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   На основу члана 100. Закона о заштити 

животне срeдине ("Службени гласник РС", 

бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. 
закон и 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - 

др. закон), чл. 57. и 128. став 3. Статута града 

Зрењанина („Службени лист града Зрењанина, 

бр. 17/20 - пречишћен текст) и члана 5. Одлуке 
о буџету града Зрењанина за 2021. годину 

("Службени лист града Зрењанина'', број 31/20) 

Градско веће града Зрењанина, по претходно 
прибављеној сагласности Министарства 

заштите животне средине број 401-00-01180-

2021-02 од 09.08.2021. године, на седници 
одржаној дана 13.08.2021. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне Програма 
коришћења средстaва буџетског Фонда за 

заштиту животне средине града Зрењанина 

у 2021. години. 
2. Саставни део овог закључка су Измене и 

допуне Програма коришћења средстaва 

буџетског Фонда за заштиту животне 
средине града Зрењанина у 2021. години. 

3. Закључак са Изменама и допунама 

Програма објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
4. Закључак са Изменама и допунама 

Програма доставити: 

- Одсеку за заштиту и унапређивање 
животне средине, 

- Одсеку за буџет, 

- Одсеку за послове Скупштине града, 

Градоначелника и Градског већа, 
- А р х и в и.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ  
БРОЈ: 06-108-1/21-III 

ДАНА: 13.08.2021. године   

З Р Е Њ А Н И Н      

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура,с.р. 

- 
 На основу члана 100. Закона о заштити 

животне срeдине ("Службени гласник РС", 

бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. 
закон и 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - 

др. закон) и чл. 57. и 128. став 3. Статута града 

Зрењанина („Службени лист града Зрењанина, 

бр. 17/20 - пречишћен текст), Градско веће 
града Зрењанина, по претходно прибављеној 

сагласности Министарства заштите животне 

средине број 401-00-01180-2021-02 од 
09.08.2021. године, на седници одржаној дана 

13.08.2021. године, усвојило је   

 

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 У 2021. ГОДИНИ 

 

Овим Изменама и допунама Програма 
утврђује се обим, намена и начин коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине (у даљем тексту: Фонд) планираних у 

буџету града Зрењанина за 2021. годину. 
Укупан Буџетски фонд за заштиту 

животне средине за 2021. годину, финансира се 

из следећих извора: 

 

Извор финансирања 01 приходи из буџета – наменски приходи за заштиту 

животне средине  

 

20.200.000 

Извор финансирања 01 приходи из буџета – остали текући приходи буџета 86.869.000 

Извор финансирања 13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година  18.214.382 

Извор финансирања 15 неутрошена средства донација из ранијих година 1.787.634 

Укупан износ средстава за финансирање Буџетског фонда за заштиту 

животне средине 
 

127.071.016 
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Средства буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина за 2021. годину 

планирана су Одлуком о буџету града Зрењанина за 2021. годину ("Службени лист града Зрењанина'', 
број 31/20) за реализацију следећих програма: 

 

Редни број  

Намена- активност 

Износ (динара) 

са ПДВ 

I Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих 

алергена 

33.410.120 

II Управљање отпадом 55.190.870 

III Контрола и управљање отпадним водама  11.904.300 

IV Контрола и заштита површинских и подземних вода 21.370.270 

V Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне 

зелене површине 

2.564.800 

VI Мере адаптације на климатске промене 0 

VII Контрола и заштита земљишта 0 

VIII Контрола и заштита од буке 1.630.656 

IX Контрола и заштита од нејонизирајућег зрачења 0 

X Информисање, едукација, промоција и популаризација 

заштите животне средине 

1.000.000 

XI Остало 0 

Укупно са ПДВ   127.071.016 
 

I Контрола и заштита ваздуха и 

сузбијање инхалационих алергена - 
предвиђена средства у износу до 33.410.120 

динарa са ПДВ, распоређују се на следећи 

начин: 
- праћење квалитета ваздуха, предвиђена 

средства у износу до 5.800.350 динара са 

ПДВ, у оквиру позиције 93 и економске 

класификације 424000 – Специјализоване 
услуге, извор финансирања 01 – Приход из 

буџета, из Одлуке о буџету града 

Зрењанина за 2021. годину. Обавеза из 
претходне године по истом основу износи 

1.933.450 динара и финансира се из извора 

13 – Нераспоређен вишак прихода из 

ранијих година; 
- сузбијање амброзије, предвиђена средства 

у износу до 9.595.000 динара са ПДВ, у 

оквиру позиције 98 и економске 
класификације 424000 – Специјализоване 

услуге извор финансирања 01 – Приход из 

буџета из Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2021. годину; 

- систематско сузбијање емерзних корова, 

предвиђена средства у износу до 8.787.000 

динара са ПДВ, у оквиру позиције 99 и 
економске класификације 424000 – 

Специјализоване услуге, извор 

финансирања 01 – Приход из буџета из 
Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. 

годину. Обавеза из претходне године по 

истом основу износи 7.294.320 динара и 
финансира се из извора 13 – Нераспоређен 

вишак прихода из ранијих година. 

II   Управљање отпадом - предвиђена 

средства у износу до 55.190.870 динара са 

ПДВ, распоредиће се на следећи начин: 
- уклањање дивљих депонија, предвиђена 

средства у износу до 50.000.000 динара са 

ПДВ, у оквиру позиције 93 и економске 
класификације 424000 – Специјализоване 

услуге, извор финансирања 01 – Приход из 

буџета из Одлуке о буџету града 

Зрењанина за 2021. годину. Обавеза из 
претходне године по истом основу износи 

5.190.870 динара и финансира се из извора 

13 – Нераспоређен вишак прихода из 
ранијих година. 

 

III   Контрола и управљање отпадним 

водама - предвиђена средства у износу до 

11.904.300 динара са ПДВ, распоредиће се на 

следећи начин: 
- радови на измуљењу уличних канала и 

тарупирању канала у путном појасу, 

предвиђена средства у износу до 7.200.000 
динара са ПДВ, у оквиру позиције 87 и 

економске класификације 424000 – 

Специјализоване услуге, извор 
финансирања 01 – Приход из буџета из 

Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. 

годину;  

- обавеза из претходне године по основу 
израде пројектно – техничке документације 

за извођење радова на зацевљењу 

Багљашког канала у износу од 4.704.300 
динара планирана је у оквиру позиције 

95/1, економске класификације 511000 – 

Зграде и грађевински објекти и извора 13 - 

Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
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година у износу од 2.916.666 динара, и 

извора 15 –неутрошена средства донација 
из ранијих година у износу од 1.787.634 

динара. 
 

IV Контрола и заштита 

површинских и подземних вода - предвиђена 

средства у износу до 21.370.270 динара са 
ПДВ, распоредиће се на следећи начин: 

- праћење квалитета површинских вода и 

акумулација, предвиђена средства у износу 
до 1.263.660 динара са ПДВ, у оквиру 

позиције 93 и економске класификације 

424000 – Специјализоване услуге извор 
финансирања 01 – Приход из буџета из 

Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. 

годину. Обавеза из претходне године по 

истом основу износи 106.610 динара и 
финансира се из извора 13 – Нераспоређен 

вишак прихода из ранијих година; 

- радови на измуљењу Бегеја, предвиђена 
средства у износу од 20.000.000 динара са 

ПДВ, у оквиру позиције 94 и економске 

класификације 425000 - Текуће поправке и 
одржавање, извор финансирања 01- Приход 

из буџета из Одлуке о буџету града 

Зрењанина за 2021. Годину. 
 

V Заштита природе, биодиверзитет, 

јавне зелене површине - предвиђена средства у 
износу до 2.564.800 динара са ПДВ, 

распоредиће се на следећи начин: 

- услуге заштите природних вредности и 
унапређење подручја са природним 

својствима (споменици природе: 

"Жупанијски парк у Зрењанину", "Храст 

лужњак у Зрењанину" и "Бели дуд у Белом 
Блату"), предвиђена средства у износу до 

2.200.000 динара са ПДВ у оквиру позиције 

247 и економске класификације 424000 – 
Специјализоване услуге, извор 

финансирања 01 – Приход из буџета из 

Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. 
годину; 

- обавеза из претходне године по основу 

израде техничке документације за парк 

''Багљаш'' у Зрењанину у износу од 364.800 
динара планирана је у оквиру позиције 

95/1, економске класификације 511000 – 

Зграде и грађевински објекти и извора 13 – 
Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година. 
 

VI Мере адаптације на климатске 

промене - нису предвиђена средства. 

VII   Контрола и заштита 
земљишта    -   нису предвиђена средства. 

VIII  Контрола и заштита од буке - 

предвиђена средства у износу до 1.630.656 

динара са ПДВ, распоредиће се на следећи 

начин: 

- праћење нивоа комуналне буке, предвиђена 
средства у износу до 1.222.990 динара са 

ПДВ, у оквиру позиције 93 и економске 

класификације 424000 – Специјализоване 

услуге из Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2021. годину. Обавеза из 

претходне године по истом основу износи 

407.666 динара и финансира се из извора 
13 – Нераспоређен вишак прихода из 

ранијих година. 
 

IX Контрола и заштита од 

нејонизирајућег зрачења - нису предвиђена 

средства. 
 

X Информисање, едукација, 

промоција и популаризација заштите 

животне средине - предвиђена средства у 

износу до 1.000.000 динара са ПДВ, 
распоредиће се на следећи начин: 

- расписивање Јавног позива за пружање 

подршке за набавку бицикала као 

еколошки прихватљивог превозног 
средства на територији града Зрењанина у 

2021. години, чији би директни корисници 

средстава били привредни субјекти, а 
крајњи корисници грађани, предвиђена 

средства у износу до 1.000.000 динара са 

ПДВ, у оквиру позиције 94/1 и економске 
класификације 454000 – Субвенције 

приватним предузећима из Одлуке о 

буџету града Зрењанина за 2021. годину. 
 

XI Остало - нису предвиђена средства. 

  Реализацију Измена и допуна програма 
спроводе Одељење за привреду и Одељење за 

финансије Градске управе града Зрењанина и у 

том смислу, овлашћени су да контролишу 
извршење радова и да траже писмени извештај 

о утрошеним средствима и извршеним 

радовима. Одељења су у обавези да надлежном 

Министарству поднесу Извештај о реализацији 
наведеног програма до 31. марта 2022. године. 

 Уколико се приходи и примања 

Буџетског фонда у току буџетске године не 
остварују у планираном износу расходи ће се 

остваривати по приоритетима, које утврди 

Градоначелник града Зрењанина, и то на 
основу обавеза утврђених законом и раније 

утврђених уговорених обавеза. 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
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 ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ                                          
БРОЈ: 06-108-1-1/21-III 

ДАНА: 13.08.2021. године   

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура,с.р. 

102 
На основу члана 83. став 1. Закона о 

заштити животне средине ("Службени гласник 

РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-
др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-

др.закони), члана 4. став 1, члана 71. став 2. и 

члана 72. став 1. Закона о заштити ваздуха 

("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 
26/21-др.закон), чл. 57. и 128. став 3. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст), 
Градско веће града Зрењанина, дана 13.08.2021. 

године, донело је  
 

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА  

СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ  

БИЦИКАЛА КАО ЕКОЛОШКИ  

ПРИХВАТЉИВОГ ТРАНСПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.  
 

Овим правилником уређују се услови и 
начин за суфинансирање набавке нових 

бицикала као еколошки прихватљивог 

транспорта на територији града Зрењанина (у 

даљем тексту: набавка бицикала).  
Набавка бицикала, у складу са овим 

правилником, спроводи се са циљем повећања 

броја бициклиста на улицама града, а у сврху 
побољшања квалитета ваздуха и смањења 

загађења животне средине. 

Под бициклом, у смислу овог 
правилника, сматра се возило са најмање два 

точка које се покреће снагом возача, односно 

путника, која се помоћу педала или ручица 

преноси на точак, односно точкове, 
изузимајући електрична возила.  
 

Финансијска средства 
 

Члан 2.  
 

За суфинансирање набавке бицикала 

опредељују се средства Одлуком о буџету града 

Зрењанина за 2021. годину у износу до 
1.000.000,00 динара са ПДВ-ом, у оквиру 

позиције 94/1 и економске класификације 454 – 

Субвенције приватним предузећима. 
 

Члан 3. 
 

 Средства за суфинансирање набавке 

бицикала додељују се на основу Јавног позива 
за грађане у износу од 5.000,00 (петхиљада) 

динара са ПДВ-ом по једном бициклу. 
 

II. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Члан 4. 
 

 Директни корисници средстава за 

набавку бицикала су привредни субјекти. 

 Привредни субјекти су дужни да 
корисницима испоруче бицикле у складу са 

одредбама уговора и у договореним роковима. 
 

Члан 5. 
 

Крајњи корисници бесповратних 

средстава су грађани. 
 

III. ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 

КОМИСИЈЕ 
 

Члан 6. 

 

Градско веће града Зрењанина доноси 

Решење о образовању Комисије за реализацију 
набавке бицикала као еколошки прихватљивог 

транспорта на територији града Зрењанина (у 

даљем тексту: Комисија). 

Комисија спроводи Јавни позив за 
суфинансирање набавке бицикала у име града 

Зрењанина.   

Решењем о образовању Комисије 
утврђују се: број чланова Комисије, основни 

подаци о члановима Комисије (име и презиме, 

назив радног места), основни задаци  и друга 
питања од значаја за рад Комисије. 

Комисија се састоји од седам чланова 

(укључујући и председника Комисије) од којих 

најмање 20% чине представници удружења 
грађана.    

Члан 7. 

 
Основни задаци Комисије нарочито 

обухватају: 

- припрему документације за привредне 
субјекте и грађане (јавни позив, образац 

пријаве и др.); 

- оглашавање јавних позива и пратеће 

документације на огласној табли и 
званичној интернет страници Града; 

- пријем и контролу приспелих захтева; 

- рангирање приспелих захтева и избор 
пријављених привредних субјеката и 
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грађана; 

- објављивање прелиминарне листе 
изабраних директних корисника и крајњих 

корисника на огласној табли и званичној 

интернет страници Града, разматрање 
приговора на прелиминарну листу 

изабраних привредних субјеката и грађана;  

- доношење предлога прелиминарне листе 

изабраних директних корисника и предлога 
листе изабраних крајњих корисника којима 

ће бити признато право на бесповратна 

средства; 
- израду предлога Уговора о реализацији 

набавке бицикла и предлога Решења о 

коначној листи директних и крајњих 

корисника. 
Комисија је независна у свом раду.  

Комисија је дужна да Градском већу 

достави записнике и извештај о раду. 
 

Члан 8. 
 

Рокови за реализацију набавке бицикала 
 

Рок за пријаву на Јавни позив за директне 
кориснике средстава је седам дана. 

Евалуација пријава на Јавни позив 

директних корисника средстава и доношење 

прелиминарне ранг листе је седам дана. 
Рок за пријаву крајњих корисника на 

Јавни позив је 15 дана, односно до утрошка 

средстава. 
Евалуација пријава крајњих корисника и 

доношење ранг листе крајњих корисника не 

може бити дужа од пет дана од дана 
подношења последње пријаве. 

Доношење коначне ранг листе 

директних/крајњих корисника не може бити 

дуже од седам дана од дана подношења 
последњег приговора. 

 

IV. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 9.     
     

Средства Буџета града Зрењанина за 

набавку бицикала додељују се у складу са 

одредбама овог Правилника.  
Расподела средстава из става 1. овог 

члана обухвата расписивање Јавног позива за 

привредне субјекте, прикупљање и 
комплетирање пријава на Јавни позив, 

контролу формалне исправности и 

комплетности пријава, испуњености услова и 
оцењивање привредних субјеката ради 

утврђивање листе директних корисника и 

доношење акта о избору директних корисника, 

као и, расписивање јавног позива за грађане, 

прикупљање и комплетирање пријава, контролу 

формалне исправности и комплетности 
пријава, оцењивање ради утврђивања листе 

крајњих корисника на основу критеријума из 

јавног позива, доношење акта о избору крајњих 
корисника, реализацију и извештавање. 
 

Јавни позив за директне кориснике 

(привредне субјекте) 
 

Члан 10. 
 

Одлуку о расписивању Јавног позива за 

избор директних корисника доноси Градско 

веће града Зрењанина.   
Јавни позив за избор директних 

корисника спроводи Комисија.  

Пријава подразумева подношење 

документације у року који је утврђен Јавним 
позивом, а подноси се Комисији. 

Јавни позив из става 1. овог члана 

обавезно се објављује на интернет страници 
Града, а Јавни позив се најављује и у локалним 

медијима.  

Члан 11. 
 

На Jавном позиву могу учествовати 
привредни субјекти који врше продају 

бицикала и испуњавају следеће услове: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а 

регистровани су као привредна друштва и 
предузетници најмање шест месеци од дана 

подношења пријаве, 

- да им је седиште, пословна јединица или 
огранак на територији града Зрењанина, 

- да над њима није покренут стечајни 

поступак или поступак ликвидације, 

- да су измирили доспеле обавезе по основу 
јавних прихода. 

 

Садржај Јавног позива за директне 

кориснике (привредне субјекте) 
 

Члан 12. 
 

Јавни позив из члана 10. овог 

Правилника садржи: 
1) правни основ за расписивање Јавног 

позива,  

2) финансијски оквир,  

3) намену средстава,  
4) услове за учешће на Јавном позиву,  

5) документацију коју подносилац мора 

поднети уз пријавни образац, 
6) начин и рок подношења пријаве,  

7) начин објављивања одлуке о избору 

привредних субјеката. 
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Пријава на Јавни позив за директне 

кориснике (привредне субјекте) 
 

Члан 13. 
 

Пријава коју на Јавни позив подноси 
привредни субјект садржи пријавни образац са 

приложеном документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу 

јавног позива и садржи нарочито: 
1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) профил привредног субјекта; 
4) ценовни преглед; 

5) оригинал или оверена копија потврде 

надлежне Пореске управе да је подносилац 
захтева измирио све доспеле обавезе јавних 

прихода.  
 

Критеријуми за рангирање директних 

корисника (привредних субјеката) 
 

Члан 14. 
 

Критеријуми за рангирање директних 

корисника обухватају следеће: 
1) ценовни преглед модела бицикала; 

2) рок важења цена; 

3) рок испоруке. 

 

Оцењивање, утврђивање листе изабраних 

директних корисника и уговарање 

 

Члан 15. 

 

Оцењивање и рангирање приспелих 
пријава привредних субјеката врши се 

применом критеријума из члана 14. овог 

правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са 
условима Јавног позива, утврђује 

прелиминарну листу директних корисника. 

Прелиминарну листу директних 
корисника Комисија објављује на огласној 

табли Градске управе и званичној интернет 

страници Града. 
Учесници Јавног позива имају право 

увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању прелиминарне 

листе директних корисника, у року од три дана 
од дана објављивања листе. 

На прелиминарну листу директних 

корисника учесници Јавног позива имају право 
приговора Комисији у року од три дана од дана 

њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете 

приговоре на прелиминарну листу директних 
корисника као и да донесе Одлуку о приговору, 

која мора бити образложена, у року од пет дана 

од дана његовог пријема.  
О спроведеном поступку Комисија води 

записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о 

избору директних корисника и исту доставља 
Градском већу на усвајање. 

Одлуку о избору директних корисника за 

набавку бицикала доноси Градско веће града 

Зрењанина.  
     Одлука Градског већа града Зрењанина о 

избору директних корисника за набавку 

бицикала објављује се на огласној табли 
Градске управе и званичној интернет страници 

Града.  

Уговор о набавци бицикла закључују 

град Зрењанин, директни корисник и крајњи 
корисник, након доношења Решења о коначној 

листи крајњих корисника. Уколико се на први 

јавни позив за директне кориснике не јави 
ниједан или недовољно привредних субјеката, 

Јавни позив се може поновити. 
  

Јавни позив за доделу бесповратних 

средстава крајњим корисницима 

(грађанима) 
 

Члан 16. 
 

Одлуку о расписивању Јавног позива за 
доделу бесповратних средстава грађанима за 

набавку бицикала доноси Градско веће града 

Зрењанина. 
Јавни позив за доделу бесповратних 

средстава грађанима спроводи Комисија.  

Грађани, учесници Јавног позива 
подносе пријаву Комисији.  

Пријава подразумева подношење 

документације у року који је утврђен Јавним 

позивом. 
Јавни позив из става 1. овог члана 

обавезно се објављује на огласној табли 

Градске управе и званичној интернет страници 
Града, а Јавни позив се најављује и у  локалним 

медијима.  

Саставни део јавног позива чини 

пријавни образац са листом потребних 
докумената.    

Члан 17. 
 

  Право учешћа на Јавном позиву имају 

грађани који поседују важећу личну карту са 
пребивалиштем на територији града 

Зрењанина, у тренутку подношења пријаве. 
 

Члан 18. 
 

Само једно лице из породичног 

домаћинства може добити средства по овом 
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Јавном позиву.  

Члановима породичног домаћинства 
сматрају се супружник и ванбрачни партнер, 

њихова деца, рођена у браку или ван њега, 

усвојена или пасторци, њихови родитељи и 
лица која су они по закону дужни да 

издржавају, а који станују заједно са учесником 

Јавног позива.  

Домаћинство коме припада физичко лице 
може да оствари право на подршку за набавку 

новог бицикла једном у две године. 
 

Садржај Јавног позива за крајње кориснике 

(грађане) 
 

Члан 19. 
 

Јавни позив из члана 16. овог 

Правилника садржи: 
1) правни основ за расписивање Јавног 

позива,  

2) финансијски оквир,  
3) намену средстава,  

4) услове за учешће на Јавном позиву,  

5) листу директних корисника преко којих се 
реализују мере, 

6) документацију коју подносилац мора 

поднети уз пријавни образац, 

7) начин на који град Зрењанин пружа 
додатне информације и помоћ подносиоцу 

пријаве у припреми и подношењу пријаве, 

8) начин и рок подношења пријаве,  
9) поступак одобравања средстава, 

10) начин објављивања одлуке о остваривању 

права на бесповратна средства грађанима. 
 

Пријава на јавни позив за крајње кориснике 
 

Члан 20. 
 

Документацијa коју доставља грађанин 

подносилац пријаве при подношењу пријаве:  
1) потписан и попуњен Пријавни образац; 

2) фотокопију личне карте или очитану личну 

карту подносиоца захтева којом се види 
адреса становања подносиоца пријаве;  

3) потписана изјава о сагласности да орган за 

потребе поступка може извршити увид, 
прибавити и обрадити податке о 

чињеницама о којима се води службена 

евиденција, а који су неопходни у поступку 

одлучивања; 
4) потписана изјава о члановима породичног 

домаћинства; 

5) предрачун за куповину бицикла издат од 
стране одабраног директног корисника; 

6) друга документа у складу са Јавним 

позивом. 

Град Зрењанин ће обезбедити 

прибављање докумената који садрже податке о 
чињеницама о којима се води службена 

евиденција.  
 

Члан 21. 
 

Физичка лица, која испуњавају услове, а 

која су се пријавила на Јавни позив, рангирају 

се по времену пристизања пријаве. 
Неће се разматрати непотпуне пријаве, 

пријаве лица која не испуњавају услове позива 

и пријаве упућене изван утврђеног рока.  
Уколико једно лице поднесе више 

пријава, разматраће се искључиво прва 

пристигла пријава.  
Физичка лица која у предвиђеном року не 

доставе прописану документацију или се 

приликом провере документације утврди да не 

испуњавају услове предвиђене позивом, губе 
право на подршку за набавку бицикла.  

У случају из става 4. овог члана, право на 

подршку за набавку бицикла остварује лице 
које је следеће на листи и које испуни све 

услове Јавног позива, а до попуњавања броја 

одређеног у складу са опредељеним 

средствима. 

Члан 22. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу града 

Зрењанина". 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-108-2/21-III 
Дана: 13.08.2021. године    

З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура,с.р. 

103 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 022-1/21-3-II  
Дана: 30. јула 2021. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
 

На основу члана 263. став 2. Закона о раду 

(''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 

95/18-аутентично тумачење), град Зрењанин, 

кога заступа Градоначелник града Зрењанина 
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Симо Салапура, Независни синдикат радника у 

култури Војводине за територију града 
Зрењанина, кога заступа Драгана Михаљевић и 

Самостални синдикат културе Србије за 

територију града Зрењанина, кога заступа 
Средо Пајић, дана 30. јула 2021. године 

закључују 
 

СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

ВАЖЕЊА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 

 
Продужава се рок важења Посебног 

колективног уговора за запослене у установама 

културе чији је оснивач град Зрењанин 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/15 и 
1/19 - Анекс) који је почео да се примењује 1. 

септембра 2015. године, до 1. септембра 2024. 

године. 

Члан 2. 
 

Овај споразум сачињен је у 6 (шест) 

истоветних примерака, од којих свакој 
споразумној страни припадају по 2 (два) 

примерка. 

Члан 3. 
 

Овај споразум сматра се закљученим када 

га потпишу овлашћени представници 
споразумних страна, а објавиће се у 

''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

За град Зрењанин 

Градоначелник Симо Салапура,с.р. 

 

За Независни синдикат радника у култури 

Војводине за територију града Зрењанина 

Драгана Михаљевић,с.р. 

 

За Самостални синдикат културе Србије за 

територију града Зрењанина 

Средо Пајић,с.р. 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Редни број                                              П Р Е Д М Е Т                                               Страна 
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Фонда за заштиту животне средине града 
Зрењанина у 2021. години ..............................559 
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години ..............................................................559 

 

102. Правилник о условима и начину за 

суфинансирање набавке бицикала као 

еколошки прихватљивог транспорта на 
територији града Зрењанина ......................... 562 

 

103. Споразум о продужењу рока важења 

Посебног колективног уговора за         
запослене у установама културе чији је оснивач 
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