 63/05 ETI или еквивалентно
FID 16/0,03 ETI или еквивалентно
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ком

47.000,00

ком

8.500,00

ком

8.500,00

ком

13.000,00

ком

13.000,00

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

8.500,00
8.500,00
13.000,00
13.000,00
22.000,00
28.000,00
8.110,00
8.700,00
15.000,00
18.000,00
18.000,00
20.000,00

ком

23.000,00

ком

33.000,00

ком

20.000,00

ком

20.500,00

м
м
м3
ком
ком
ком
ком
ком
ком

45,00
41,00
7.200,00
29.707,00
19.600,00
31.600,00
1.820,00
1.840,00
1.540,00
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

25. јануар 2017. године

-- Милка Родић, за члана
-- Душка Танкосић, за члана
-- Ема Данилов, за члана
-- Мирослава Шолаја, за члана.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-113/2017
29. децембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

16
На основу члана 44. став 1. тачка
5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 др.
закон), члана 58. став 1. тачка 14. и члана
108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка”, број 24/2013 - пречишћен текст), председник Општине
Бачка Паланка, дана 10. јануара 2018.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању чланова
Комисије за оцену пројеката из
области културе
I
Образује се Комисија за оцену
пројеката из области културе (у даљем
тексту: Комисија).
II
У Комисију се именују:
-- Ненад Еречковић, за председника

III
Задатак Комисије је да распише
Јавни позив за суфинансирање пројеката
удружења грађана у области културе,
изврши оцену пристиглих пријава за
доделу средстава према мерилима и критеријумима прописаним Правилником о
начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области културе („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
1/2018), сваком предлогу пројекта додели
одређени број поена, на основу кога ће
бити сачињена бодовна ранг листа и да
у року од 30 дана од завршетка конкурса
донесе Одлуку о избору пројеката који се
суфинансирају из буџета Општине Бачка
Паланка.
IV
Мандат Комисије је до годину
дана. Комисија за свој рад одговара председнику Општине Бачка Паланка и подноси му Извештај о раду Комисије.
V
А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
VI
Члановима Комисије припада
накнада за рад на основу члана 4. Одлуке
о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика
председника Скупштине општине, чланове Општинског већа и чланове радних
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тела органа општине („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 36/2014,
30/2015 и 16/2016).
VII
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о образовању
и именовању чланова Комисије за оцену
програма из области културе („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
4/2017 и 20/2017).
VIII
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2018-1
10. јануар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

17
На основу члана 58. став 1.
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћени текст), председник
Општине Бачка Паланка, дана 10. јануара 2018. године, донео је следеће

Број 2/2018 - страна 57

I
Образује се Комисија за оцену
програма из области социо-хуманитарних делатности (у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију се именују:
-- Мирјана Радаковић, за председника
-- Др Јелена Јефтић, за члана
-- Милица Болтић, за члана
-- Марија Кутањац, за члана
-- Мирослава Шолаја, за члана.
III
Задатак Комисије је да распише
Јавни позив за суфинансирање пројеката удружења грађана у области социохуманитарних делатности, изврши оцену
пристиглих пријава за доделу средстава
према мерилима и критеријумима прописаним Правилником о начину суфинансирања пројеката удружења грађана
из области социо-хуманитарних делатности („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 1/2018), сваком предлогу
пројекта додели одређени број поена, на
основу кога ће бити сачињена бодовна
ранг листа и да у року од 30 дана од
за- вршетка конкурса донесе Одлуку о
избору пројеката који се суфинансирају
из буџета Општине Бачка Паланка.
IV

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању чланова
Комисије за оцену пројеката из
области социо-хуманитарних
делатности

Мандат Комисије је до годину
дана. Комисија за свој рад одговара председнику Општине Бачка Паланка и подноси му Извештај о раду Комисије.
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V
А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
VI
Члановима Комисије припада
накнада за рад на основу члана 4. Одлуке
о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика
председника Скупштине општине, чланове Општинског већа и чланове радних
тела органа општине. („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 36/2014,
30/2015 и 16/2016).
VII
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о образовању
и именовању чланова Комисије за оцену
прграма из области социо-хуманитарних
делатности („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 4/2017).
VIII
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2018-2
10. јануара 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

25. јануар 2017. године

18
На основу члана 58. став 1.
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћени текст), председник
Општине Бачка Паланка, дана 10. јануара 2017. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању чланова
Комисије за оцену пројеката
удружења грађана
I
Образује се Комисија за оцену
пројеката удружења грађана (у даљем
тексту: Комисија).
II
У Комисију се именују:
-- Ђорђе Штангл, за председника
-- Николина Миловановић, за
члана
-- Јелена Галић, за члана
-- Јелена Кнежевић, за члана
-- Мирослава Шолаја, за члана.
III
Задатак Комисије је да распише
Јавни позив за суфинансирање пројекатау области удружења грађана, изврши
оцену пристиглих пријава за доделу
средстава према мерилима и критеријумима прописаним Правилником о
начину суфинансирања пројеката удружења грађана („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ бр. 1/2018), сваком предлогу пројекта додели одређени број
поена, на основу кога ће бити сачињена

25. јануар 2018. године
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бодовна ранг листа и да у року од 30 дана
од завршетка конкурса донесе Одлуку о
избору пројеката који се суфинансирају
из буџета Општине Бачка Паланка.
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2018-3
10. јануара 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

IV
Мандат Комисије је годину дана.
Комисија за свој рад одговара председнику Општине Бачка Паланка и подноси
му Извештај о раду Комисије.
V
А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
VI
Члановима Комисије припада
накнада за рад на основу члана 4. Одлуке
о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика
председника Скупштине општине, чланове Општинског већа и чланове радних
тела органа општине („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 36/2014,
30/2015 и 16/2016).
VII
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о образовању
и именовању чланова Комисије за оцену
пројеката удружења грађана („Службени лист Општине Бачка паланка“, број
4/2017).
VIII
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

19
На основу члана 58. став 1.
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћени текст), председник
Општине Бачка Паланка, дана 10. јануара 2017. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању чланова
Комисије за оцену програма из
области туризма, екологије и
заштите животне средине
I
Образује се Комисија за оцену
програма из области туризма, екологије
и заштите животне средине (у даљем
тексту: Комисија).
II
У Комисију се именују:
-- Јелена Рајевић, за председника
-- Ивана Ђукановић, за члана
-- Сања Сремац, за члана
-- Стеван Пилиповић, за члана
-- Драган Митровић, за члана.
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III

VII

Задатак Комисије је да распише
Јавни позив за суфинансирање пројеката
удружења грађана у области туризма,
екологије и заштите животне средине,
изврши оцену пристиглих пријава за
доделу средстава према мерилима и критеријумима прописаним Правилником о
начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области туризма, екологије и заштите животне средине („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
1/2018), сваком предлогу пројекта додели
одређени број поена, на основу кога ће
бити сачињена бодовна ранг листа и да
у року од 30 дана од завршетка конкурса
донесе Одлуку о избору пројеката који се
суфинансирају из буџета Општине Бачка
Паланка.

Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о образовању
и именовању чланова Комисије за оцену
програма из области туризма, екологије
и заштите животне средине („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
4/2017 и 20/2017)

IV
Мандат Комисије је годину дана.
Комисија за свој рад одговара председнику Општине Бачка Паланка и подноси
му Извештај о раду Комисије.
V
А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
VI
Члановима Комисије припада
накнада за рад на основу члана 4. Одлуке
о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика
председника Скупштине општине, чланове Општинског већа и чланове радних
тела органа општине. („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 36/2014,
30/2015 и 16/2016)

VIII
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2018-4
10. јануара 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

25. јануар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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