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На основу члана 83. став 1. Закона о
заштити животне средине ("Службени гласник
РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и
95/18-др.закони), члана 4. став 1, члана 71. став
2. и члана 72. став 1. Закона о заштити ваздуха
("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и
26/21-др.закон), чл. 57. и 128. став 3. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст),
Градско веће града Зрењанина, дана 09.06.2022.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ
БИЦИКАЛА КАО ЕКОЛОШКИ
ПРИХВАТЉИВОГ ТРАНСПОРТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У
2022. ГОДИНИ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и
начин за суфинансирање набавке нових
бицикала
као
еколошки
прихватљивог
транспорта на територији града Зрењанина у
2022. години (у даљем тексту: набавка
бицикала).
Набавка бицикала, у складу са овим
правилником, спроводи се са циљем повећања
броја бициклиста на улицама града, а у сврху
побољшања квалитета ваздуха и смањења
загађења животне средине.
Под бициклом, у смислу овог
правилника, сматра се возило са најмање два
точка које се покреће снагом возача, односно
путника, која се помоћу педала или ручица
преноси
на
точак,
односно
точкове,
изузимајући електрична возила.
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Финансијска средства
Члан 2.
За суфинансирање набавке бицикала
опредељују се средства Одлуком о буџету
града Зрењанина за 2022. годину у износу до
240.000,00 динара са ПДВ-ом, у оквиру
позиције 94/1 и економске класификације 454 –
Субвенције приватним предузећима.
Члан 3.
Средства за суфинансирање набавке
бицикала додељују се на основу Јавног позива
за грађане у износу од 10.000,00 (десетхиљада)
динара са ПДВ-ом по једном бициклу.
II. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Директни корисници средстава за
набавку бицикала су привредни субјекти.
Привредни субјекти су дужни да
корисницима испоруче бицикле у складу са
одредбама уговора и у договореним роковима.
Члан 5.
Крајњи
корисници
средстава су грађани.

бесповратних

III. ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
КОМИСИЈЕ
Члан 6.
Градско веће града Зрењанина доноси
Решење о образовању Комисије за реализацију
набавке бицикала као еколошки приватљивог
транспорта на територији града Зрењанина (у
даљем тексту: Комисија).
Комисија спроводи Јавни позив за
суфинансирање набавке бицикала у име града
Зрењанина.
Решењем о образовању Комисије
утврђују се: број чланова Комисије, основни

Страна 236

Број 13

Службени лист града Зрењанина

09. јун 2022. год.

подаци о члановима Комисије (име и презиме,
назив радног места), основни задаци и друга
питања од значаја за рад Комисије.
Комисија се састоји од седам чланова
(укључујући и председника Комисије) од којих
најмање 20% чине представници удружења
грађана.
Члан 7.

Доношење
коначне
ранг
листе
директних/крајњих корисника не може бити
дуже од седам дана од дана подношења
последњег приговора.

Основни задаци Комисије нарочито
обухватају:
- припрему документације за привредне
субјекте и грађане (јавни позив, образац
пријаве и др.);
- оглашавање јавних позива и пратеће
документације на огласној табли и званичној
интернет страници Града;
- пријем и контролу приспелих захтева;
- рангирање приспелих захтева и избор
пријављених привредних субјеката и грађана;
- објављивање прелиминарне листе
изабраних директних корисника и крајњих
корисника на огласној табли и званичној
интернет
страници
Града,
разматрање
приговора на прелиминарну листу изабраних
привредних субјеката и грађана;
- доношење предлога прелиминарне
листе изабраних директних корисника и
предлога листе изабраних крајњих корисника
којима ће бити признато право на бесповратна
средства;
- израду предлога Уговора о реализацији
набавке бицикла и предлога Решења о коначној
листи директних и крајњих корисника.
Комисија је независна у свом раду.
Комисија је дужна да Градском већу
достави записнике и извештај о раду.

Средства Буџета града Зрењанина за
набавку бицикала додељују се у складу са
одредбама овог Правилника.
Расподела средстава из става 1. овог
члана обухвата расписивање Јавног позива за
привредне
субјекте,
прикупљање
и
комплетирање пријава на Јавни позив,
контролу
формалне
исправности
и
комплетности пријава, испуњености услова и
оцењивање
привредних
субјеката
ради
утврђивање листе директних корисника и
доношење акта о избору директних корисника,
као и, расписивање јавног позива за грађане,
прикупљање
и
комплетирање
пријава,
контролу
формалне
исправности
и
комплетности пријава, оцењивање ради
утврђивања листе крајњих корисника на основу
критеријума из јавног позива, доношење акта о
избору крајњих корисника, реализацију и
извештавање.

Члан 8.
Рокови за реализацију набавке
бицикала
Рок за пријаву на Јавни позив за директне
кориснике средстава је седам дана.
Евалуација пријава на Јавни позив
директних корисника средстава и доношење
прелиминарне ранг листе је седам дана.
Рок за пријаву крајњих корисника на Јавни
позив је 15 дана, односно до утрошка средстава,
а најкасније до 01.12.2022. године.
Евалуација пријава крајњих корисника и
доношење ранг листе крајњих корисника не
може бити дужа од пет дана од дана
подношења последње пријаве.

IV. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 9.

Јавни позив за директне кориснике
(привредне субјекте)
Члан 10.
Одлуку о расписивању Јавног позива за
избор директних корисника доноси Градско
веће града Зрењанина.
Јавни позив за избор директних
корисника спроводи Комисија.
Пријава
подразумева
подношење
документације у року који је утврђен Јавним
позивом, а подноси се Комисији.
Јавни позив из става 1. овог члана
обавезно се објављује на интернет страници
Града, а Јавни позив се најављује и у локалним
медијима.
Члан 11.
На Jавном позиву могу учествовати
привредни субјекти који врше продају
бицикала и испуњавају следеће услове:
- да су уписани у регистар АПР-а, а
регистровани су као привредна друштва и
предузетници најмање шест месеци од дана
подношења пријаве,
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- да им је седиште, пословна јединица
или огранак на територији града Зрењанина,
- да над њима није покренут стечајни
поступак или поступак ликвидације,
- да су измирили доспеле обавезе по
основу јавних прихода.
Садржај Јавног позива за директне
кориснике (привредне субјекте)
Члан 12.
Јавни позив из члана 10. овог
Правилника садржи:
1. правни основ за расписивање Јавног
позива,
2. финансијски оквир,
3. намену средстава,
4. услове за учешће на Јавном позиву,
5.документацију коју подносилац мора
поднети уз пријавни образац,
6. начин и рок подношења пријаве,
7. начин објављивања одлуке о избору
привредних субјеката.
Пријава на Јавни позив за директне
кориснике (привредне субјекте)
Члан 13.
Пријава коју на Јавни позив подноси
привредни субјект садржи пријавни образац са
приложеном документацијом.
Пријавни образац се налази у прилогу
јавног позива и садржи нарочито:
1. опште податке о привредном
субјекту;
2. податке о законском заступнику;
3. профил привредног субјекта;
4. ценовни преглед;
5. оригинал или оверена копија
потврде надлежне Пореске управе
да је подносилац захтева измирио
све доспеле обавезе јавних прихода.
Критеријуми за рангирање директних
корисника (привредних субјеката)
Члан 14.
Критеријуми за рангирање директних
корисника обухватају следеће:
1. ценовни преглед модела бицикала;
2. рок важења цена;
3. рок испоруке.

09. јун 2022. год.

Оцењивање, утврђивање листе изабраних
директних корисника и уговарање
Члан 15.
Оцењивање и рангирање приспелих
пријава привредних субјеката врши се
применом критеријума из члана 14. овог
правилника.
Комисија разматра пријаве и у складу са
условима
Јавног
позива,
утврђује
прелиминарну листу директних корисника.
Прелиминарну
листу
директних
корисника Комисија објављује на огласној
табли Градске управе и званичној интернет
страници Града.
Учесници Јавног позива имају право
увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању прелиминарне
листе директних корисника, у року од три дана
од дана објављивања листе.
На прелиминарну листу директних
корисника учесници Јавног позива имају право
приговора Комисији у року од три дана од дана
њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на прелиминарну листу директних
корисника као и да донесе Одлуку о приговору,
која мора бити образложена, у року од пет дана
од дана његовог пријема.
О спроведеном поступку Комисија води
записник и сачињава Предлог коначне Одлуке
о избору директних корисника и исту доставља
Градском већу на усвајање.
Одлуку о избору директних корисника за
набавку бицикала доноси Градско веће града
Зрењанина.
Одлука Градског већа града Зрењанина о
избору директних корисника за набавку
бицикала објављује се на огласној табли
Градске управе и званичној интернет страници
Града.
Уговор о набавци бицикла закључују
град Зрењанин, директни корисник и крајњи
корисник, након доношења Решења о коначној
листи крајњих корисника. Уколико се на први
јавни позив за директне кориснике не јави
ниједан или недовољно привредних субјеката,
Јавни позив се може поновити.
Јавни позив за доделу бесповратних
средстава крајњим корисницима
(грађанима)
Члан 16.
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Одлуку о расписивању Јавног позива за
доделу бесповратних средстава грађанима за
набавку бицикала доноси Градско веће града
Зрењанина.
Јавни позив за доделу бесповратних
средстава грађанима спроводи Комисија.
Грађани, учесници Јавног позива
подносе пријаву Комисији.
Пријава
подразумева
подношење
документације у року који је утврђен Јавним
позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана
обавезно се објављује на огласној табли
Градске управе и званичној интернет страници
Града, а Јавни позив се најављује и у локалним
медијима.
Саставни део јавног позива чини пријавни
образац са листом потребних докумената.
Члан 17.
Право учешћа на Јавном позиву имају
грађани који поседују важећу личну карту са
пребивалиштем на територији града Зрењанина,
у тренутку подношења пријаве.
Члан 18.
Само
једно
лице
из
породичног
домаћинства може добити средства по овом
Јавном позиву.
Члановима
породичног
домаћинства
сматрају се супружник и ванбрачни партнер,
њихова деца, рођена у браку или ван њега,
усвојена или пасторци, њихови родитељи и
лица која су они по закону дужни да
издржавају, а који станују заједно са учесником
Јавног позива.
Домаћинство коме припада физичко лице
може да оствари право на подршку за набавку
новог бицикла једном у две године.
Садржај Јавног позива за крајње кориснике
(грађане)
Члан 19.
Јавни позив из члана 16. овог
Правилника садржи:
1. правни основ за расписивање Јавног
позива,
2. финансијски оквир,
3. намену средстава,
4. услове за учешће на Јавном позиву,
5. листу директних корисника преко
којих се реализују мере,
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6. документацију коју подносилац мора
поднети уз пријавни образац,
7. начин на који град Зрењанин пружа
додатне информације и помоћ подносиоцу
пријаве у припреми и подношењу пријаве,
8. начин и рок подношења пријаве,
9. поступак одобравања средстава,
10. начин објављивања одлуке о
остваривању права на бесповратна средства
грађанима.
Пријава на јавни позив за крајње кориснике
Члан 20.
Документацијa коју доставља грађанин
подносилац пријаве при подношењу пријаве:
1. потписан и попуњен Пријавни образац;
2. фотокопију личне карте или очитану
личну карту подносиоца захтева којом се види
адреса становања подносиоца пријаве;
3. потписана изјава о сагласности да орган
за потребе поступка може извршити увид,
прибавити и обрадити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, а који су
неопходни у поступку одлучивања;
4. потписана изјава о члановима
породичног домаћинства;
5. предрачун за куповину бицикла издат од
стране одабраног директног корисника;
6. друга документа у складу са Јавним
позивом.
Град
Зрењанин
ће
обезбедити
прибављање докумената који садрже податке о
чињеницама о којима се води службена
евиденција.
Члан 21.
Физичка лица, која испуњавају услове, а
која су се пријавила на Јавни позив, рангирају
се по времену пристизања пријаве.
Неће се разматрати непотпуне пријаве,
пријаве лица која не испуњавају услове позива
и пријаве упућене изван утврђеног рока.
Уколико једно лице поднесе више пријава,
разматраће се искључиво прва пристигла
пријава.
Физичка лица која у предвиђеном року не
доставе прописану документацију или се
приликом провере документације утврди да не
испуњавају услове предвиђене позивом, губе
право на подршку за набавку бицикла.
У случају из става 4. овог члана, право на
подршку за набавку бицикла остварује лице
које је следеће на листи и које испуни све
услове Јавног позива, а до попуњавања броја
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Овај правилник ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-78-1/22-III
Дана: 09.06.2022. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура,с.р.

САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

Страна
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