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На основу чл. 45. ст. 1. и ст. 2. и чл. 66.
став 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. Закон, 47/18 и 111/21 – др.
закон), члана 55. став 4. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 37. став 1.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 –
пречишћен текст и 33/20), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 20.05.2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I
Славиша Влачић, мастер инжењер
машинства,
спец.
струковни
инжењер
електротехнике и рачунарства, бира се за члана
Градског већа града Зрењанина.
II
Славиша Влачић, ступа на дужност
члана Градског већа града Зрењанина одмах
након избора.
III
Решење ступа на снагу даном
доношења и објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Одредбама чл. 45. став 1. и чл. 66. став
5. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. Закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и
одредбама члана 55. став 4. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 17/20 – пречишћен текст) регулисано је,
између осталог, да чланове Градског већа бира
Скупштина града, на период од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног
броја одборника.

20. МАЈ 2022.
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Сагласно одредби члана 45. став 2. горе
наведеног Закона и члана 55. став 5. Статута
кандидате за чланове Градског већа предлаже
Градоначелник.
Градоначелник
је
предложио
Скупштини града кандидата Славишу Влачића
за избор члана Градског већа.
Скупштина града је већином гласова од
укупног броја одборника дана 20.05.2022.
године изабрала Славишу Влачића за члана
Градског већа.
Према одредби члана 37. став 1.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 –
пречишћен текст и 33/20), члан Градског већа
ступа на дужност одмах након избора.
На основу изнетог, донето је решење
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се тужбом
покренути управни спор пред Управним судом
Републике Србије у Београду у року од 30 дана
од дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Славиши Влачићу, Зрењанин,
2. Комисији
за
персонална
питања
Скупштине града,
3. Одељењу за финансије,
4. Одељењу за људске ресурсе и правне
послове, Одсеку за радне односе и људске
ресурсе,
5. Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
6. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-1/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 47. став 3. и члана 49.
став 3. Закона о комуналној милицији
(''Службени гласник РС'', бр. 49/19) и чл. 36. и
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 –
пречишћен текст) а по претходно добијеној
сагласности од стране Министарства државне
управе и локалне самоуправе број 021-0100198/2022-24 од 06. априлa 2022. године,
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 20.05.2022. године, донела је
следећу
ОДЛУКУ
О ИЗГЛЕДУ УНИФОРМЕ И ОЗНАКА,
БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА
И ПЛОВИЛА И ПОСЕБНОЈ ОПРЕМИ
КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се изглед
униформе и ознака на униформи комуналних
милиционара, врста, боја, рок трајања и начин
ношења униформе, као и боја и начин
означавања возила и пловила и посебна опрема
комуналне милиције.
1. Униформа комуналне милиције
Члан 2.
Униформа комуналне милиције је зимска
и летња.
Униформа комуналне милиције је црне
боје.
Саставни део униформе је знак
припадности комуналној милицији.
Члан 3.
Униформа комуналне милиције је црне
боје и садржи: јакну, панталоне, џемпер, дукс
јакну са патент затварачем, мајицу, капу, качкет
и ципеле.
Зимска униформа (женска и мушка)
комуналне милиције састоји се од: дуге јакне
(са улошком), панталона, зимске вунене капе,
поло мајице дугих рукава, џемпера, дукс са
патент затварачем, рукавица, дубоких ципела
или чизама, чарапа и каиша за панталоне.
Летња униформа (женска и мушка)
комуналне милиције састоји се од: кратке јакне,
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панталона, качкета, поло мајице кратких
рукава, кишне кабанице, чарапа и плитке
ципела.
Одевни предмети се израђују од
мешавине памука и синтетике.
Обућа се израђује са горњиштима од
водонепропусног материјала и ђоном од
полиуретана.
Члан 4.
Зимска униформа се носи од 15.
октобра до 30. априла, а летња од 01. маја до
14. октобра.
У зависности од временских прилика,
начелник Одељења комуналне милиције може
одредити одступање од рокова из става 1. овог
члана.
Припаднику комуналне милиције није
дозвољено да мења боју и крој униформе нити
да носи део униформе који није утврђен овом
Одлуком.
Члан 5.
Период употребе униформе рачуна се
од дана предаје на коришћење.
У случају одсутности са рада дуже од
два месеца, период употребе униформе се
продужава за време одсутности са рада.
Замена појединих делова униформе
врши се по истеку рока трајања прописаног
овом Одлуком.
Пре истека рока замена се може вршити
само у случајевима оштећења или потпуног
уништења које се није могло избећи приликом
обављања службених послова и задатака.
По истеку периода употребе униформе
иста остаје на употреби комуналном
милиционару пошто се претходно уклоне
ознаке са униформе.
Комунални милиционар који намерно
или из крајње непажње оштети униформу,
дужан је да исту набави о свом трошку или да
плати трошкове набавке.
Комунални милиционар коме престане
радни однос дужан је да врати униформу,
односно делове униформе којима рок трајања
није истекао.
Члан 6.
Сваки део униформе има свој рок
трајања.
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Рок трајања појединих делова униформе рачуна се од дана када их је лице примило на употребу.
а) зимска униформа за мушкарце и жене
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Пари
комада

Назив опреме
Дуга јакна (са улошком)
Зимска вунена капа (подвијена)
Панталоне
Поло мајица дугих рукава (памучна или dry fit)
Џемпер
Дукс јакна са патент затварачем
Дубоке ципеле или чизме
Чарапе
Каиш за панталоне
Рукавице

1
1
3
3
1
1
1
5
1
1

Рок трајања
у
годинама
5
2
3
1
2
2
2
1
5
3

б) летња униформа за мушкарце и жене
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив опреме
Јакна (кратка)
Панталоне
Качкет
Мајица (поло) кратких рукава
Кишна кабаница
Чарапе
Плитка ципела
Члан 7.

Делови зимске униформе комуналне
милиције су следећег кроја:
1. Јакна је постављена поставом и има
уложак. Јакна се копча патент затварачем
који је скривен рубом предњице на коју се
стављају три дрикера. На предњем делу су
спољни џепови на преклапање са два
дрикера и украсним дугметом на поклопцу
џепа. Испод ових џепова су џепови са
бочним отвором. Са унутршње стране
предњице су унутрашњи џепови, на левој
страни без копчања, равни, а на десној
вертикално постављена копча са патент
затварачем. На задњем делу јакне белим
словима је исписано КОМУНАЛНА
МИЛИЦИЈА ЗРЕЊАНИН.
2. Панталоне су стандардног комбат кроја, са
џеповима са стране и преклопом преко
џепова.
3. Џемпер са ранфлом је стандардног кроја,
ојачан на раменима и лактовима, са рол
крагном која се затвара цибзаром.
4. Зимска вунена капа, без ознака, подвијена.
5. Поло мајица дугих рукава, са крагном и три
дугмета.

Пари
комада
1
3
1
3
1
5
1

Рок трајања
у
годинама
5
3
2
1
5
1
2

6. Дукс јакна са патент затварачем на средини
и два џепа са патент затварачем урезаним.
7. Кожне рукавице, стандардног кроја.
8. Дубоке ципеле или чизме. Израђене од
водонепропусног материјала са зимском
поставом.
9. Чарапе.
10. Каиш за панталоне је од коже или
синтетике.
Члан 8.
Делови летње униформе комуналне
милиције су следећег кроја:
1. Јакна до струка без улошка израђена је од
тањег материјала. На задњем делу јакне
белим словима је исписано КОМУНАЛНА
МИЛИЦИЈА ЗРЕЊАНИН.
2. Панталоне су истог кроја као и зимске, с
тим што се израђују од тањег материјала.
3. Качкет је црне боје класичног облика са
пластичним сунцобраном. На предњем делу
изнад сунцобрана на средини налази се грб
града Зрењанина.
4. Мајица (поло) кратких рукава, са
крагницом стандардног кроја и три дугмета
за закопчавање, на задњем делу поло
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мајице белим словима је исписано
КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ЗРЕЊАНИН.
5. Кабаница стандардног кроја од гумираног
материјала и са капуљачом која се може
скидати.Закопчава се са три дугмета а на
задњем делу кабанице исписано је белим
словима
КОМУНАЛНА
МИЛИЦИЈА
ЗРЕЊАНИН.
6. Чарапе су исте као и зимске, с тим што су
израђују од тањег материјала.
7. Плитке ципеле водонепропусне.
2. Ознаке на униформи комуналне милиције
Члан 9.
Ознаке на униформи комуналне
милиције чине: општа ознака и посебна ознака.
Комунални милиционар се задужује са
по једном ознаком која је израђена тако да се
може преносити на поједине делове одеће.
2.1. Општа ознака на униформи комуналне
милиције
Члан 10.
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Члан 12.

У циљу обављања послова из своје
надлежности комунална милиција употребљава
службена возила.
Број службених возила не може бити
већи од једног возила на четири комунална
милиционара.
Службена возила су беле боје са
натписом сиве боје ГРАД ЗРЕЊАНИН
КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА и грбом града који
се стављају на предња врата, са обе стране.
На водном подручју које је у
надлежности града комунални милиционари
могу употребљавати и службена пловила
(моторне чамце).
Пловила су беле боје са натписом сиве боје
ГРАД
ЗРЕЊАНИН
КОМУНАЛНА
МИЛИЦИЈА и грбом града који се стављају са
обе стране пловила.
4. Опрема комуналне милиције
Члан 13.

Општа ознака на униформи комуналне
милиције је правоугаоног облика, димензија 60
x 40 mm, на тканини причвршћен чичак траком
на белој подлози исписано црвеним словима и
садржи:
- у првом реду текст ГРАД ЗРЕЊАНИН
- у другом реду текст КОМУНАЛНА
МИЛИЦИЈА,
- грб града и
- идентификациони број.
Општа ознака комуналне милиције
носи се на појединим деловима униформе,
јакни, џемперу или дукс јакни и поло
мајици кратких рукава на левој страни у
висини груди.

Комунална милиција за вршење послова
користи одређену опрему: опасаче, гумене
палице, средства за везивање (лисице за руке),
џепне лампе, мобилне телефоне, читаче личних
карата, мераче буке, бибер спреј и ташне.

2.2. Посебна ознака на униформи комуналне
милиције

Члан 15.

Члан 11.
Посебна
ознака
на
униформи
комуналне милиције је чичак траком
причвршћена за јакну или џемпер или дукс
јакни, и на себи има презиме комуналног
милиционара.
Ознака из става 1. овог члана је у
облику правоугаоника димензија 80 x 20 mm,
беле боје, а на њој је црвеним словима
исписано презиме и носи се на десној страни
униформе у висини груди.
3. Службена возила и пловила

5. Евиденција
Члан 14.
Евиденцију о задуживању комуналних
милиционара униформом и опремом и о
наменском коришћењу врши Служба за
послове обезбеђења и помоћно-техничке
послове Градске управе.

Доношењем ове Одлуке престаје да
важи Одлука о изгледу униформе и ознака, боји
и начину означавања возила и пловила и
посебној
опреми
комуналне
милиције
("Службени лист града Зрењанина" бр. 1/10,
9/11 и 22/13).
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-2/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.

20. мај 2022. год.

пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 20.05.2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.

64
На основу чл. 36. и 128. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 20.05.2022. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ПОСЕБНОГ
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о манифестацијама од
посебног значаја за град Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 5/17, 37/17, 8/19,
32/19, 2/20 и 2/22), у члану 2. после тачке 14.
додаје се нова тачка 15. која гласи:
''15. Дани породице - у месецу августу;''
У истом члану, досадашње тач. 15. до 19.
постају тач. 16. до 20.

У Одлуци о оснивању Туристичке
организације града Зрењанина ("Службени
лист града Зрењанинa", бр. 29/16 и 34/16) у
члану 6. у ставу 2. тачка 10. се мења и гласи:
"10. подстицања реализације програма
изградње туристичке инфраструктуре и
уређења простора;"
У истом ставу тачка 13. мења се и гласи:
"13. у вези са обављањем привредне
делатности, као и друге активности у складу са
законом, оснивачким актом и статутом
Туристичке организације."
У истом члану после става 4. додаје се
став 5. који гласи:
"Туристичка организација је дужна да
годишњи програм рада и план промотивних
активности, пре њиховог усвајања, достави
ТОС-у на прибављање предходне сагласности
у делу плана промотивних активности."
Члан 2.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-3/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.
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На основу члан 41. став 1. Закона о
туризму (''Службени гласник Републике
Србије'', број 17/19), члана 1. Закона о јавним
службама ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 42/91, 71/94, 79/05- др. закон,
81/05-испр. др. закона, 83/05- испр. др. закона и
83/14 - др.закон) и чл. 36. став. 1. тачка 10. и
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 -

Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина" .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-4/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.
66
На основу чл. 23. став 1. и 26. Закона о
култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана
8. тачка 2) и члана 85. Закона о музејској
делатности ("Службени гласник РС", бр. 35/21
и 96/21), члана 13. став 1. Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС", број 42/91,
71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона,
83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон), и
чл. 36. тачка 10) и 128. став 1. Статута града
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Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина",
број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
20.05.2022. године, донела je следећу:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ
КОЛОНИЈЕ ЕЧКА-ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Савремене
Галерије Уметничке колоније Ечка –Зрењанин
("Службени лист Општине Зрењанин", бр 6/92,
6/95 и 1/98 и "Службени лист града
Зрењанина", бр. 14/09, 14/11,21./16, 9/21 и
34/21) у члану 3. у ставу 3. брише се шифра
делатности:
"47.6
Трговина
на
мало
предметима за културу и рекреацију у
специјализованим продавницама".
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дан објављивању у „ Службеном листу града
Зрењанина“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-5/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.
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На основу чл. 23. став 1. и 26. Закона о
култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана
13. став 1. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05
- др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 испр. др. закона и 83/14 - др. закон), и чл. 36.
тачка 10) и 128. став 1. Статута града
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина",
број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
20.05.2022. године, донела je следећу:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
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Члан 1.

У Одлуци о оснивању Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин ( "Службени лист
општине Зрењанин", број 11/03 и "Службени
лист града Зрењанина", бр. 5/09, 11/11, 23/12,
21/16 и 29/16, у члану 3. став 2. мења се и
гласи:
"Установа стиче својство правног лица
уписом у Регистар установа културе који води
Агенција за привредне регистре."
Члан 2.
У члану 12. у ставу 4. после речи:
"завода" брише се тачка и додају речи: "уз
претходну сагласност оснивача".
У истом члану, после става 6. додаје се
нови став 7. који гласи: "У поступку
именовања директора Национални савет
мађарске националне мањине даје мишљење".
Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9.
Члан 3.
У члану 14. у ставу 2. речи: "пет
чланова" замењују се речима: "шест чланова".
У ставу 7. проценат: "30%" замењује се
процентом: "40%".
Члан 4.
У члану 17. у ставу 1. број: "три"
замењује се бројем: "четири".
У ставу 5. истог члана проценат: "30%"
замењује се процентом: "40%".
Члан 5.
Завод је дужан да усклади Статут у року
од 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-6/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 др. закон , 9/2020 и 52/21) и члана 36. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 20.05.2022. године, донела
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''БЕРБЕРСКО БОЛНИЦА'' У
ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ Измена и допуна Плана
генералне регулације ''Берберско болница''
у Зрењанину (у даљем тексту: План) ради
просторног уређења, а у складу са Законом о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 др. закон, 9/2020 и 52/21 у даљем тексту:
Закон) и Одлукoм о изради Измена и допуна
Плана генералне регулације ''Берберско
болница'' у Зрењанину (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 16/21).
Члан 2.
План је одштампан уз ову Одлуку и чини
њен саставни део. План се састоји од
текстуалног дела и графичког дела. Текстуални
део Плана објављује се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Графички део Плана садржи:
1. Kарта бр. 3: Граница обухвата Плана са
претежном наменом простора
2. Карта бр. 10: План површина јавне намене
и
саобраћајне
инфраструктуре
са
нивелацијом и урбанистичком регулацијом
3. Карта бр. 9: Детаљ 6 (урб. целина бр. 5 –
подцелина бр. 5а)
4. Карта бр. 9к: Детаљ 15 (урб. целина бр. 5 –
подцелина бр. 5б)
5. Карта бр. 9л: Детаљ 16 (урб. целина бр. 5 –
подцелина бр. 5б)
6. Карта бр. 9м: Детаљ 17 (урб. целина бр. 5 –
подцелина бр. 5в)

Члан 3.
Аналитичко документациона основа са
прилозима и условима надлежних органа и
организација на којој се заснива План, чува се
у:
- органу управе – Одељењу за урбанизам,
- ''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин.
План се објављује и у електронском
облику и доступан је путем интернета на
званичном
сајту
града
Зрењанина:
www.zrenjanin.rs и у Централном регистру
планских докумената Републичког геодетског
завода: www.planskidokumeti.gov.rs
Члан 4.
Потписивање, оверавање, достављање и
архивирање вршиће се у складу са одредбама
Закона.
План је израђен у 5 (пет) примерака у
аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном
облику.
Донет, потписан и оверен План у
аналогном облику и дигиталном облику чуваће
се у:
Скупштини града Зрењанина - 1 (један)
примерак
Одељењу за урбанизам, Одсеку за
урбанизам и просторно планирање
Градске управе града Зрењанина - 2 (два)
примерка
''Јавном
предузећу
за
урбанизам''
Зрењанин - 2 (два) примерка
Члан 5.
Право на непосредан увид у графичке
прилоге из члана 2. став 2. имају сва правна и
физичка лица. Прилози се налазе у:
органу управе – Одељењу за урбанизам
града Зрењанина,
''Јавно предузеће за урбанизам'' Зрењанин.
Члан 6.
Текстуални део Плана објављује се у
''Службеном листу града Зрењанина''.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
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СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-7/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
План генералне регулације „БерберскоБолница“ је први пут донет 2014. године (''Сл.
лист града Зрењанина'', бр. 14/14). Прва измена
и допуна ПГР „Берберско – Болница“ је
усвојена 2017. (''Сл. лист града Зрењанина'', бр.
26/17), а друга Измена и допуна Плана 2019.
године (''Сл. лист града Зрењанина'', бр. 29/19).
На основу Одлуке о изради Измене и
допуне плана генералне регулације „Берберско
– Болница“ у Зрењанину (''Сл. лист града
Зрењанина'', бр. 16/21 од 29.06.2021.),
приступило се изради треће Измене и допуне
плана генералне регулације „Берберско –
Болница“ (у даљем тексту План). Саставни део
Одлуке је Решење о неприступању изради
Стратешке процене утицаја Измена и допуна
плана генералне регулације ''БерберскоБолница'' у Зрењанину на животну средину бр.
501-79/21-IV-05-01 од 31.05.2021. године.
Правни основ за доношење Одлуке о
изради Измена и допуна плана генералне
регулације „Берберско – Болница“ је Закон о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС бр.
72/09, 81/09 -исправка, 64/10 - Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 - Одлука УС, 54/13 Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 37/19, 9/20 и 52/21 у даљем
тексту: Закон) и Правилник о садржини,
начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања
(''Службени гласник РС'', бр. 32/19).
Плански основ за израду Измена и
допуна Плана је Просторни план града
Зрењанина (''Сл. лист града Зрењанина, бр.
11/11 и 32/15).
Текст који следи је по садржају и броју
страница усклађен са ПГР „БерберскоБолница“ – пречишћен текст, (''Сл. лист града
Зрењанина,
бр.
23/20)
објављеним
у
''Службеном листу града Зрењанина''.
Циљ израде Плана је преиспитивање
важећих планских решења, обезбеђење услова
за просторно уређење и изградњу, унапређење
саобраћајне инфраструктуре, становања и
комуналне инфраструктуре.
Измене и допуне подразумевају измене у
тексталном и графичком делу Плана.
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Измене и допуне Плана се односе на:
Анализа подцелине 5в, дефинисање
претежних намена, анализа локација и
намена бесправно изграђених објеката,
дефинисање нових јавних површина и
делимично укидање обавезе израде планова
детаљне регулације;
- анализа намене површина и дефинисање
нових јавних површина у подцелини 5б;
- преиспитивање и усклађивање планираних
намена
површина
и
дефинисаних
урбанистичких параметара;
- исправка
регулационих
линија
и
формирање нове јавне површине у оквиру
подцелине 5а (Детаљ 6);
- преиспитивање правила уређења и грађења,
а посебно у делу који се односи на
породично
становање
(минимално
прописана површина стамбене јединице,
број паркинг места за пословне објекте и
др.);
- анализа и формирање јавне површине
између ул. Фрање Клуза и Сремчеве улице
за постојећу инфраструктурну мрежу;
- стварање
планских
могућности
за
унапређење коришћења постојећих и
изградњу нових садржаја.
Услови који су добијени од надлежних
предузећа, институција и завода Плана и то:
- Телеком Србија – Сектор за фиксну
приступну мрежу – Служба за планирање и
изградњу мреже Нови Сад – Одељење за
планирање и изградњу мреже Зрењанин
Кикинда,
број
Д210-459348/2-2021,
примљено 29.10.2021.
- SBB d.o.o., број 96/21, примљено
19.11.2021.
- ЈКП „Градска топлана“, број 6770/1,
примљено 29.10.2021.
- ЈП
''Србијагас'',
бр.
05-02-2/1467-1,
примљено 02.11.2021.
- „Транаспортгас
Србија“
доо,
РЈ
„Транспорт“ Зрењанин, број 02-04-10/1741, примљено 24.10.2021.
- Покрајински завод за заштиту природе,
Нови Сад, бр. 03020-3166/2 примљено
02.11.2021.
- Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине, број 140-501606/2019-05, примљено дана 29.10.2021.
- Покрајински секретаријат за здравство,
Сектор за санитарни надзор и јавно
здравље одељење у Зрењанину, број 13853-00498-2/2021-10, примљено 21.10.2021.
- Република Србија, Министарство одбране,
Сектор за материјалне ресурсе управа за
-
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инфраструктуру, број 16732-2, примљено
дана 03.11.2021.
Завод за заштиту споменика културе
Зрењанин, број I-68-32/11, примљено
05.11.2021.
Министарство
унутрашњих
послова,
Сектор за ванредне ситуације у Зрењанину,
Одсек за превентивну заштиту, бр. 21716058/2021, примљено 29.10.2021.
ЈКП Водовод и канализација, бр. 10-282,
примљено 21.10.2021.
ЈВП Воде Војводине, Нови Сад, број II1131/6-21, примљено 14.12.2021.
Транспортгас Србија, доо Нови Сад, РЈ
Транспорт Зрењанин, бр. 02-04-10/174-1,
примљено 25.10.2021.
Градска управа, град Зрењанин Одељење за
привреду,
Одсек
за
заштиту
и
унапређивање животне средине, бр. 5011/21-109-IV-08-04, примљено 25.10.2021.
ЕМС АД Београд, бр. 130-00-UTD-0031539/2021-002, примљено 04.11.2021.
Електродистрибуција Србије, број 20700-Д07.13.-254786/2-21, примљено 18.11.2021.
АД за управљање ЈЖ инфраструктуре
„Инфраструктура железнице Србије“ број
3/2021-1808, примљено 01.12.2021.

2.
ИЗМЕНЕ
И
ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ

ДОПУНЕ

У

На стр. 420 у тексту под насловом
Објашњење појмова и графички прилози
под редним бројем 9 додати следећи текст:
„9м. План регулације – детаљ 17 (урб.
целина 5, подцелина 5в)
9н. План регулације – детаљ 18 (блок
бр.57)“
Под насловом I УВОД брише се пети
став и пета алинеја.
На стр. 421 брише се први став.
На стр. 426 у последњем ставу текста у
наслову 3.1 Подела на целине, блокове и зоне
са претежном наменом уместо речи „64
блока“ написати „69 блокова“.
На стр. 427 у наслову Урбанистичка
целина 2 – ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА, у
другом ставу се додаје тескт“ „и мешовито
становање“.
На стр. 428 у поднаслову Блок бр. 1, у
првој реченици уместо речи „породично“,
написати „мешовито“.
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На
стр.
431
у
поднаслову
Урбанистичка подцелина 5а текст прве две
реченице се мења и гласи:
„Садржи четири новоформирана блока:
58, 59, 60 и 69, у којима је претежна намена
породично становање, осим у блоку бр. 58 где
су заступљене и терцијалне делатности, јавне
функције и спорт и рекреација.“
у
поднаслову
Урбанистичка
подцелина 5б из текста последњег става у
поднаслову Блок 64 брише се „и спорт и
рекреација.“ и након последњег става додаје се
текст који гласи:
„Блок 65
Претежна
намена
је
породично
становање и спорт и рекреација.“
у поднаслову Урбанистичка подцелина
5в мења се текст и гласи:
„Претежна
намена
је
породично
становање и делом заштитно зеленило. Део
подцелине је предвиђен за израду планова
детаљне регулације.
Блок 66, 67 и 68
Претежна
намена
је
породично
становање .“
На стр. 433 у оквиру наслова 3.2.1.1
Мешовито становање у другој алинеји петог
става брисати следећи текст: „ најмања
површине стамбене јединице је 27.5m2 нето
површине“
и
уместо њега
написати:
„Минималну квадратуру стамбене јединице
ускладити са важећим Правилником о
условима и нормативима за пројектовање
стамбених зграда и станова (''Сл. гласник РС'',
бр. 58/12, 74/15 и 82/15)“ и реченицу под
„фуснотом“ која следи.
На стр. 434 у оквиру наслова 3.2.1.2
Породично становање након другог става
додати следећи текст: „У зони породичног
становања на парцелама већим од 2000m2 може
се градити више од два стамбена објекта са
максимално 3 стамбене јединице по објекту, уз
поштовање правила уређења и грађења за зоне
породичног становања дефинисане овим
Планом.“
У првој алинеји другог става уместо
речи „подцелини 5в“ написати „66“.
На стр. 436 у наслову 3.2.4 Спорт и
рекреација у другом ставу избрисати речи „и
64“.
На стр. 437 у поднаслову Терцијарне
улице у петој алинеји на крају реченице додати
„и 69“.
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Након ове реченице додати нову алинеју
са текстом који гласи:
„број 5б – терцијарне улице које
формирају нове бокове број 63, 64 и 65.
број 5в – терцијарне улице које
формирају нове бокове број 66, 67 и 68 .“
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На стр. 455 мења се табела и наслов
табеле и гласи:
„Минимална
дозвољена
растојања
спољне ивице подземних челичних и ПЕ
(полиетиленских) гасовода МОП ≤ 4bar са
другим гасоводима, инфраструктурним и
другим објектима:

Претходни канали вреловода и топловода
Гасоводи међусобно
Водовод и канализација
Вреловод или топловод
Водови хемијске инд. и технол. флуида
телекомуникациони и оптички каблови
Резервоари и др.извори опасности, стан. за снабд. горивом за
друмски саобр., мања пловила, мањи привредни и спорстски
ваздухолови
Нисконапонски и високонапонски водови
Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих и горивих течности макс. капацитета 3m3
Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих и горивих течности капацитета више од 3m3 и макс.
до 100m3
Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100m3
Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета до 10m3
Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10m3, а макс до
60m3
Извори опасности постројења и објекти за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета преко 60m3
Шахтови и канали
Високо зеленило

Мин. дозвољено светло растојање (m)
Укрштање
Паралелно вођење
0,5
1,0
0,2
0,4
0,2
0,4
0,3
0,5
0,2
0,6
0,2
0,4
5,0

0,2
-

0,4
3,0

-

6,0

-

15,0

-

5,0

-

10,0

-

15,0

0,2
-

0,3
1,5

На стр. 466
У петом ставу додати текст који гласи „дафина (Eleagnus angustifolia).”
мења се табела Биланс површина и гласи:
намена
породично становање
мешовито становање
пословни комплекси
саобраћајни комплекс
терцијалне делатности, јавне функ. и спорт и
рекр.
објекти јавне намене
посебна намена
спорт и рекреација
зеленило
заштитно зеленило
утилитарно зеленило
саобраћајне површине

постојећа
површина (ha)
88.3
2.4
11.6
4.0
3.1
8.0
4.5
11.2
7.6
2.7
0.3
37.9

39.8
1.2
4.9
1.8
1.9

планирана
површина (ha)
97.1
5.0
11.6
4.0
3.1

45.4
1.2
4.9
1.8
1.9

3.7
1.8
5.1
2.9
1.1
0.1
17.0

8.0
4.5
11.2
7.6
2.7
0.3
37.9

3.7
1.8
5.1
2.9
1.1
0.1
17.0

%

%
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намена
Багљашки канал
водене површине
површине за разраду ПДР
укупно
На стр. 467 мења се текст у поднаслову
Детаљ 6 (графички прилог бр. 9) и гласи: „У
оквиру целине бр. 5 – подцелине 5а, формирају
се нове јавне површине (терцијарне улице) од
делова парцела кат. бр.: 18534, 18533, 18535/3,
18535/2, 18535/1, 18538/2, 18538/1, 18537,
18540, 18541/1, 18545/2, 18544/2, 18544/3,
18551, 18558/1, 18558/3, 18554/3, 18565/1,
18564, 18567/3, 18567/7, 18567/5, 18571/3 и
18573. Новоформиране јавне површине
формирају блокове бр. 59, 60 и 69.“
На стр. 467 у наслову 3.7 Регулација и
нивелација површина јавне намене у првој
реченици другог става након речи „9л“ додати
следећи текст: „9м, 9н“.
У трећој реченици другог става након
речи „регулационе“, додати текст „и
грађевинске“.
На стр. 468 у поднаслову Детаљ 15
(графички прилог бр. 9к) након текста „У
оквиру целине бр. 5 – подцелине 5б“ додаје се
текст који гласи: “између блока бр. 63 и 64“
у поднаслову Детаљ 16 (графички
прилог бр.9л) након текста:
„У оквиру целине бр.5 – подцелине 5б,“
додаје се текст који гласи: „између блока бр.64
и новоформираног бока 65“.
Након чега се додаје следећи текст:
„Детаљ бр. 17 (графички прилог бр.9м)
У оквиру целине бр.5 – подцелина 5б,
између новоформираних блокова бр. 66, 67 и
68 формирају се нове површине јавне намене
(терцијарне улице) од делова парцела кат. бр.:
15671/3, 18394/7, 18394/10, 18394/11, 18394/16,
18394/9, 18394/12, 18394/4, 18394/5, 18394/20,
18395/1, 18395/4, 18396/1, 18396/2, 18397/10,
18397/8, 18398/7, 18398/8, 18398/18, 18398/19,
18398/12, 18398/13, 18399/2, 18399/3, 18399/8,
18400/3, 18401/3, 18401/10, 18402, 18401/11 и
14571/1.“
Детаљ бр. 18 (графички прилог бр. 9н)
У блоку бр. 57 формира се нова јавна
површина (пешачки пролаз) на деловима
парцела кат. бр.: 8980/1, 8981/24, 8979/3 и
8981/23.“
Након чега додати текст који гласи: „У
случају да дође до неслагања између

постојећа
површина (ha)
2.4
6.4
32.4
222.8

20. мај 2022. год.
%

1.2
2.9
14.6
100

планирана
површина (ha)
2.4
6.4
20
222.8

текстуалног и графичког дела
меродаван је графички прилог Плана.“

%
1.2
2.9
9.0
100
Плана,

На стр. 470 у наслову 3.11 Услови за
неометано кретање деце, старих лица,
хендикепираних и инвалидних лица уместо
текста на крају другог става „Правилник о
стандардима приступачности (Сл.гласник РС
бр.46/13), написати „Правилник о техничким
стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава
неометано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама
(Сл.гласник РС бр. 22/15).“
На стр. 476 у наслову Правила уређења
са претежном наменом простора и услови
усмеравајућег карактера за даљу планску
разраду за зоне, целине и блокове за које се
расписује израда ПДР, правила за даљу
разраду УП и урбанистичко-архитектонски
конкурси у првој алинеји уместо речи
„урбанистичку подцелину“ написати „део
урбанистичке подцелине“.
Поднаслов Урбанистичка подцелина
5бв исправити у „Урбанистичка подцелина
5в“, a текст другог пасуса се мења и гласи:
„Планска разрада у виду израде Планова
детаљне регулације се ради за део подцелине
5в услед недостатка адекватних подлога за овај
простор.“
На
стр.
477
у
поднаслову
Урбанистички пројекти у четвртом ставу
мења се текст и гласи:
„Обавезна је израда урбанистичког
пројекта за парцеле површине преко 2000m2
које се налазе у оквиру намене породично
становање у случају планирање изградње више
од два објеката са максимално 3 стамбене
јединице по објекту.“
На стр. 478 у наслову 4.1.1 Породично
становање у трећем ставу мења се текст прве
реченице и друге реченице и гласи:
„У зони породичног становања на
парцелама већим од 2000m2 може се градити
више од два стамбена објекта са максимално 3
стамбене јединице по објекту, уз поштовање
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правила уређења и грађења за зоне породичног
становања дефинисане овим Планом.“
На стр. 479 у поднаслову Услови за
парцелацију, препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле уместо текста друге
реченице
написати
следећи
текст:
„Грађевинска парцела по правилу има обик
правоугаоника или трапеза.“
Текст четврте реченице се мења и гласи:
„Грађевинска парцела у оквиру намене
породично становање чија је површина већа од
2000m2 за изградњу више од два стамбена
објекта са максимално 3 стамбене јединице по
објекту мора имати директан приступ са јавне
површине.“
На стр. 480 у првом ставу након броја
64, додати текст „и 65“;
у поднаслову Положај објеката у
односу на регулацију и у односу на границе
грађевинске парцеле у другој алинеји
избристи прву реч “минимално“, а уместо речи
„6m“ написати „7m“.
На стр. 482 наслов одељка Блок бр 59
променити да гласи: „Блок бр.59 и 69“;
наслов одељка Блок бр 63 и 64
променити да гласи: „Блок бр.63, 64, 65, 67 и
68“;
а након тог текста додати нов одељак
са насловом „Блок бр.66“ и текстом који
гласи: „у оквиру овог блока диспозиција
постојећих објеката утиче на прописану
удаљеност грађевинске од регулационе
линије и износи 0-20m.“
у одељку удаљеност објеката од
суседних граница парцеле, на крају текста
друге алинеје се уместо последње речи
„парце“ додаје текст који гласи: „парцеле
мин.3m“
У четвртој алинеји након речи „60“
додати „и 66“.
У првом ставу након последње алинеје
након речи „64“ додати „и 65“.
У поднаслову Највећи дозвољени
индекс заузетости мења се текст друге
реченице и гласи:
„У зони породичног становања на
парцелама већим од 2000m2 на којима се гради
више од два стамбена објекта са максимално 3
стамбене јединице по објекту, највећи индекс
заутости је 40%.)“
На стр. 483 у поднаслову Услови за
изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели у петој алинеји, након
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речи „60“ обрисати остатак реченице („ у
оквиру урбанистичке подцелине 5в“) и уместо
ње додати реч „66“.
У шестој алинеји након речи „60“
обрисати остатак реченице („ у оквиру
урбанистичке подцелине 5в“) и уместо ње
додати реч „66“.
На стр. 485 у првој алинеји додати текст
који гласи: „а минимално 1 паркинг место за
површине до 70m2;“
У другој алинеји додати текст који
гласи: „а минимално 1 паркинг место за
површине до 100m2;“
У поднаслову Услови заштите суседних
објеката у текста четвтог става након речи
„оставе“ додати тескт који гласи: „вешернице,
котларнице“.
На стр. 486 у подналсову Озелењавање
парцела уместо речи „већег броја јединица“
написати „више од два стамбена објекта са
максимално 3 стамбене јединице по објекту“.
На
стр.
488
у
поднаслову
Вишепородични стамбени објекти мења се
текст последње реченице и гласи: „Минималну
квадратуру стамбене јединице ускладити са
важећим Правилником о условима и
нормативима за пројектовање стамбених зграда
и станова (''Сл. гласник РС'', бр. 58/12, 74/15 и
82/15).“
У поднаслову Услови за образовање
грађевинске парцеле за вишепородични
стамбени објекат након прве реченице додати
текст који гласи: „Формирање нових
грађевинских парцела вршити у складу са
Правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу (''Сл.
гласник РС'', бр. 22/15), члан бр. 3.“
На стр. 490 у првој алинеји деветог
става додати текст који гласи: „а минимално 1
паркинг место за површине до 70m2;“
у другој алинеји деветог става додати
текст који гласи: „а минимално 1 паркинг
место за површине до 150m2;“
у трећој алинеји деветог става додати
текст који гласи: „а минимално 1 паркинг
место за површине до 100m2;“
У последњем ставу након речи „оставе“
додати тескт који гласи: „вешернице,
котларнице“.
На стр. 501 у поднаслову Услови и
начин обезбеђења приступа парцели и
ограђивање парцеле после другог става
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додати
текст
који
гласи:
„Постојећи
некатегорисани путеви и прилази (пролази)
користе се као прилази објектима и задржавају
се.“
У поднаслову Предшколске установе
текст се мења и гласи:
Простори предшколске установе могу
бити наменски грађени објекти за децу и то:
- од 1 до 3 године – јаслице;
- од 3 до 7 година вртић;
- од 1 до 7 година – комбиновани дечији
објекат.
За предшколске установе у складу са
Правилником о ближим условима за почетак
рада и обављање делатности установа за децу
(Службени гласник Републике Србије бр.
50/1994 и 6/1996) отвореног простора треба да
буде најмање 10m2 по детету, од чега најмање
3m2 травнатих површина.
Приликом
планирања
објеката
предшколских установа, обезбедити услове:
- индекс заузетости парцеле максимално
30%;
- спратност објекта максимално П+1;
- комлекси предшколских установа се
ограђују.
Планирањем комплекса предшколске
установе уважити чињеницу да ће одређени
број деце овог узраста бити смештен у
приватним установама, који се могу отварати и
у приватним кућама, али морају бити
реализованим у складу са стандардима и
нормативима за објекте ове намене и у складу
са правилима из овог плана.
Приликом изградње и доградње
објеката за предшколску установу поштовати
прописе и нормативе из ове области.
Доградња и реконструкција постојећих
објеката је могућа у складу са правилима
грађења и нормативима за предшколске
објекте, а у складу са важећим правилницима
за ову област.
На неизграђеном простору планирати
терене за физичке активности, дечија
игралишта, помоћне реквизите и сл.
Зелене површине осим декоративне
функције брижљиво одабраних садних врста,
имају и заштитну функцију.
Обавезно се израђује урбанистички
пројекат за изградњу предшколске установе.
Уколико се урбанистичким пројектом
планира предшколска установа за мањи број
деце на планираној површини, могуће је на
остатку парцеле организовати јавне садржаје:
спорт и рекреација, дечија игралишта,
парковске површине и сл. а уколико је
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неопходно и пројектом парцелације формирати
две кат. парцеле.
На стр. 504 у оквиру поднаслова Израда
урбанистичких пројеката након треће алинеје
мења се текст целокупног става и гласи:
„Израда урбанистичких пројеката још се
прописује и за парцелу кат. бр. 7638/16 која се
налази у блоку бр. 4, као и у зони породичног
становања на парцелама већим од 2000m2 на
којима се гради више од два стамбена објекта
са максимално 3 стамбене јединице по
објекту.“
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На основу члана 33. став 1., члана 34.
став 1. и 2. и члана 36. став 1. Закона о јавном
дугу (''Службени гласник Републике Србије''
број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и
149/20), члана 32. тачка 15. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", број: 129/07, 83/14
– др.закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21 –
др.закон), члана 36. тачка 61. Статута града
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина",
број: 17/20 – пречишћен текст), Скупштина
града Зрењанина је дана 20.05.2022. године
донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА РАДИ
ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА
I
ОДОБРАВА СЕ измена Одлуке о
задуживању
града
Зрењанина
ради
финансирања капиталних инвестиција, број:
06-99-1/21-I, коју је донела Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 31. јула
2021. године.
II
Члан II тачка 2. друга алинеја мења се и
гласи:
'' Радови на изградњи путева, паркинга,
тротоара и бициклистичких стаза, у износу од
100.000.000,00 динара;''.
III
У осталом
непромењена.

делу

Одлука

остаје

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

20. мај 2022. год.

Број 11

Службени лист града Зрењанина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-8/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.
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На основу чл. 99 ст. 5. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС,
98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 14 став 1.
Одлуке о грађевинском земљишту у јавној
својини града Зрењанина („Сл. лист града
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Зрењанина” бр. 2/21), члана 36. став 1. тачка
28. и члана 128. став.1 Статута града
Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина” бр.
17/2020-пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
20.05.2022. доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 2. у табели Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини града
Зрењанина за 2022. годину, бр. 06-42-3/22-I од
17.03.2022. године објављеног у Сл. листу
града Зрењанина” бр. 7/22, у табеларном
прегледу после редног броја 31. додају се нови
редови који гласе:

“

32. 7226/48 Зрењанин I

33.

75/1

22540 Милентија
Поповића

Бело Блато 1525

416m2

Бело Блато 1449m2

ПГР” Доља”
("Сл. лист града
Зрењанина" бр.
21/20-пречишћен
текст)
Просторни план
града Зрењанина
(Сл.лист града
Зрењанина
бр.11/11 и 32/15)

Јавна расвета,
водоводна мрежа,
Породично
приступни пут и
становање
мрежа фекалне
канализације

Зона
становања

Јавна расвета и
тротоар

„
Ова Измена и Допуна Програма
објављује се у ''Службеном листу града
Зрењанина'', а ступа на снагу у року од 8 дана
од дана објављивања у истом.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-10/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.
71
На основу члана 36. став 1. тачка 10) и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 17/20
- пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
20.05.2022. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
допуни Статута Предшколске установе
Зрењанин број 1826 која је донета на седници
Управног одбора Предшколске установе
Зрењанин одржаној дана 24. марта 2022.
године.
II
Ово решење са Одлуком о допуни
Статута објавити у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-11/22-I
Дана: 20.05.2022. године
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ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.

20. мај 2022. год.

На основу тог Извештаја и изведених
констатација Скупштина града је донела
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 115. и члана 119. став
1. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18- др.закони, 10/19, 6/20 и
129/21) Управни одбор Предшколске установе
је на седници која је одржана дана 24/03/ 2022
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Статуту Предшколске установе број
1591 од 7. марта 2018. године, са изменама број
3773/2 од 10. септембра 2020 године, у члану 6.
додаје се став 6. који гласи:
"Када се васпитно – образовни рад
остварује
на
језику
националне
мањине,установа води евиденцију на српском
језику ћириличним писмом и на језику
националне мањине,осим
евиденције и
педагошке
документације
о
васпитнообразовном раду која се води на језику на коме
се изводи васпитно-образовни рад."
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана истицања на огласној табли Установе, а
по претходно добијеној сагласности од стране
оснивача.
Председник Управног одбора
Предшколске установе
Ђина Даријевић,с.р.
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На основу члана 125. став 3. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и
члана 29. Одлуке о Локалном омбудсману
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 23/19), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
20.05.2022. године, разматрала је Годишњи
Извештај о раду Локалног омбудсмана града
Зрењанина за 2021. годину који је поднео
Локални омбудсман града Зрењанина и
констатовала:
-

Извештај обухвата годину рада овог органа
у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2021. године.

1. Размотрен је Извештај о раду Локалног
омбудсмана града Зрењанина за 2021.
годину.
2. Овај Извештај објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:
- Градоначелнику,
- Начелнику Градске управе,
- Локалном
омбудсману
града
Зрењанина.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-18/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.
ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
УВОД
Локални омбудсман града Зрењанина
установљен је као независтан, самосталан
орган који се стара о остваривању, поштовању
и унапређењу људских права и слобода
зајемчених Уставом, потврђеним и објављеним
међународним уговорима, општеприхваћеним
правилима међународног права, законом и
прописима града Зрењанина.
Прва одлука о омбудсману Града
Зрењанина усвојена је на седници Скупштине
општине 26. августа 2003. године. Одлуком
одборника Скупштине општине Зрењанин, на
седници
одржаној
2.
априла
2004.
године, изабран је први Локални омбудсман, за
територију општине Зрењанин. Оснивањем ове
институције град је добио независну
институцију која непосредно брани права
грађана и тиме могућност да утиче на
унапређење и побољшање услуга свих
субјеката које контролише.
Одлуком о Локалном омбудсману Града
Зрењанина („Сл.лист града Зрењанина“ број
23/19) прописано је да Локални омбудсман
једном годишње, најкасније до краја марта за
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претходну годину, подноси Скупштини Града
извештај о остваривању, поштовању и
унапређењу људских права.
Полазећи од потребе да се обезбеди
независност
и
самосталност
у
раду
институције омбудсмана, локални омбудсман
не може бити позван на одговорност или
кажњен за изнето мишљење или радње
предузете у обављању својих надлежности
утврђених Одлуком а дужан је да поступак
води непристрасно.
Извештај садржи информације о
правном оквиру и делокругу рада Локалног
омбудсмана Града Зрењанина, надлежностима
за поступање, току поступка, начину обраћања
институцији Локалног омбудсмана, преглед
притужби и општу оцену о раду органа управе,
односно служби са становишта примене
прописа, стања заштите људских права и
слобода, положаја рањивих група, као и уочене
пропусте и мере које предлаже за њихово
отклањање.
Извештај је обухватио период од
01.01.2021. - 31.12.2021.године.
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Богослав Симић.с.р.
I ДЕО
ПРАВНИ ОКВИР И ДЕЛОКРУГ РАДА
ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Правни оквир и делокруг рада
Локалног омбудсмана града Зрењанина
прописани
су
Одлуком
о
Локалном
омбудсману града Зрењанина („Сл.лист града
Зрењанина“, број 23/19). Одлуком су детаљно
прописане надлежности и поступак пред
Локалним омбудсманом.
На нивоу Републике Србије постоји
посебан Закон о Заштитнику грађана и он се
односи искључиво на институцију Заштитника
грађана Републике Србије.
На нивоу Аутономне покрајине
Војводине постоји Одлука о покрајинском
омбудсману а што се тиче локалних
омбудсмана Закон о локалној самоуправи је
предвидео да се у јединици локалне
самоуправе
може
установити
локални
омбудсман који је овлашћен да контролише
поштовање права грађана, утврђује повреде
учињене актима, радњама или нечињенем
органа управе и јавних служби, а ако се ради о
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повреди прописа и општих аката јединице
локалне самоуправе.
Ради ефикаснијег рада и поступања
локалних омбудсмана приступило се оснивању
Удржења локалних омбудсмана (УЛОС) које је
започело активности још током 2012.године
али
формална
регистрација
удружења
извршена је 06.08.2016.године.
Одлуком о Локалном омбудсману
Града Зрењанина предвиђено је да Локални
омбудсман контролише поштовање права
грађана,утврђује повреде учињене актима,
радњама или нечињењем Градске управе града
Зрењанина, Градског већа града Зрењанина
када поступа као другостепени орган у
управном поступку, јавних служби (јавних
предузећа и установа) чији је оснивач Град и
других организационих облика чији је оснивач
Град, ако се ради о повреди прописа и општих
аката Града.
Локални омбудсман не може узети у
разматрање захтев за покретање поступка који
се односи на рад Скупштине града,
Градоначелника и Градског већа (осим ако
поступа као другостепени орган у управном
поступку).
II Д Е О
НАДЛЕЖНОСТ ЛОКАЛНОГ
ОМБУДСМАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Локални омбудсман Града Зрењанина
је овлашћен да обавља следеће послове:
- прати примену међународних стандарда о
људским правима на територији Града;
- прикупља информације из различитих
извора о примени закона и других прописа
из области људских права од стране органа,
односно службе;
- припрема
годишњи
извештај
о
остваривању, поштовању и унапређењу
људских права у коме износи општу оцену
о раду органа, односно служби са
становишта стања заштите људских права
и слобода, положаја рањивих група, као и
уочене пропусте и мере које предлаже за
њихово отклањање.
- прима и испитује притужбе, које се односе
на повреду права грађана од стране органа
односно службе;
- поступа по сопственој иницијативи када
постоји сумња о постојању кршења права
грађана од стране органа односно службе;
- врши периодичне прегледе и контролу рада
стране органа односно службе;
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посредује у мирном решавању спорова
везаних за кршење људских права грађана
на територији Града;
организује и учествује у организацији и
припрема саветовања о остваривању и
поштовању људских права и забрани
дискриминације;
иницира и подстиче образовање о људским
правима у свим областима живота;
остварује
непосредну
сарадњу
са
Заштитником грађана Републике Србије,
Покрајинским омбудсманом, као и другим
републичким и покрајинским органима и
поспешује сарадњу између подручних
органа државне управе и носилаца јавних
овлашћења из делокруга Републике Србије
и грађана, на територији града.
сарађује и размењује искуства са другим
институцијама омбудсмана и другим
органима и организацијама који се баве
заштитом и унапређењем људских права у
земљи и иностранству;
обавља друге послове у складу са законом
и прописима града.
III Д Е О
ТОК ПОСТУПКА ПРЕД ЛОКАЛНИМ
ОМБУДСМАНОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Право
на
обраћање
Локалном
омбудсману Града Зрењанина има свако ко
сматра да му је актом, радњом или нечињењем
органа односно службе повређено неко право
или по сопственој иницијативи.
Дужност стручне службе локалног
омбудсмана је да пружи помоћ подносиоцима у
састављању и подношењу притужби.
Притужба се подноси у року од године
дана од дана достављња коначног управног
акта, односно предузимања последње радње на
коју се притужба односи.
Притужба се може поднети и пре
наступања коначности акта ако би чекање на
коначни управни акт подносиоцу притужбе
нанело ненадокнадиву штету.
Локални омбудсман је дужан да
поступи по захтеву одмах а најкасније у року
од 30 дана од дана подношења притужбе.
Органи и организације над чијим радом
Локални омбудсман врши контролу дужни су
да му омогуће приступ својим просторијама и
ставе на располагање све податке којима
располажу.
Након упознавања са садржином
захтева уколико су испуњени услови за
поступање покреће се одговарајући поступак.
Поступак може да се оконча:
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Доношењем мишљења, препоруке или
предлога за откалањањем неправилности у
раду (уколико се у току поступка утврди
неправилно поступање органа или службе).
- Одлуком о обустави поступка уколико
орган или служба на чије се поступање
притужба односила отклони начињену
повреду још у току самог поступка, ако
подносилац притужбе не сарађује у
поступку, ако је задовољан одговором
органа или службе на коју се притужба
односила, повуче притужбу или ако утврди
да је након подношења притужбе покренут
други одговарајући поступак за заштиту
права.
- Одбијањем захтева (уколико се утврди да
нема неправилног поступања органа).
- Одбацивањем притужбе:
1. ако притужба не садржи податке на основу
којих се подносилац може са сигурношћу
одредити (анонимни захтев);
2. ако је притужба поднета након истека
прописаног рока;
3. ако притужба не садржи све прописане
податке потребне за поступање, а
подносилац не допуни у накнадно датом
року;
4. ако се притужба односи на рад
републичких и покрајинских органа;
5. ако се притужба односи на рад Скупштине
града, Градоначелника и Градског већа;
6. ако је већ поднета притужба у истом
случају, а не садржи нове чињенице и
наводе, односно да је већ поступао по
притужби;
7. ако нису исцрпљена сва редовна правна
средства против аката на која се притужба
односи, осим ако би подносиоцу притужбе
чекање нанело ненадокнадиву штету.
Притужба се подноси у писаном облику,
укључујући
све
облике
електронске
комуникације или усмено на записник код
локалног омбудсмана и не подлеже плаћању
таксе.
Сви поступци које Локални омбудсман
Града Зрењанина води су бесплатни за
подносиоца притужбе.
Поступак пред локалним омбудсманом
није јаван а Локални омбудсман је дужан да и
након престанка мандата чува тајност података
до којих је дошао у свом раду.
-

IV Д Е О
ВРСТЕ ПРЕДСТАВКИ
Субјекти у вези чијег рада су се грађани
обраћали Локалном омбудсману у току 2021.

20. мај 2022. год.
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године обухватају локалне институције, али и
институције покрајинског и републичког
значаја, с обзиром на чињеницу да је велики
број надлежности у домену тих органа.
Локалном омбудсману града Зрењанина
грађани су се у 2021. години, у извештајном
периоду од 1. јануара до 31. децембра,
обраћали путем писмених притужби упућених
поштом, путем електронске поште, лично
доласком у канцеларију или путем телефона.
Локалном омбудсману у 2021. години обратило
се укупно 1210 лица, поступало се по 104
притужбе од којих је 101 обрађена и
архивирана а 3 су у даљем раду.
Од укупног броја притужби Локалном
омбудсману се обратило 44 лица женског а 60
лица мушког пола. Притужбе су углавном
подносила лица са пребивалиштем у
Зрењанину, њих 87 док су 17 притужби
поднела лица са пребивалиштем у Ечки,
Елемиру,
Лукином
Селу,
Меленцима,
Банатском Деспотовцу, Клеку, Лазареву,
Честерегу, Орловату.
О
свакој
активности
Локалног
омбудсмана
подносиоци
притужби
су
обавештавани у свим фазама од: прикупљање
информација од субјекта притужбе, покретања
поступка, датих препорука, рокова, итд.
Службе градске управе или јавних предузећа,
на које се притужба односила, такође су били
информисани о сваком поднеску у свим фазама
поступка, од прикупљања доказа до акта о
окончању поступка по притужби, која је некад
била неоснована, а ако је утврђено да су
постојали недостаци у раду органа против кога
је поднета, упућена је препорука, донет је
предлог, или мишљење о томе како би уочени
недостатак био отклоњен.
У оквиру надлежности Локалног
омбудсмана грађани су се у највећем броју
случајева
притуживали
на
комуналне
проблеме. То се пре свега односи на висину
рачуна и дуговања за поједине комуналне
услуге. Присутан је проблем неразумевања
обавезе плаћања за гасни прикључак и након
искључења са система грејања у објектима
индивидуалног становања, а и даље постоји
неразумевање обавезе плаћања фиксног дела
након искључења са система даљинског
грејања у објектима колективног становања као
и неразумевање поступка искључења са
система даљинског грејања. Притужбе су се
односиле и на обрачун количине утрошене
топлотне енергије и квалитет гаса за
индивидуална домаћинства.
Притужбе становништва су се односиле
и на проблем са водоснабдевањем у зградама
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високе спратности као и стални проблем у вези
квалитета пијаће воде, проблемима на
канализационој мрежи, очитавања и замене
водомера као и на неодазивање на
интервенцију приликом пријава пуцања
водоводних цеви у року за који су подносиоци
притужбе сматрали адекватним. У току 2021.
одређени број притужби се односио и на
неблаговремено санирање терена (коловоза,
пешачких стаза, као и дела око стамбених
зграда) након извршених радова на водоводним
инсталацијама.
Током 2021. године и даље је приметно
обраћање грађана директно институцији
Локалног омбудсмана у вези проблема који се
примарно решавају на подручју месних
заједница и за које су оне надлежне да се у име
грађана обраћају предузећима и установама
Града
Зрењанина
ради
остваривања
заједничких интереса.
Грађани су се притуживали и на: висину
и начин обрачуна пореза на имовину (проблем
на који се притужују датира од 2020. године а
појавио се у случајевима када су на адресу
појединих грађана стигла решења са већим
износом пореза на имовину у односу на
претходни период услед непријављивања
смрти лица, пореског обвезника, а за које је
локална пореска администрација сазнала
увидом у матичне књиге умрлих и утврдила
чињенично стање. Грађани су упућени да овај
проблем реше подношењем захтева и
испуњавањем
своје
законске
обавезе);
проблеме
везане
за
уличну
расвету
(непостојање адекватне уличне расвете); однос
запослених здравствених радника према
пацијентима као и проблем са заказивањем
прегледа. У области имовинско правних односа
највећи број обраћања је био усмерен према
поступку спровођења уписа у катастар
непокретности, издавања брисовних дозвола и
поступку озакоњења нелегалних објеката.
Један број грађана је у свом обраћању
захтевао да Локални омбудсман Града
Зрењанина предузме одређене правне радње
према државним или органима локалне
самоуправе уместо њих и у њихову корист што
није прописана надлежност институције
омбудсмана те су усмерени да се у писменој
форми обрате поступајућем органу, сачекају
одговор, па тек ако одговор изостане или нису
њиме задовољни поднесу притужбу, у
зависности
од
надлежности,
Локалном
омбудсману, Покрајинском омбудсману или
Републичком заштитнику грађана.
Грађани су се Локалном омбудсману
обраћали питањима у вези поступања супротна
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Закону о заштити података о личности,
односно за појашњење које личне податке су у
обавези да дају на увид тј који подаци се могу
прикупљати и обрађивати без њихове
сагласности. Поступали смо тако да грађанима
изађемо у сусрет одговарајућим правним
саветом, или упућивањем на институције
надлежне за решавање њихових проблема у
поменутом случају на Повереника за заштиту
информација од јавног значаја и заштиту
података о личности.
Грађани су се притуживали и на држање
домаћих животиња (ту су примедбе биле
усмерене пре свега према комшијама, али и
органима надлежним за контролу и спровођење
Одлуке о условима и начину држања домаћих
животиња), проблем повезивања стажа у ПИО
фонду, евидентан је и пораст притужби на
поступање Електродистрибуције Зрењанин у
вези са дуговањима и искључењима са електро
мреже. Такође, примедбе грађана су се у
великом броју односиле на решења и висину
накнаде за рад извршитеља. Затим, на
поступање приватних послодаваца у вези
уплате стажа запосленима, здравственог
осигурања и неадекватних услова за рад, права
на породиљско одсуство, те рад банака и
мобилних оператера. Одређени број грађана
обраћао се и за савете у вези поступка за
остваривања права на накнаду у случаевима
уједа паса луталица, права на наслеђивање,
права на остваривање социјалне помоћи,
начином поступања у случају породичног
насиља и узнемиравања, одлука суда као и
права из делокруга рада других установа чија
делатност није у надлежности локалног
омбудсмана.
Увидом у структуру поднетих притужби
и обраћања грађана појединачно, дошло се до
закључка да се проблеми са којима се наши
суграђани суочавају највише односе на
здравствене установе било да се ради о
заказивању термина за прегледе или о
немогућности да добију упуте за жељене
здравствене установе ван територија Града као
и
проблеми
произашли
из
поступка
легализације било да се односе на рокове
решавања по поднетим захтевима или
незадовољства донетим решењима.
Неки од примера обраћања грађана у
којима се притужбе односе на проблеме већег
броја суграђана:
- Поједини грађани су се обраћали
институцији Локалног омбудсмана притужбом
на понашања власника станова, комшија,
супротно Одлуци о општим правилима кућног
реда у стамбеним и стамбено пословним
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зградама приликом вршења грађевинских,
грађевинско - занатских и инсталатерских
радова. На основу члана 50. Закона о
становању и одржавању зграда (“Сл.гласник
РС”, бр.104/2016 и 9/2020-др.закон) управник
стамбене заједнице заступа и представља
стамбену заједницу, те је потребно њега
обавестити о проблемима у стамбеној
заједници. Уколико лице које изводи радове
није поступило по налогу управника стамбене
заједнице, управник се може обратити
Одељењу инспекције Градске управе, јер оно
спроводи надзор када су у питању грађевински,
грађевинско - занатски и инсталатерски радови
у или на згради, а на основу члана 19. Одлуке о
општим правилима кућног реда у стамбеним и
стамбено пословним зградама (“Сл. лист Града
Зрењанина”, бр. 26/17). Локални омбудсман у
конкретном случају поступа тек ако се
притужба
односи
на
поступање
или
непоступање Одељења инспекције Градске
управе.
- Становници насеља “Ружа Шулман”
су се притуживали на кашњење радова на
вреловодној мрежи услед чега су имали
додатне трошкове за загревање станова
коришћењем електричне енергије с обзиром на
чињеницу да поправке нису завршене до
почетка грејне сезоне. На основу разговора
локалног омбудсмана са надлежнима у ЈКП
”Градска топлана” утврђено је да су радови на
вреловодној мрежи почели на време, током
летњих месеци, али због временских услова
као и великог броја радника заражених короном
нису могли да их приведу до краја на време, тј
до почетка грејне сезоне. Закључено је да до
повреде права није дошло због пропуста у раду
ЈКП “Градска топлана” Зрењанин, већ због
више силе у виду заражавања радника и
неповољних временских услова. Чланом 72
Одлуке о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом, енергетски субјект се
ослобађа од преузетих обавеза испоруке
топлотне енергије у случају настанка или
трајања исте. Грађанима је препоручено да
ступе у контакт са одговорнима у јавном
предузећу и покушају да постигну договор око
фактурисања тј плаћања/неплаћања рачуна за
месец када им грејање није ни испоручено.
Предочено им је да уколико се задовољавајући
договор не постигне могу се обратити
Локалном
омбудсману
што
до
краја
извештајног периода нису учинили.
Оцењујући, на основу притужби
грађана, да постоји потреба за изменом Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о условима и
начину снабдевања топлотном енергијом (у
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даљем тексту Одлука) а у складу са чланом 27.
Одлуке о Локалном омбудсману, Локални
омбудсман је Градоначелнику и Градском већу
поднео Препоруку у којој се наводи потреба да
Градоначелник и Градско веће предложе
Скупштини града измену Одлуке у делу који се
односи на то да власници станова кроз које не
пролазе инсталације грејања буду трајно
ослобођени плаћања фиксног дела надокнаде и
тако буду изједначени са власницима станова
који су се искључили пре доношења Одлуке,
како би се избегла дискриминација одређеног
броја власника станова, а да власници станова
кроз које пролазе инсталације и на тај начин се
индиректно загревају станови, плаћају фиксни
део у износу од 8 динара по метру квадратном
само у периоду док се врши дистрибуција
топлотне енергије тј у току грејне сезоне.
- У току извештајног периода Локалном
омбудсману
је
поднета
притужба
на
функционисање вртића за децу са сметњама у
развоју при школи 9. мај. Наиме, подносилац
притужбе је изнео проблем непостојања услуге
дневног боравка као и дежурстава током
летњих месеци за децу која похађају вртић при
школи 9. мај. Лице је истакло да таква врста
услуга постоји у редовним вртићима те да су
тако деца са сметњама у развоју стављена у
неравноправни положај а родитељи принуђени
да напуштају послове. Истакнута је и
чињеница да запослени у школи 9.мај раде на
проналажењу решења. Уз разумевање проблема
Локални омбусман Града Зрењанина нема
надлежност за поступање у конкретном
случају, Локални омбудсман утврђује повреде
учињене од стране јавних служби и установа
чији је оснивач Град Зрењанин, што није случај
са основним и средњим школама. Имајући у
виду чињеницу да наведени проблем имају и
други родитељи а не само лице које се
притужбом обратило, Локални омбудсман је
предложио да се заинтересовани родитељи
обрате надлежном у Центру за социјални рад
који ће размотрити потребе и предочити
евентуална решења Локалној самоуправи у
оквиру расположивих средстава локалне
заједнице.
Једна од главних одлика рада
канцеларије и у претходном периоду је висока
ефикасност у поступању по притужбама
грађана. Иако постоји законски рок од 30 дана
од дана подношења притужбе када је Локални
омбудсман у законској обавези да отпочне рад
на предмету, решавању по притужби се
приступа одмах, односно у најкраћем могућем
року.
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СТАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРАВА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Статутом Града Зрењанина (“Службени
лист града Зрењанина” бр. 17/20) чланом 5
прописано је да органи Града имају свој печат
те да се текст печата исписује на српском
језику, ћириличним писмом и на мађарском,
словачком и румунском језику и писму.
Чланом 6 Статута прописно је да „на
територији града у службеној употреби су и
језици националних мањина: мађарски,
румунски и словачки језик и њихова писма“.
Из ове одредбе Статута, а у складу са
одговарајућим одредбама Закона о заштити
права и слобода националних мањина и Закона
о службеној употреби језика и писама,
произилази да се на територији Града
Зрењанина називи органа, јавних предузећа и
установа исписују и на мађарском, румунском
и словачком језику и правопису и према
њиховој традицији. Називи на мађарском,
румунском и словачком језику исписују се
после текста на српском језику испод или
десно од њега, у истом облику и истом
величином слова.
Од самог оснивања институција
Локалног омбудсмана/Заштитника грађана
спроводи активности у вези поштовања
спровођења ове одредбе на територији града
Зрењанина.
У Предшколској установи Зрењанин
током 2021. године настава на мађарском
језику одвијала се у вртићима „Колибри“ и
„Снежана“ а настављено је и у школској
2021/2022.
Школске 2020/2021. уписано је 14 деце
у једну јаслену групу, 50 деце у 3 обданишне
групе и 18 деце у једну групу у години пред
полазак у школу. Укупно 82 деце у 5 васпитних
група што је за 24 мање у односу на претходну
школску годину.
Школске 2021/2022. уписано је 16 деце
у једну јаслену групу, 43 деце у две обданишне
групе и 20 деце у припремно предшколски
програм. Дакле, уписано је 79 деце у 4 група на
мађарском језику. Приметно је да се у односу
на претходни период смањио и број група за
један.
У сарадњи са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја у 2019. години
започела је реализација пројекта „Инклузивно
предшколско васпитање и образовање“ а
настављена је и у 2021. години. Предшколска
установа је настојала да се што већи број деце
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предшколског узраста, која до сада нису била
обухвћена системом предшколског васпитања
и образовања, укључи у квалитетне васпитнообразовне програме, посебно деца из
осетљивих група.
У
протеклој
години
због
епидемиолошке ситуације настојало се да се
предвиђене активности реализују на отвореном
у складу са временским приликама.
У складу са Законом о основама
система образовања и васпитања, у установи се
ради са децом на неговању односа међусобног
разумевања и уважавања личности деце,
запослених и родитеља. У установи су
забрањене активности којима се угрожавају,
омаловажавају, дискриминишу или издвајају
лица по основу расне, националне, етничке,
језичке, верске или полне припадности,
психичких и физичких својстава, сметње у
развоју и инвалидитета, здравственог стања,
узраста, социјалног и културног порекла,
имовног стања као и по другим основама
утврђеним законом.
Према подацима Полицијске управе
Зрењанин у периоду 01.01.2021. -31.12.2021:
Евидентирана су два догађаја у вези сукоба и
инцидената на међунационалној основи, у
једном случају је поднета кривична пријава
против непознатог извршиоца кривичног дела
Изазивања националне, расне и верске мржње
и нетрпељивости а у другом кривична пријава
Основном јавном тужилаштву у Зрењанину
против извршиоца кривичног дела Угрожавања
сигурности. У овим делима нису се
појављивала малолетна лица у својству
учесника или жртве насиља.
У току 2021. године поднето је је 319
кривичних пријава за извршено кривично дело
Насиље у породици, од којих 11 кривичних
пријава у којима су оштећена малолетна лица.
Од укупног броја извршилаца овог кривичног
дела 265 су мушког пола, а 54 женског пола, 11
су малолетна лица. Оштећених овим
кривичним делом у 242 догађаја су жене а
мушкарци у 77.
VI ДЕО
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА И
РАДА, РАДИ ЕФИКАСНИЈЕГ И БОЉЕГ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ГРАЂАНА
У току 2021. године у Одељењу за
општу управу Градске управе, у циљу
унапређења права грађана урађено је следеће:
Републички фонд за пензијско и
инвалидско осигурање електронским путем
преузима податке о дану, месецу и години
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смрти одређеног лица, а омогућено је и
матичарима односно заменицима матичарима
електронско слање података Централном
регистру обавезног социјалног осигурања као и
електронско слање захтева за одређивање
односно проверу јединственог матичног броја
Министарству унутрашњих послова.
Дипломатско-конзуларна
представништва Републике Србије почела су
да електронским путем прослеђују пријаве за
упис чињенице рођења, закључења брака или
смрти држављања Републике Србије које су
настале у иностранству
Јединствена база података о личном
стању грађана се води у електронском облику,
грађани више немају обавезу да прибављају
разна уверења, изводе из матичних књига,
пресуде, већ службено лице које води поступак
преузима податке из Регистра матичних књига
и спроводи промене о личном стању грађана у
матичне књиге.
Канцеларија за брзе одговоре почела је
са радом у ЦРМ систему који је у служби
грађана. Сваки грађанин може да пријави квар
на инфраструктурним објектима у Граду
Зрењанину и околним селима, који се путем
ЦРМ система доставља надлежним службама
на поступање.
На основу извештаја Заштитника права
пацијената за период од 1.01.2021. –
31.01.2021. укупан број приговора грађана је 30
од тога основаних 19 а неоснованих 11 а
најчешћа повреда односила се на непоштовање
пацијетовог времена. Пацијентима је путем
телефона, мејла и лично дато 1236 савета.
Приговори су се односили на Општу болницу 24, Дом здравља - 5 и на приватну праксу - 1.
Из надлежности здравствене установе
Дом здравља “Др Бошко Вребалов” а у циљу
унапређења права грађана уложени су значајни
напори у борби против заразне болести COVID
- 19 који се пре свега односе на добру
организацију свих служби како би са једне
стране омогућили несметан рад са пацијентима
а са друге стране адекватно одговорили на
насталу
епидемиолошку
ситуацију.
На
приговоре
пацијената
се
одговарало
благовремено, а у случају, када је то било
могуће, реаговало се готово моментално на
телефонске или личне приговоре.
ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је у периоду
од 5.11.2021. до 6.12.2021. ради унапређења
рада и ефикасности у сарадњи са Градом
спровео истраживање којим се мери
задовољство грађана корисника услуга које
обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“.
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На основу сумираних резултата
произилази да су грађани оценили рад овог
предузећа високом оценом, четири. Позитивно
мишљење се односило на рад службе за
уређење и одржавање гробаља као и да
електронска страница предузећа задоваљава
потребе корисника у вези информисаности о
раду предузећа. Предочене су и сугестије
испитаника које се односе на: недовољан број
изношење комуналног кабастог отпада током
године, на чињеницу да се комунални отпад не
односи из улица које су на програму рада на
дане празника, да се контејнери и контејнерска
места не перу довољно често, да зелене
површине могу бити уредније као и да се могу
редовније косити, дат је предлог и да се уведу
“домаћини” за свеки парк у граду као и
предлог да се у оквиру Централног гробља
изгради сала за даће.
Својим корисницима ЈКП „Чистоћа и
зеленило“ омогућило је да рачун добијају и у
електронској форми, путем електронске поште.
Рекламације и сугестије грађани овом
предузећу могу проследити путем веб адресе,
писменим путем, телефоном, личним доласком
као и путем друштваних мрежа. На
рекламације се реагује одмах по пријему а о
основаности истих се грађани обавештавају.
Крајем 2021. године ЈКП “Пијаце и
паркинзи“ је спровело анкету у циљу
прикупљања података за боље сагледавање
потреба корисника пијачних услуга и услуга
паркирања. У току 2021. године предузећу је
достављено 69 рекламација на основу којих су
подносиоци у законски прописаном року
добили одговор. Решено је и 29 захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.
ЈКП “Градска топлана” је спровела
истраживање у периоду од 14.12.2021. до
17.01.2022. године у сврху сагледавања
задовољства корисника услугом коју јој ово
предузеће пружа. Највеће незадовољство
корисника се односи на цену даљинског
грејања док су грађани задовољни односом
запослених у раду са странкама. Одлуком о
условима и начину снабдевања топлотном
енергијом града Зрењанина регулисано је да је
секундарна инсталација у власништву купаца
те је потребно да се одржавање исте регулише
уговором. Уговори се могу потписати са ЈКП
“Градска топлана” или неком другим
предузећем који би вшио ову услугу. ЈКП
“Градска топлана” није добила тражене цене
од локалне самоуправе а у претходном
периоду, од увођења Тарифног система,
излазила је на терен и вршила санацију
секундарне инсталације иако то није била
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обавеза предузећа. У предсојећем периоду
предузеће ће започети процес потписивања
уговора о одржавању уз претходно достављену
понуду о висини цене наведене услуге. За све
проблеме у вези даљинског грејања ЈКП
“Градска топлана” је 24 часа била доступна
корисницима својих услуга.
Јавна установа „Спортски објекти“ у
2021. години је у циљу побољшања квалитета
услуга извршила неопходне радове на
затовреном и отвореном базену, хали
“Медисон”, “Кристалној дворани”, Градском
стадиону као и Дому борилачких спортова
“Партизан”. Протекле године је више средстава
издојено за куповину средстава за одржавање
хигијене с обзиром на чињеницу да је хала
“Медисон” већи део године служила и као пунк
за вакцинацију. Јавна установа се показала и
као добар домаћин и суорганизатор бројних
спортских такмичења али је корона утицала на
смањено присуство публике. У халама се
редовно одржавају и тренинзи, изиузетно
много спортиста и клубова тренира у њима,
услов је да буду чланови Спортског савеза
Града Зрењанина и на основу њиховог
писменог захтева одобравају им се термини за
тренинг. Да би се удовољило великом броју
захтева, по мишљењу одговорних у Јавној
установи “Спортски објекти”, неопходно је да
се у сарадњи са одговорнима у Установи,
Спортским савезом града и одговорнима за
спорт у граду донесе Правилник о коришћењу
спортских објеката.
Градска народна библиотека “Жарко
Зрењанин” је прекинула праксу да се од
корисника услуга захтева број личне карте и
ЈМБГ те су подаци који се узимају од
корисника у складу са Законом о заштити
података и не садрже осетљиве и поверљиве
податке. Број телефона и лични мејл
корисници остављају опционо и добровољно.
VII ДЕО
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Начело
родне
равноправности
засновано је на идеји дa у једном друштву,
заједници или организацији постоје једнаке
могућности за жене и мушкарце да допринесу
културном,
политичком,
економском
и
социјаллном напретку, као и да имају једнаке
могућности да уживају све користи и
добробити напретка локалне заједнице.
Равноправност полова у заједници
може се остварити само уколико се промовише
учешће жена у животу заједнице, уколико се
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стварају партнерства између различитих
институција и тела, као и уколико се жене
укључе у процесе доношења одлука. Жене је,
зато, потребно подстаћи и више укључити у
процесе утврђивања приоритета у локалној
заједници. У консултације треба укључити и
жене из маргинализованих заједница, жртве
насиља и дискриминације, као и жене које нису
жртве, како би приликом одлучивања о
приоритетима
развојне,
образовне
и
безбедносне политике на локалу у обзир била
узета и њихова гледишта. Консултовање је
нарочито важно током израде стратешких
докумената попут локалних стратегија и
акционих планова. Поред директног контакта
са корисницима ових политика, потребно је
што раније у израду релевантних докумената
укључити и представнике градских тела за
родну равноправност.
Подаци о броју жена на управљачким и
руководећим функцијама за град Зрењанин и
јавних предузећа и установа:
- Одборнице у Скупштини Града Зрењанина
– 28 жена.
- Градско веће – нема жена.
- Начелник градске управе - мушкарац.
- Руководиоци одељења /служби Градске
управе Града Зрењанина – 7 жена и 3
мушкарца.
- Заменици /е одељења/служби Градске
управе Града Зрењанина укључујући и
Јединицу за интерну ревизију - 8 жена и 7
мушкараца.
- Шефови /це одељења - 24 жена и 9
мушкараца.
- Јавна предузећа – нема жена на
управљачким функцијама.
- Установе Града Зрењанина – 5 жена су
директори.
VIII ДЕО
ОПШТА ОЦЕНА РАДА
У вези рада у посматраном периоду а
на основу достављених извештаја о раду
градских служби, јавних предузећа и установа
може се закључити да су поштоване све
законски прописане мере које се односе на
пословање у условима пандемије.
На
основу
дугогодишњег
рада
Локалног омбудсмана можемо закључити да
постоји континуитет у сарадњи између
Локалног омбудсмана и органа и служби чији
рад контролише у смислу да су испоштоване
обавезе органа управе и јавних комуналних
предузећа а које проистичу из Одлуке о
локалном омбудсману. Органи су Локалном

20. мај 2022. год.

омбудсману, на његов захтев, достављали
одговоре, тражена списе и документе те
углавном поступали у предвиђеним роковима а
неретко отклањали неправилности на које су се
грађани притуживали још у току самог
поступка те је Локални омбудсман обустављао
поступак за заштиту права грађана.
Као позитиван пример сарадње Града,
јавних предузећа и грађана посебно се истиче
пракса спровођења истраживања у сврху
сагледавања степена задовољства корисника
услугама које јавна предузећа пружају.
Мишљења смо да се на тај начин омогућава
јасна слика и увид у приоритете рада јавних
предузећа и побољшање квалитета услуга. На
основу примедби анкетираних грађана уз
повећане напоре јавних предузећа као и уз
подршку локалне самоуправе када су у питању
инвестициона улагања може се доћи до
значајних резултата на пољу пружања
комуналних услуга у нашем граду. На основу
спроведених анкета дошло се до закључка и да
су грађани у принципу задовољни начином
комуникације
запослених
у
јавним
предузећима са корисницима њихових услуга
нарочито од увођења могућности електронских
комуникација
било
путем
мејла
или
друштвених мрежа предузећа.
IX ДЕО
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНОГ
ОМБУДСМАНА У 2021. ГОДИНИ И
ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ
С
обзиром
на
епидемиолошку
ситуацију током извештајног периода сарадња
са омбудсманима других локалних самоуправа,
радионице и саветовања су одржавана путем
интернет мреже.
Као и претходних година и у протеклој
2021. години Локални омбудсман града
Зрењанина је остварио успешну сарадњу са
локалним медијима. На сваки захтев
представника медија је одговорено у најкраћем
могућем року а нека од питања која су
постављена и на које је одговорено су:
- Колико су грађани упознати са радом
Локалног омбудсмана?
- По којим питањима грађани могу да се
обрате Локалном омбудсману?
- Које су најчешће жалбе?
- Да ли је повећан број притужби у односу на
протеклу годину?
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Богослав Симић,с.р.

20. мај 2022. год.
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На основу члана 69. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 14/22) и
члана 36. тачка 87. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 –
пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној 20.05.2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да је одборнику
Скупштине града
Зрењанина
ДОРИНИ
ГОМБАР, престао мандат одборника даном
подношења усмене оставке 20. маја 2022.
године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина'' и на званичној
интернет
страници
града
Зрењанина
www.zrenjanin.rs.
Образложење
Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 –
др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21 –
др.закон), прописано је да Скупштина града, у
складу са законом обавља и друге послове
утврђене законом и статутом.
Законом
о
локалним
изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 14/22) у члану 67.
став 1. тачка 9. прописано је да одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је
изабран, између осталог и ако поднесе оставку.
Одредбама члана 68. ст. 4., 5. и 6.
наведеног Закона прописано је да одборник
може поднети оставку и усмено на седници
скупштине, да се оставка не може опозвати и
да одборнику мандат престаје оног дана када
поднесе оставку.
Одредбом члана 69. истог Закона је
прописано да скупштина доноси одлуку којом
констатује да је одборнику престао мандат
одмах након што прими обавештење о
разлозима за престанак његовог мандата, на
седници која је у току односно на првој
наредној седници и да се одлука којим се
констатује да је одборнику престао мандат
објављује на веб презентацији.
Према члану 70. ст. 1. и 2. наведеног
Закона одборник којем је констатован
престанак мандата може поднети жалбу против
одлуке скупштине о престанку мандата у року
од седам дана од дана доношења те одлуке и да
се жалба подноси преко скупштине, Управном
суду а сагласно члану 97. став 2. истог Закона.
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Одборник Скупштине града Зрењанина
Дорина Гомбар са коалиционе изборне листе
МЕТЛА 2020 – БОРБА ЗА ВОДУ, ВАЗДУХ,
ЗЕМЉУ – Зоран Сандић, припадник политичке
странке ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ
(ДСС) поднела је Скупштини града Зрењанина
оставку усмено на седници Скупштине дана 20.
маја 2022. године, а пре него што је истекло
време на које је изабрана.
На основу наведених законских
одредби, а у складу са чланом 52. Пословника
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст
и 33/20) Комисија за мандатна питања је у свом
Извештају број: 06-67/22-I од 20. маја 2022.
године утврдила да је оставка одборника
Дорине Гомбар поднета у складу са законом и
да постоје законски разлози за престанак
мандата.
На основу изнетог, а у складу са
прописаним роковима Скупштина града је
донела Одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке одборник којем је
констатован престанак мандата може поднети
жалбу Управном суду у року од седам дана од
дана доношења ове Одлуке, преко Скупштине
града Зрењанина.
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
1. Дорини Гомбар, Зрењанин,
2. Секретару Скупштине града Зрењанина,
3. Заменику секретара Скупштине града
Зрењанина,
4. Одељењу за финансије,
5. Служби Скупштине града, Градоначелника
и Градског већа и
6. Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-36/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
74
На основу члана 100. став 2. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12,42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13-
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одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 –
др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 36. тачка 34. и 128.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 17/20- пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници одржаној
дана 20.05.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о покретању поступка давања
у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини града Зрењанина ("Службени
лист града Зрењанина", број 26/21) члан 5.
мења се и гласи:
"Члан 5.
Након
достављеног
позитивног
мишљења Правобранилаштва града Зрењанина
на нацрт Уговора о закупу, Градско веће града
Зрењанина донеће решење о давању у закуп
грађевинског земљишта ближе описаног у
члану 1. ове Одлуке."

20. мај 2022. год.

Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен
текст), Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 20.05.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2022.
ДО 2027. ГОДИНЕ
Члан 1.
Град
Зрењанин
приступа
изради
Локалног
акционог
плана
за
родну
равноправност за период од 2022. до 2027.
године.
Члан 2.
Рок за усвајање Локалног акционог
плана из члана 1. ове одлуке је 30. септембар
2022. године.
Члан 3.
У циљу спровођења ове одлуке,
Градоначелник града Зрењанина ће формирати
Радну групу за израду Локалног акционог
плана за родну равноправност за период од
2022. до 2027. године.

Члан 2.

Члан 4.

Члан 6. брише се, а досадашњи члан 7.
постаје члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-37/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
75
На основу чл. 32. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон,
47/18 и 111/21-др. закон) и чл. 36. и 128. став 1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-38/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
76
На основу члана 38. став 1. и члана 42.
Закона о правима пацијената (“Службени
гласник Републике Србије”, број 45/13 и 25/19 др. закон), члана 36. став 1. тачка 64. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 пречишћени текст) и члана 45. Пословника
Скупштине града (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20 - пречишћени текст и
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33/20), а на основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина на седници одржаној 20.05.2022.
године донела је

-

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ

-

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље
Скупштине града Зрењанина (у даљем тексту:
Савет).
II
У Савет се бирају:
ПРЕДСЕДНИК:
1. др Миле Ковачевић,
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:
2. мр сц мед. др Предраг Матејин.
ЧЛАНОВИ:
3. мр сц мед. др Душан Сланкаменац,
4. др Игор Китареску,
5. Игор Достанић,
6. др Драган Тошић,
7. прим. мр сц мед. др Светлана
Јовановић,
8. мр сц мед. др Зорица Ћулибрк,
специјалиста физијатар,
9. др Вања Кункин,
10. др Милан Миљуш,
11. Лазар Ерне,
12. др Здравко Ждрале,
13. др Предраг Рудан.
III
-

-

-

Задаци Савета су:
да разматра приговоре о повреди
појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и
утврђених чињеница,
да о утврђеним чињеницама обавештава
подносиоца
приговора
и
директора
здравствене установе, односно оснивача
приватне праксе на коју се приговор односи
и даје одговарајуће препоруке,
да
разматра
извештаје
саветника
пацијената, прати остваривање права
пацијената на територији града Зрењанина
и предлаже мере за заштиту и промоцију
права пацијената,
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подноси годишњи извештај о свом раду и
предузетим мерама за заштиту права
пацијената Скупштини града Зрењанина,
министарству надлежном за послове
здравља, као и Заштитнику грађана,
да обавља и друге послове у складу
саопштим и посебним актима.
IV

Стручне, административне и техничке
послове за потребе Савета обављаће Одељење
за друштвене делатности Градске управе града
Зрењанина.
V
Ово Решење је коначно.
VI
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
VII
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о образовању и избору
председника и чланова Савета за здравље
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 34/16,
5/17, 26/17 и 8/19).
Образложење
Одредбом члана 38. став 1. Закона о
правима пацијената (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 45/13 и 25/19 - др.
закон) прописано је да заштиту права
пацијената обезбеђује јединица локалне
самоуправе одређивањем лица које обавља
послове саветника за заштиту права пацијената
и образовањем Савета за здравље, а чланом 42.
овог закона , прописано је, између осталог, да
Савет за здравље образован у јединици локалне
самоуправе, у складу са законом којим се
уређују јединице локалне самоуправе, поред
задатака утврђених статутом, односно одлуком
јединице локалне самоуправе, обавља и
одређене задатке из области заштите права
пацијената, наведене у закону. Савет за здравље
поред представника локалне самоуправе, чине
и представници удружења грађана из реда
пацијената,
здравствених
установа
са
територије јединице локалне самоуправе, као и
надлежне филијале Републичког фонда за
здравствено осигурање.
Чланом 36. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 -

Страна 230

Број 11

Службени лист града Зрењанина

пречишћени текст) утврђена је, између осталог,
надлежност Скупштине града, а чланом 128.
став 1. Статута града Зрењанина регулисано је
да Скупштина града доноси одлуке, друге
опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 45. Пословника Скупштине
града (Службени лист града Зрењанина'', број
17/20 - пречишћени текст и 33/20), регулисано
је, између осталог, да Скупштина може
образовати стална или повремена радна тела,
ради разматрања и решавања одређених питања
из своје надлежности и да Скупштина као
радна тела оснива комисије и савете.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о образовању и
избору председника и чланова Савета за
здравље.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
1.
2.
3.
4.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
Именованим члановима Савета,
Одељењу за финансије,
Одељењу друштвених делатности,
А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-35/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
77
На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник РС”, бр.
15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 пречишћен текст) и члана 38. Статута Јавног
комуналног предузећа “Градска топлана”
Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”,
бр. 37/13, 34/16 и 34/21), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
20.05.2022. године, донела је

20. мај 2022. год.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКА
ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН
I
ИЛИЈИ СВИЛАРУ, дипл. економисти,
ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
“Градска топлана” Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у “Службеном листу
града Зрењанина”.
Образложење
Чланом
52.
Закона
о
јавним
предузећима (“Службени гласник РС”, бр.
15/16 и 88/19), регулисано је, између осталог,
да се вршилац дужности директора може
именовати до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период
обављања
функције
дужности
директора не може бити дужи од једне године.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа и мора да испуњава све услове за
именовање директора јавног предузећа.
Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20 - пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава надзорни одбор и директора јавног
предузећа чији је оснивач, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 38. Статута Статута Јавног
комуналног предузећа “Градска топлана”
Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”,
бр. 37/13, 34/16 и 34/21) прописано је, између
осталог, да оснивач може до именовања
директора Предузећа по спроведеном јавном
конкурсу, да именује вршиоца дужности
директора на период који не може бити дужи од
једне године. Вршилац дужности директора
има сва права, обавезе и овлашћења која има
директор јавног предузећа и мора да испуњава
услове за именовање директора јавног
предузећа.
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Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења опрестанку
мандата вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа “Градска топлана”
Зрењанин .
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Илији Свилару, Зрењанин,
2. Јавном комуналном предузећу “Градска
топлана” Зрењанин,
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-64-39/22-I
Дана: 20.05.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.
78
На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник РС”, бр.
15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20
- пречишћен текст) и члана 38. Статута Јавног
комуналног предузећа “Градска топлана”
Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”,
бр. 37/13, 34/16 и 34/21), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
20.05.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКА ТОПЛАНА”
ЗРЕЊАНИН
I
ЖАРКО ЂУРИЧИЋ, дипломирани
машински инжењер, ИМЕНУЈЕ СЕ за
вршиоца
дужности
директора
Јавног

комуналног
Зрењанин.
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предузећа

“Градска

топлана”

II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у “Службеном листу
града Зрењанина”.
Образложење
Чланом
52.
Закона
о
јавним
предузећима (“Службени гласник РС”, бр.
15/16 и 88/19) регулисано је, између осталог, да
се вршилац дужности директора може
именовати до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године.
Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа и мора да испуњава услове за
именовање директора јавног предузећа.
Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута
града Зрењанина (“Службени лист града
Зрењанина”, број 17/20- пречишћени текст)
утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава надзорни одбор и директора јавног
предузећа чији је оснивач и доноси одлуку о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора, а чланом 128. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина града доноси одлуке,
друге опште акте, наредбе, решења, закључке,
препоруке и упутства.
Чланом 38. Статута Јавног комуналног
предузећа “Градска топлана” Зрењанин
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 37/13,
34/16 и 34/21), утврђено је, између осталог, да
оснивач може до именовања директора
Предузећа по спроведеном јавном конкурсу, да
именује вршиоца дужности директора на
период који не може бити дужи од једне
године. Вршилац дужности директора има сва
права, обавезе и овлашћења која има директор
јавног предузећа и мора да испуњава услове за
именовање директора јавног предузећа.
Комисија за персонална питања
утврдила је предлог Решења о именовању
вршиоца
дужности
директора
Јавног
комуналног предузећа “Градска топлана”
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
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Против овог Решења може се поднети
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