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На основу члана 6. став 3. Закона о
јавним путевима ("Службени гласник РС", број
101/2005 и 123/07) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/2008) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 15.05.2009. године, доноси:

15. МАЈ 2009.

БРОЈ: 5

ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-1/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ПРАВЦА ДРЖАВНОГ ПУТА I
РЕДА (МАГИСТРАЛНИ ПУТ М-7)
КРОЗ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Овом Одлуком мења се правац државног
пута I реда (магистрални пут М.7) који пролази
улицом Милетићева и улицом Темишварски
друм на делу од раскрснице улица Милетићева –
Индустријска до раскрснице улица Темишварски
друм – Банатска – Лазаревачки друм у дужини
од 635,00 м и успоставља се нови правац кроз
улицу Индуструјску (од раскрнице улица
Милетићева – Индустријска до раскрснице
улица Бантска – Индустријска) у дужини од
325,97 м и Банатска (од раскрснице улица
Банатска – Индустријска до раскрнице улица
Темишварски друм – Банатска – Лазаревачки
друм) у дужини 712,50 м. Укупна дужина
новоуспостављеног правца је 1.038,47 м.
Члан 2.
На промену правца државног пута
означеног у претходном члану сагласност је дало
Министарство за инфраструктуру под бројем:
344-08-08028/2008-12 од 17.02.2009. године која
чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
Број: 344-08-08028/2008-12
Датум: 17.02.2009. године
Београд
Министарство
за
инфраструктуру
Pепублике Србије на основу члана 192. Закона о
општем управном поступку (''Службени лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01), члана 11. Закона о
министарствима (''Сл. гл. РС'', бр. 65/08), и члана
6. став 4. Закона о јавним путевима (''Службени
гласник РС'', бр. 101/05 и 123/07), поводом
захтева Скупштине града ЗРЕЊАНИНА за
издавање сагласности на Предлог Одлуке
Скупштине града Зрењанина, о утврђивању
правца проласка државних путева првог и другог
реда кроз град ЗРЕЊАНИН, који се поклапају са
правцима улица кроз град ЗРЕЊАНИН доноси:
РЕШЕЊЕ
1. Даје се САГЛАСНОСТ на Предлог
Одлуке о утврђивању промене правца државног
пута првог реда (М-7) кроз град Зрењанин:
• ДРЖАВНИ ПУТ ПРВОГ РЕДА
(МАГИСТРАЛНИ ПУТ М-7) НОВИ САД –
СРПСКА ЦРЊА: измешта се на улице:
Индрустријску (од раскрнице Милетићеве и
Индрустријске до
раскрснице Банатске и
Индустријске) и Банатску (од раскрснице
Индустријске и Банатске до раскрснице
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Банатске, Лазаревачки друм – Темишварски
друм).
Улица
ИНДУСТРИЈСКА
БАНАТСКА

Коловозна
конструкција
Асфалт
Асфалт

Шири
на (м)
9-12
9-12

Дужина (м)
325,97
712,50

2. Саставни део овог решења је:
''Предлог Одлуке о промени правца
државног пута првог реда (М-7) који пролази
кроз град Зрењанин'', донете на седници
Скупштине града 17.12.2008. године, који је
усаглашен
са
Министарством
за
Инфраструктуру. У њој су детаљно наведене
деонице са предлогом промене правца пружањадржавног пута првог реда (М-7) у, границама
ГУП-а.
3. Саставни део ове Сагласности је
Пројекат саобраћајнице сигнализације надржавном путу првог реда (М-7) на територији
града Зрењанина, у изради ''ГМП ГРАМОНТ,НОВИ САД''
4. Надлежност на одржавању делова
путних праваца наведених у диспозитиву овог
Решења одређена је Законом о јавним путевима
(''Службени гласник РС'' број 101/05).
5. Обављање послова одржавања,
заштите, развоја и управљања општинским
(локалним) и некатегорисаним путевима као и
улицама у насељу, обезбеђује Управљач
Општинског пута.

15. мај 2009.

Министарству за инфраструктуру ради добијања
тражене Сагласности.
Упутство о правном средству
Ово решење је коначно. Незадовољна
странка може тужбом покренути управни спор
код Врховног суда Србије у року од 30 дана од
дана достављања решења.
Такса за ово решење наплаћена је по
тарифним бројевима 1. и 143. Закона о
републичким административним таксама (''Сл.
Гласник Републике Србије'' бр. 43/03, 51/03,
61/05, 101/05, 42/06, 54/08 и 5/09).
Доставити:
Дирекцији за изградњу и уређење града
Зрењанина, Тепличка бр. 4, 23000 Зрењанин,
ЈП ''Путеви Србије'', Бул. Краља Александра бр.
282, 11000 Београд,
Министарство за инфраструктуру – Инспекција
за државне путеве
Архиви.
Министар
Милутин Мркоњић,с.р.
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На основу члана 14. став 2. Закона о
превозу у друмском саобраћају ("Службени
гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005,
91/2005 и 62/2006), члана 31. тачка 32. и члана
108. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/2008)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 15.05.2009. године, донела је

Обр азложење
Скупштина града Зрењанина поднела је
захтев бр. 2805/1 од 19.09.2008. године и бр.
2805/3 од 15.10.2008. године за издавање
Сагласности на ''Предлог Одлуке о промени
правца државног пута првог реда (Магистралног
пута М-7) кроз Зрењанин''.
Након разматрања захтева Скупштине
града Зрењанина
за давање наведене
Сагласности, као и одржаног већег броја
састанака представника Министарства за
Инфраструктуру
са
преставницима
Дирекције за изградњу града Зрењанина и
преставницима ЈП Путеви Србије, о чему
постоје
бројне
службене
белешке,
констатовано је да је захтев непотпун и да исти
треба допунити.
Дана 03.02.2009. године одржан је
састанак у Дирекцији за изградњу и уређење
града Зрењанина, на коме су напред наведени
претставници усагласили ставове на Предлог
одлуке о промени правца државног пута првог
реда (М-7) и да је такав спреман за достављање

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
СТАЈАЛИШТА ЗА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА У ГРАДУ И ОПШТИНИ
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о одређивању стајалишта за
линијски превоз путника у граду и општини
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 3/96, 4/96 и 2/02) мења се назив Одлуке, који
сада гласи: ''ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ
СТАЈАЛИШТА ЗА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА''.
Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
''Овом Одлуком се одређују стајалишта
за градски, приградски и међумесни превоз
путника на територији града Зрењанина.''

15. мај 2009.
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Под територијом града Зрењанина у
смислу ове Одлуке подразумевају се поред
насељеног места Зрењанин и сва остала
насељена места која обухвата територија града
Зрењанина сагласно Закону.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
ЗРЕЊАНИНА 2006-2026
Члан 1.

Члан 3.
У члану 2. Одлуке реч: ''града'' мења се
речима: ''насељеног места'', у истом ставу у делу
''ул. Милетићева'' у тачки 1. у алинеји 1.
бројеви ''8-10'' мењају се бројевима ''12-16''.
Члан 4.

У циљу просторног уређења, а у складу
са Законом о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 47/2003 и 34/2006) и
Просторним
планом
општине
Зрењанин
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'',
број 5/87 и 2/92) приступа се изради Измена и
допуна Генералног плана Зрењанина 2006-2026 (
у даљем тексту: Урбанистички план).

У члану 3. Одлуке у ставу 1. реч:
''општине'' мења се са речи: ''града''.
У истом ставу члана 3. Одлуке у делу:
''Насељено место Чента'' у тачкама 4,5,6. и 7.
назив улице ''М.Тита'' мења се са називом
''Чарнојевићева'', а у тачки 8. и 9. назив улице
''С.Јовановића'' мења се називом ''Уроша
Предића''.
У истом ставу члана 3. Одлуке у делу:
''Насељено место Перлез'' у тачкама 1,2,5. и 6.
назив улице ''Б.Кидрича'' мења се називом
''Светосавска'', а у тачкама 3,4,7. и 8. назив улице
''Ж.Зрењанина'' мења се називом ''Краља
Александра Карађорђевића''.

Одлуком
о
приступању
изради
Урбанистичког плана одређује се
граница
обухвата Урбанистичког плана, организација
која
ће израдити Нацрт и Предлог
Урбанистичког плана, рок израде Нацрта
Урбанистичког
плана,
орган
односно
организација, која ће вршити надзор над
спровођењем ове Одлуке, начин финансирања
израде Урбанистичког плана и други услови
везани за израду овог Урбанистичког плана, у
складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 5.

Члан 3.

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

Саставни део ове Одлуке је Програм за
израду Урбанистичког плана.
Програм из става 1. овог члана садржи:
предвиђени грађевински реон и његову поделу
на јавно и остало грађевинско земљиште; поделу
на грађевинске зоне или целине; планиране
трасе, коридоре и регулацију саобраћајница и
мрежу јавне комуналне инфраструктуре; као и
процену потребних средстава за уређење
саобраћајница и изградњу јавне комуналне
инфраструктуре и остале податке од значаја за
израду Урбанистичког плана.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-2/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 46. а у вези члана 36. и
члана 45. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', број 47/03 и 34/06) и
члана 31. тачка 5. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 15.05.2009. године, донела је

Члан 2.

Члан 4.
Укупна површина обухвата
Урбанистичког плана је 3836,1 ха.
Програмом се задржава постојећа граница плана.
Почетна тачка граничне линије подручја
Генералног плана налази се на линији
експропријационог појаса ( у даљем тексту:
л.е.п. ) са леве стране пута Зрењанин Михајлово, око 130м. јужно мерено од међног
камена бр. 14 омеђавања к.о. Зрењанин I. Од ове
тачке гранична линија ( у даљем тексту г.л.)
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пресеца поменути пут и иде у правцу истока око
350м до првог пољског пута – ''леније''
кат.парц.бр.13862. Овде г.л. скреће за 270о и
левом страном ''леније'' пружа се у правцу југа
око 770м до л.е.п. Обилазнице ''Саверни
полукруг''. Одавде г.л. скреће на исток за 90 о и
иде северном страном л.е.п. Обилазнице
''Саверни полукруг'' и даље прати северну страну
л.е.п. Обилазнице ''Саверни полукруг'' у дужини
од 1900м све до пресека л.е.п. са границом
између к.о. Зрењанин I и к.о. Зрењанин III.
Одавде г.л. скреће на северо-исток и поклапа се
са границом између к.о. Зрењанин I и к.о.
Зрењанин III у дужини од 300 м до граничног
камена бр. 23/1 .
Овде г.л. скреће за око 280о даље
наставља у правцу југа границом између к.о.
Зрењанин I и к.о. Зрењанин III и избија на
велики
пут
''Граднуличку
ленију''
кат.парц.бр.13866 односно на гранични камен
к.о. Зрењанин I бр.23.
Гранична линија пресеца пут и избија на
гранични камен бр.24 са друге стране пута.
Затим продужава према југу левом страном
пољског пута кат.парц.бр.13784 до граничног
камена бр.25. Овде г.л. скреће за око 90о
наставља границом између к.о. Зрењанин I и к.о.
Зрењанин III и преко граничних камена бр. 26 ,
27 и 28 излази на северну обалу каналисаног
тока Бегеја (ДТД) односно на гранични камен
к.о. Зрењанин I бр.29. Овде г.л. истим правцем
пресеца Обилазницу ''Саверни полукруг'' и ломи
се за око 260о и даље наставља пратећи спољну
л.е.п. Обилазнице ''Саверни полукруг'' у правцу
југа пресеца канал Бегеј (ДТД) , пут Зрењанин –
Клек , пут Зрењанин – Јаша Томић , железничку
пругу Зрењанин – Београд и долази поново до
границе између к.о. Зрењанин I и к.о. Зрењанин
III односно на пољски пут кат.парц.бр.15417.
Прешавши пут г.л. се ломи за око 270о скреће на
запад и иде изломљеном г.л. к.о. Зрењанин I
преко граничнних камена 43, 44 до граничног
камена бр.45.
Гранична линија подручја Генералног
плана се ломи за 45о и надаље прати г.л. к.о.
Зрењанин I односно спољну линију пољског
пута кат.парц.бр.15418 и то у дужини од 160м,
где се ломи за 270о пресеца пољски пут
кат.парц.бр.15418 и наставља у правцу југо истока у дужини од око 921м, пресецајући
кат.парц.бр.15365/1 те долази до ивице
раскрснице бетонског пута кат. бр.15367/1.
Гранична линија овде пресеца бетонски пут у
истом правцу, дошавши са друге стране ивице
раскрснице, те наставља праволинијски у
дужини од 55м. Овде се г.л. ломи под углом од
270о иде до бетонског пута тј. кат. парц. бр.

15. мај 2009.

15367/1, г.л. се овде ломи за око 90о наставља у
правцу југо – запада пратећи бетонски пут у
дужини од око 550м све до првог крака где се
поново ломи за око 90о и наставља у правцу југо
- истока пратећи бетонски пут у дужини од око
450м све до следећег првог крака где се поново
ломи за око 90о и наставља у правцу северо истока пратећи бетонски пут у дужини од око
150м где се ломи за око 270о пресеца поменути
бетонски пут и наставља у правцу југо – истока
пратећи спољну ивицу канала кат. парц. бр.
15365/39 у дужини од око 1000 м где се ломи за
око 270о. Гранична линије подручја Генералног
плана наставља се у правцу југо-запада све до
линије
експропријације
државног
пута
Зрењанин-Београд. Гранична линија подручја
Генералног плана се затим ломи за око 90о и
наставља линијом експропријације државног
пута Зрењанин-Београд у правцу југо-истока у
дужнини око 350 м ту се ломи за око 270 о
пресеца државни пут Зрењанин-Београд долази
до граничне тачке број 51.
Даље се г.л. подручја Генералног плана
такође поклапа са г.л. катастарске општине
Зрењанин I до тромеђе к.о. Зрењанин I, к.о.
Зрењанин III и к.о. Ечка преко граничних камена
бр.1, 2, 3, 4 и 5 до тромеђе к.о. Зрењанин I, к.о.
Ечка и к.о. Мужља. Гранична линија иде даље
катастарском границом између к.о. Зрењанин I и
к.о. Мужља преко граничног камена бр. 1 до
бр.16 све до тромеђе к.о. Зрењанин I, к.о. Мужља
и к.о. Зрењанин III.
Гранична линија подручја Генералног
плана надаље иде лево, спољном ивицом пољског
пута кат.бр. 19659 у дужини око 200м ту се ломи
за око 270о и наставља спољном ивицом канала
кат.бр. 18859/1
све до границе између
кат.парц.18861 и 18877 где се ломи за око 270о и
наставља границом између кат парц. 18861 и
18877 све до пољског пута кат.бр.10209. Надаље
г.л. подручја Генералног плана иде спољном
линијом пољског пута који има кат. бр. 10209
све до укрштања са пољским путем кат.бр.10207
где се ломи за око 90о и даље наставља пољским
путем до његовог укрштања са пољским путем
кат.бр. 10205 где се ломи за око 270о и даље
наставља пољски путем до његовог укрштања са
пољским путем кат.бр. 18527/4 где се ломи за
око 90о и даље наставља пољски путем до
његовог укрштања са пољским путем кат.бр.
18531 где се ломи за око 90о и даље наставља
пољски путем до његовог укрштања са пољским
путем кат.бр. 10200 где се ломи за око 270о и
даље наставља пољски путем пресеца пут за
градску депонију и наставља пољским путем
кат.бр. 10215 до његовог самог краја тј. до
кат.парц.18660/1. Гранична линија подручја
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Генералног плана надаље иде у правцу запада г.л.
кат.парц.18660/1 у дужини око 320м све до
пољског пута кат.бр. 10172 који је уједно и г.л.
катастарске општине Зрењанин I са катастарском
општином Словачки Арадац .
Гранична линија подручја Генералног
плана се ломи за око 300о наставља у правцу
севера пољским путем кат.бр. 10172 који је
уједно и гранична линија катастарске општине
Зрењанин I са катастарском општином Словачки
Арадац док не дође до тромеђе к.о. Зрењанин I,
к.о. Зрењанин III и к.о. Словачки Арадац. Од ове
проломне тачке тј. тромеђе г.л. надаље прати
границу између к.о. Зрењанин I и к.о. Словачки
Арадац и тако се протеже све до експропријације
државног пута Зрењанин - Нови Сад, г.л. пресеца
државни пут Зрењанин – Нови Сад као и стари
пут Зрењанин-Арадац и надаље прати границу
између к.о. Зрењанин I и к.о. Словачки Арадац и
тако се протеже све до пољског пута кат.парц.
13848/1, пресеца га и даље наставља линијом
експропријације
Обилазнице
''Саверни
полукруг''.
Гранична линија и линија експропријације се
надаље поклапају идући све до линије
експропријације железничке пруге ЗрењанинКикинда. Гранична линија се овде ломи за око
90о и иде у правцу северо – запада тј. линијом
експропријације железничке пруге Зрењанин –
Кикинда све до г.л. катастарске општине
Зрењанин III са катастарском општином
Словачки Арадац. Гранична линија се овде ломи
за око 220о и иде у правцу севера тј. г.л.
катастарске
општине
Зрењанин
III
са
катастарском општином Словачки Арадац до
њеног првог прелома за око 270о те се наставља
у правцу истока г.л. катастарске општине
Зрењанин III са катастарском општином
Словачки Арадац до следећег прелома за око 90о
те се наставља у правцу севера г.л. катастарске
општине Зрењанин III са катастарском
општином Словачки Арадац у дужини око 100 м
где се поново ломи и то за око 270о те се
наставља у правцу истока границом парцеле
катастарски број 750 све до пута Зрењанин –
Елемир пресеца пут Зрењанин – Елемир и ломи
се за око 220о и наставља његовом другом
страном у дужини од око 100 м где се ломи за
око 120о. Гранична линија даље наставља
границом парцеле катастарски број 612, у правцу
југо – истока у дужини око 450 м тј. од првог
прелома где се ломи за око 260о и даље наставља
поклапајући се са границом парцеле катастарски
број 612 у правцу југа све до г.л. катастарске
општине Зрењанин III са катастарском
општином Зрењанин I. Гранична линија се овде
ломи за око 120о и иде у правцу истока северном

линијом границе материјалног рова све до
линије експропријације Обилазнице ''Северни
полукруг''. Линија експропријације Обилазнице
од ове тачке па до експропријације пута
Зрењанин – Кикинда представља истовремену и
г.л. подручја Генералног плана. Гранична линија
даље
наставља
северном
ивицом
експропријације Обилазнице ''Северни полукруг''
све до пољског пута кат.бр. 13859. Преломна
тачка ломи г.л. у правцу севера и прати источну
линију пољског пута у дужини око 250 м где се
ломи под углом од око 270о (у правцу истока) те
долази до тромеђе кат.парц.бр.13859, 13466/9 и
13466/10. Од ове тачке, наставља истим правцем
г.л. између кат.парц. 13466/9 и 13466/10 те
долази до експропријације пута Зрењанин Михајлово. Г.л. се овде ломи, прати линију
експропријације у дужини од око 540 м и долази
до завршне тј. почетне тачке омеђавања подручја
које је обухваћено Генералним планом.''
Члан 5.
Стручне службе ЈП "Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина" израдиће
Урбанистички план, а на терет Програма
уређења грађевинског земљишта општине
Зрењанин.
Члан 6.
Урбанистички план биће урађен у року
од 120 дана од доношења акта о изради плана, а
чуваће се код доносиоца плана и у ЈП
"Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина".
Члан 7.
У складу са чланом 52. Закона о
планирању и изградњи и Правилником о
садржини, начину израде, начину вршења
стручне контроле урбанистичког плана, као и
условима и начину стављања плана на јавни
увид (''Службени гласник РС'', бр. 12/04) Нацрт
Урбанистичког
плана
подлеже
стручној
контроли, коју врши Комисија.
Стручна контрола обухвата проверу
оправданости планског решења, проверу
усклађености урбанистичког плана са законом и
другим прописима донетим на основу Закона,
усклађеност Плана са просторним планом
општине,
урбанистичким
стандардима
и
нормативима и Одлуком о приступању изради
Урбанистичког плана.
О извршеној стручној контроли Комисија
саставља извештај, са свим примедбама и
ставовима по свакој примедби, који доставља ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење града
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Зрењанина''
- предузећу које је израдило
Урбанистички план, а исти су дужни да у року
од 30 дана од достављања извештаја, поступе по
датим примедбама.
Члан 8.
По обављеној провери да ли је
поступљено по примедбима датим на Стручној
контроли, Нацрт Урбанистичког плана ставиће
се на јавни увид свим заинтересованим правним
и физичким лицима, оглашавањем у недељном
листу "Зрењанин".
Одлуку о упућивању Плана на јавни увид
доноси Комисија.
Јавни увид траје најмање 15, а најдуже 30
дана, од
оглашавања у недељном листу
"Зрењанин".
О јавном увиду стараће се Одељење за
послове урбанизма.
Примедбе и предлози са јавног увида
доставља ће се Комисији путем Одељења за
послове урбанизма у писменој форми најкасније
последњег дана излагања плана на јавни увид.
Након обављеног јавног увида, Комисија
саставља Извештај, са прихваћеним примедбама
и ставовима по примедбама. Овај Извештај је
саставни део образложења предлога плана.
На
Урбанистички
план
се
пре
објављивања прибавља сагласност Министра
надлежног за послове урбанизма, ради
утврђивања усклађености Урбанистичког плана
са планским документима, Законом о планирању
и изградњи и прописима донетим на основу
Закона.
Члан 9.
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18.03.2009. године, саставни је део ове Одлуке и
објављује се у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана
од дана објављивања у "Службеном листу града
Зрењанин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-4/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
- На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени
утицаја
на
животну
средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04), Одељење
за послове урбанизма, Одсек за урбанизам,
просторно планирање, комуналне и нормативноправне послове Градске управе града Зрењанина,
дана 18.03.2009. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ
ПЛАНА ЗРЕЊАНИНА 2006-2026 год.
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

O спровођењу ће се старати и Надзор над
спровођењем ове Одлуке вршиће Одељење за
послове урбанизма Градске управе града
Зрењанина.
О реализацији Урбанистичког плана
стараће се ЈП "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина".
Члан 10.
Одлуком Одељења за послове урбанизма
Градске управе града
Зрењанина, о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Генералног плана Зрењанина
2006-2026 на животну средину бр.501-38/09-IV05-01 од 18.03.2009. године, на основу
предходно прибављеног мишљења органа
надлежног за заштиту животне средине,
одлучено је да се не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину.
Одлука
о
неприступању
изради
стратешке процене број: 501-38/09-IV-05-01 од

За Измене и допуне Генералног плана
Зрењанина 2006-2026 год. не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
Град Зрењанин је плански уређено
насеље и од околних насељених места је
одвојено
пољопривредним
и
сродним
површинама.
Основни чиниоци просторне структуре
Зрењанина као градског насеља су:
језгро града, стамбено ткиво, индустријске зоне,
јавно зеленило, саобраћај, отворени рубни
предели, са свим претходно наведеним
карактеристикама град Зрењанин има одређени
потенцијал и представља центар развоја. Веза
града са суседним насељеним местима је
физичке и функционалне природе.
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Према просторној структури индустрије,
градско насеље Зрењанин спада у средњи
индустријски центар са повољним геофакторима
за смештај индустрије. Због положаја и
локацијске везе града са речним пристаништем,
ваздухопловним пристаништем и државним
путевима који су укључени у мрежу европских
путева, Зрењанин се афирмисао као већи
регионални центар.
Просторни развој је базиран на следећем:
Прилагођавање
будуће
просторне
организације и уређење простора према тренду
привредног и друштвеног развоја
пратећи
научна, техничка и технолошка достигнућа.
Усклађивање нивоа урбанизације града у
циљу
постизања
равномернијег
ширег
просторног развоја.
Дестимулисање
непланског
и
нерационалног коришћења земљишта.
Ефикасније
коришћење
могућности
водотока
и обезбеђење комплементарних
функција од привреде до спорта, рекреације и
туризма...
Спречавање
изградње
објеката
(инфраструктуре, викендица, мини фарми...) и
ширење грађевинског реона на квалитетном
пољопривредном земљишту.
Обезбедити простор за делатности
услужног занатства
Обезбеђење простора и утврђивање
критеријума за стамбену изградњу (свака
породица да има обезбеђено 22м2/члан породице,
структура и социјални статус породице, основна
делатност чланова породице).
Истраживање
оптималног
облика
индивидуалног становања и истраживање
облика, организације и димензије парцела у
складу са будућим потребама становништва.
Повећање обухвата деце предшколског
узраста одговарајућим системом објеката.
Повећање капацитета школског простора
за све облике образовања како би се створили
услови за рад у једној смени.
Развијати све облике и садржаје
културних делатности.
У области социјалне заштите и даље
подстицати изградњу и адаптацију објеката у
овој области.
Развијати и даље мрежу здравствених
установа и повећати степен и конфор
здравствене заштите.
Обезбедити
несметано
снабдевање
насеља електричном енергијом, топлотном
енергијом, телекомуникацијама, природним
гасом.
Обезбедити рационални и избалансиран
распоред стамбених и радних зона.
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Истраживање система: снабдевања водом
са дистрибуирањем воде погодне за пиће,
евакуације отпадних вода и пречишћавање
истих.
Просторна
организација
ефикасног
саобраћаја са акцентом на најрационалније
облике транспорта путника и роба.
Коришћење
свих
расположивих
природних ресурса у циљу покривања
енергетских потреба.
Проширење и унапређење зелених
површина свих категорија. Стварање система
зеленила дуж водотока и путева и формирање
шумских комплекса на земљишту које није
погодно за пољопривредну производњу.
Карактеристике утицаја измена и допуна
Генералног плана Зрењанина 2006-2026 на
животну средину, као изграђеног индустријског
комплекса са познатим делатностима, сагледане
су кроз њихову вероватноћу, интензитет,
сложеност и реверзибилност, кроз временску
димензију –њихово трајање, учесталост и
понављање, кроз просторну димензију –
анализом локације, броја становника изложених
утицају и прекограничне природе утицаја, кроз
кумулативну и синергетску природу утицаја,
кроз ризике по људско здравље и животну
средину, кроз деловање на области од
природног, културног и другог значаја у оквиру
Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Генералног плана Зрењанина
2006 – 2026. који је саставни део Генералног
плана Зрењанина 2006 – 2026. .(„Сл.лист
Општине Зрењанин“ бр. 19/07 и 01/08, „Сл. лист
Града Зрењанина бр.24/08).
Детаљније сагледавање технологије и
евентуалних негативних утицаја планираних
активности, према којима се пројекти у оквиру
комплекса могу наћи на Листи I и Листи II према
Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Сл.гласник РС“ бр. 114/08),
условљава израду Студије о процени утицаја на
животну средину у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“
број 135/ 04.)
Члан 3.
За Измене и допуне Генералног плана
Зрењанина 2006-2026 год. се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну средину,
а критеријуми и разлози се заснивају на
следећем:
- Приликом реализације планских
решења подразумева се спречавање свих видова
загађења и мора се водити рачуна о очувању и
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унапређењу квалитета животне средине у складу
са Законом о заштити животне средине
(Службени гласник РС бр. 135/04). Мере заштите
подразумевају мере забране извођења других
радова и активности на планираном комплексу
којима се загађују земљиште, ваздух и воде и
мења оптимални водни режим.
- Кроз Програм за израду Плана, дате су
природне карактеристике подручја, локација
обухваћена
Програмом
са
географским
положајем, стањем животне средине, концепт
плана са планираном инфраструктуром и
заштитом животне средине.
Израда Генералног плана 2006-2026 је
завршена усвајањем од стране Привременог
органа Општине Зрењанин ( ,,Сл.лист Општине
Зрењанин” бр.19/07,1/08 и „Сл.лист Града
Зрењанина“ бр. 24/08).
У
току примене
и
спровођења
Генералног плана као и у сарадњи са Одељењем
за
послове
урбанизма
градске
управе
констатована је потреба корекције ГП у делу
датих правила грађења и уређења.
У ГП нису уграђене све примедбе које су
усвојене на седници Привременог органа заједно
са Планом и које чине саставни део Плана.
У консултацијама, које су поводом овог
проблема
вршене
са
Републичким
урбанистичким инспектором , сугерисано је да
се орган надлежан за доношење Плана ,
Скупштина града, упозна са насталим
проблемима и приступи изради измене и допуне
Генералног плана и да се Примедбе које нису
достављене обрађивачу, уграде у План.
Такође, у графичком делу Плана дошло
је до грешака које стварају дилему око важеће
намене површина.
Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину Генералног плана
Зрењанина 2006 – 2026. који је саставни део
Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026.
.(„Сл.лист Општине Зрењанин“ бр. 19/07 и
01/08, „Сл. лист Града Зрењанина бр.24/08)
урађен је на основу Одлуке о изради Извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину
Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026.
(бр.501-18/06-IV-05-01) коју је донео Општински
орган надлежан за припрему Плана, Одељење за
послове урбанизма, стамбене и комуналне
послове и заштиту животне средине oпштинске
управе Зрењанин
на основу прибављеног
позитивног мишљења службе за заштиту
животне средине истог Одељења.
Овом Стратешком проценом сагледани
су сви могући утицаји на животну средину
Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026.
укључујући активности које су се обављале, које
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се обављају и које ће се обављати на том
простору и идентификоване су активности које
могу бити узрок загађења околине. Стога је у
Извештају о стратешкој проценом утицаја на
животну средину дата оцена стања, услови и
корективне мере за
њихово смањење или
потпуно уклањање.
Питања животне средине
која су
укључена у Генерални план Зрењанина 2006 –
2026. и сагледана овом стратешком проценом,
стратешки су анализирана, процењен је могући
утицај планираних решења у ГП на животну
средину како у фази реализације Плана тако и по
коначној имплементацији Плана, дефинисале су
се планске мере заштите које ће ниво загађења
довести
на
ниво
дефнисан
законском
регулативом.
Програмом за Измену и допуну
Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026. је дат
план просторног уређења који је утемељен на
начелима одрживог развоја и оптималног
коришћења простора као и Генерални план
Зрењанина 2006 – 2026.
У Програму за Измену и допуну
Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026. су
задржана иста планска решења, циљеви уређења
и изградње и програмски елементи као и у
Генерални план Зрењанина 2006 – 2026.
Такође су задржани, на основу претходно
наведеног, исти основни циљеви заштите
животне средине у планском периоду, тако да за
израду Изменa и допунa Генералног плана
Зрењанина 2006 – 2026. није поптребно
приступити изради Стратешке процене утицаја
на животну средину.
Члан 4.
Програм за израду Измена и допуна
Генералног плана Зрењанина 2006-2026 год. у
делу који се односи на заштиту животне средине
је урађен у складу са Законом о заштити
животне средине.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
приступању изради Измена и допуна Генералног
плана Зрењанина 2006-2026 год..
Члан 6.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
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ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
- Одсек за урбанизам, просторно планирање,
комуналне и нормативно-правне пословеБрој: 501-38/09-IV-03-01
Дана: 18.03.2009.год.
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.
110
На основу члана 24. став 6, а у вези члана
21. и члана 25. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06) и
члана 31. тачка 5. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 15.05.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о приступању и изради
Просторног плана општине Зрењанин бр. 06-566/04-I-04-01 од 29.06.2004. године (''Службени
лист општине Зрењанин, бр. 4/04) назив
''Одлука о приступању изради Просторног плана
општине Зрењанин'' мења се и гласи: ''Одлука о
приступању изради Просторног плана града
Зрењанина''.
Члан 2.
У члану 1. речи: ''Просторног плана
општине Зрењанин'' замењују се речима:
''Просторног плана града Зрењанина''.
Члан 3.
У члану 4. став 1. речи:''општине
Зрењанин''
замењује
се
речима:''града
Зрењанина''.
Члан 4.
У члану 6. речи: ''СО Зрењанин'' замењује
се речима: ''Града Зрењанина''.
Члан 5.
У члану 7. датум:''31.05.2005.године''
замењује се речима: ''шест месеци по обављеној
стручној контроли Стратетије развоја планског
подручја, усаглашавању ставова надлежних
министарстава,
посебних
републичких

организација, органа територоријалне јединице
локалне самоуправе, као и корисника простора''.
Члан 6.
У члану 9. у ставу 3. речи: ''СО
Зрењанин'' замењују се речима: ''град Зрењанин''.
У ставу 5. бришу се речи: ''стамбене и
комуналне послове и заштиту животне средине''.
Члан 7.
У члану 10. став 1. бришу се речи:
''стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине'', а речи ''општине Зрењанин''
замењује се речима: ''града Зрењанина''.
Члан 8.
Иза члана 10. додаје се нов члан 11. који
гласи:
''Одлуком
Одељења
за
послове
урбанизма, Градске управе града Зрењанина бр.
501-28/09-IV-03-01
од
03.03.2009.године
одлучено је да се приступи изради стратешке
процене утицаја
Просторног плана града
Зрењанина на животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
приступању изради стратешке процене утицаја
Просторног плана града Зрењанина на животну
средину
бр.
501-28/09-IV-03-01
од
03.03.2009.године.
Члан 9.
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: 06-72-5/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
- На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој
процени
утицаја
на
животну
средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04), Одељење
за послове урбанизма, Градске управе Зрењанин,
дана 03.03.2009.године, доноси
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене•
утицаја на животну средину (у даљем тексту:
стратешка процена) за Просторни план града
Зрењанина (у даљем тексту: План).
Члан 2.
План обухвата површину од 1326 км2.
Западну границу града Зрењанина чине
река Тиса (56 км), а на десној обали Тисе налазе•
се бачке општине Жабаљ и Тител. Од ушћа Тисе
граница иде реком Дунав (9 км) до ушћа
Карашца рукавца Тамиша, који се код Ченте
спаја са Дунавом. На супротној страни Дунава су
сремске општине Инђија и Стара Пазова.
Границу према београдском подручју чини
Карашац и даље према североистоку река Тамиш
са извесним одступањима од правца речног тока.
Ту су суседне општине Опово и Ковачица.
Источне и северне границе су административне,
повучене између насеља зрењанинске и општина
Сечањ, Житиште и Нови Бечеј.
План треба да обезбеди, услове за
квалитетну организацију и уређење простора
који је предмет Плана и омогући привођење
простора планираним наменама. Он представља
стратешки документ којим се утврђује дугорочна
основна организација, коришћења и уређења
простора као и пројекције економскогдемографског и социјалног развоја територије
града Зрењанина.
Основни циљ развоја је рационално
користити природне потенцијале и развијатити
створене структуре на начин одрживог развоја
тј. развоја усклађеног са могућностима,
ограниченима и обавезама заштите простора.
Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене су
обезбеђивање заштите животне средине и
одрживог развоја сагледавањем свих промена у
просторно функционалној организацији
имплементацијом планских решења.
Стратешка процена утицаја планских
решења на животну средину вршиће се за
законом одређене намене и врсте објеката, а у
циљу сагледавања могућих значајнијих утицаја
на животну средину , могућности смањења
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негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
У оквиру стратешке процене утицаја
Плана на животну средину разматраће се
следећа питања и проблеми везани за заштиту
животне средине:
1. Карактеристике плана
Значај плана за заштиту животне средине
и одрживи развој
Заштита животне средине треба да се
огледа у тражењу баланса између квалитета
животне средине и просторно функционалне
структуре града тј. као креативан процес
успостављања равнотеже између природних
ресурса и урбаних функција града у партнерском
односу свих интересних функција у граду.
Основни проблеми заштите животне
средине и могућност утицаји Плана на разне
области и делове животне средине, природне и
урбане целине Ваздух - емисија штетних гасова
из индустрије и емисијa и имисијa штетних
гасова у свим другим областима ванпривредне
делатности (домаћа ложишта, термоенергетска
ложишта, саобраћај)
Вода - загађивања река Бегеј, Тиса и Тамиш и
осталих површинских вода , као и експлоатације,
потрошња и загађивање подземних ресурса за
водоснабдевање .
Земљиште – индустријско загађење земљишта,
дивље депоније, загађење од подземних вода у
околини депонијског простора, депонијски
простор, појава амброзије, крпеља....
Клима - На микроклиму утичу водене површине,
аерозагађеност,
структура
пољопривредне
производње, зелене површине, орјентација улица
и објеката у насељима итд.
Биљни и животињски свет – посредни и
непосредни утицаји од воде , ваздуха и
земљишта
Станишта и биодиверзитет - При нормалним
условима нема опасности по станишта и
биодиверзитет. Биодиверзитет и биолошки
ресурси ће се користити на начин који омогућава
њихов опстанак, обнављање и унапређивање у
случају нарушености.
Заштићена природна добра – утицај на велики
број врста, форми и варијетета декоративне
дендрофлоре
Становништво и здравље – посредно и
непосредно преко квалитета воде, ваздуха и
земљишта
Културно историска баштина врста
материјала и конструктивна решења, утицај
атмосферилија,
атмосферска
загађења,
елементарне непогоде, људске активности које
ће се испољити кроз реализацију плана.
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Инфраструктурни и други објекти – узајамни
положај инфраструктурних објеката као и
положај у односу на друге објекте
• Степен утицаја плана на друге планове на
различитим хијерархијским нивоима,
• Степен којим се Планом успоставља оквир
за реализацију пројеката у погледу локације,
природе, обима и услова функционисања или у
вези са алокацијом ресурса
Основни чиниоци просторне структуре града
Зрењанина су:
- положај насеља
- стамбено ткиво
- пољопривредне површине
- индустријске зоне
- јавно зеленило
- саобраћај
2. Карактеристике утицаја
• Вероватноћа,
интензитет,
сложеност,
реверзибилност
Зависиће од намене простора и
врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
• Временска димензија (трајање, учесталост,•
•
понављање)
Зависиће од намене простора и
врсте
делатности које се на посматраном подручју•
посматрају.
• Просторна димензија ( локација, географска
област,
број
изложених
становника,•
прекогранична природа утицаја)
Град Зрењанин се налази у централном делу
Војводине, у Средњем Банату.
Централни положај града Зрењанина у•
Банату и његове равномерно распоређене
комуникационе и друге везе са спољним•
регионалним подручјима, могу се сматрати као
повољан фактор за развој одређених функција. •
Границе гравитационих утицаја града Зрењанина
ка истоку, према Румунији, као и ка западу дуж
Тисе, могу се и у перспективи сматрати доста
стабилним.
• Кумулативна и синергијска природа утицаја •
Огледа се у раду индустрије – њеним
локацијским размештајем и капацитетима
производње.
• Ризици по људско здравље и животну
средину
•
Огледају се у производњи и промету животних
намирница, коришћењу воде за пиће, раду
индустријских објеката, локацији и раду
депоније, трасама канализације и радом
постројења за испуштање, пречишћавање и
одстрањивање отпадних вода и других отпадних
материја, у току одвијањем јавног саобраћаја,...
• Деловање на области од природног,

културног и другог значаја
Могу се јавити утицаји на образовање деце у
одговарајућим условима, објекте здравствене
заштите који задовољавају потребе здравствене
заштите, објекте културе у виду потенцијалне
надградње постојећих институција или нових
објеката који би допринели културном богаћењу
грађана града Зрењанина, тенденцију развијања
континуираног такмичарског успеха житеља
града Зрењанина и стварање услова за масовније
укључивање становника у спортско-рекреативне
активности.
• Деловање на угрожене области
Манифестоваће се кроз прекорачене стандарде
квалитета животне средине или граничне
вредносте, интензивно коришћење земљишта,...
Члан 4.
Извештај о стратешкој процени ће
проценити и вредновати могуће значајнији
утицаје на животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана и биће урађен по
следећој методологији:
Полазне основе стратешке процене
Општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора
Процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја на
животну средину
Смернице за израду стратешких процена
утицаја за планове на нижим
хијерахијским
нивоима и процене утицаја пројеката на животну
средину
Програм праћења стања животне средине
у току спровођења Плана (мониторинг)
Приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке процене
Приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор датог плана са аспекта
разматраних варијантних
решења и приказ
начина на који су питања животне средине
укључена у План
Описну поделу и рангирање привредних
и других локација просторних целина
обухваћеним Планом према степену ризика,
могућим еколошком оптерећењу и капацитету
животне средине
Закључци до којих се дошло током
израде извештаја о стратешкој процени
представљени на начин разумљив јавности
Члан 5.
За носиоца израде Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину одређује се
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ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина“, Зрењанин, тепличка 4.
Носилац израде Извештаја о стратешкој
процени ће образовати мултидисциплинарни
стручни тим, састављен од запослених са
одговарајућим лиценцама и по потреби
ангажовати стручна лица или организације за
поједине елементе стратешке процене.
Рок за израду Извештаја о стратешкој
процени је шест месеци по обављеној стручној
контроли Стратетије развоја планског подручја,
усаглашавању
ставова
надлежних
министарстава,
посебних
републичких
организација, органа територоријалне јединице
локалне самоуправе, као и корисника простора.
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На основу члана 46. а у вези члана 39. и
члана 45. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', број 47/03 и 34/06) и
члана 31. тачка 5. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 15.05.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА
ЛОКАЛНОГ ПУТА ЗРЕЊАНИН-ЛУКИНО
СЕЛО
Члан 1.

Члан 6.
Орган надлежан за припрему плана,
Градска управа – Одељење за послове
урбанизма, обезбеђује учешће заинтересованих
органа и организације и јавности на начин да се
излагање на јавни увид Предлога плана и
Извештаја о стратешкој процени истовремено
оглашава у локалном листу, при чему се
оглашавају подаци о времену и месту излагања
Предлога Плана и Извештаја о стратешкој
процени на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу
доставити примедбе, о времену и месту
одржавања јавне расправе, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 7.
Средства за израду Извештаја о
стратешкој процени ће се обезбедити из буџета
града Зрењанина.
Члан 8.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради измена и допуна Одлуке о приступању
изради Просторног плана града Зрењанина и
објављује се у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
Број: 501-28/09-IV-03-01
Дана: 03.03.2009. године
ЗРЕЊАНИН
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.

У циљу просторног уређења, а у складу
са Законом о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и наменом
површина утврђеном
Просторним планом
општине Зрењанин (''Међуопштински службени
лист Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92) приступа се
изради Плана детаљне регулације Коридора
локалног пута Зрењанин-Лукино Село ( у даљем
тексту: Регулациони план).
Члан 2.
Одлуком
о
приступању
изради
Регулационог плана одређује се
граница
обухвата Регулационог плана, организација која
ће израдити Нацрт и Предлог Регулационог
плана, рок израде Нацрта Регулационог плана,
орган односно организација, која ће вршити
надзор над спровођењем ове Одлуке, начин
финансирања израде Регулационог плана и
други услови везани за израду овог
Регулационог плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Програм за
израду плана чији је предлог на својој седници
утврдила Комисија за планове.
Програм из става 1. овог члана садржи:
предвиђени грађевински реон и његову поделу
на јавно и остало грађевинско земљиште; поделу
на грађевинске зоне или целине; планирану
трасу коридора и регулацију саобраћајнице и
мреже јавне комуналне инфраструктуре; као и
процену потребних средстава за уређење и
изградњу саобраћајнице и остале податке од
значаја за израду Регулационог плана.
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Члан 4.
Нова траса локалног пута Лукино Село –
Мужља (Зрењанин) је дужине 2.400 м од чега је
1.700 м трасе ван граница заштитне зоне
специјалног резервата природе ''Стари Бегеј –
Царска бара'' или 71% трасе, док 400 м трасе
прелази преко заштитне зоне или 16,6% трасе.
Опис границе почиње од граничне
преломне тачке 1, а то је најсевернија преломна
тачка и она се налази на углу улице Киш Ернеа и
улице Ослобођења. Од граничне преломне тачке
број 1 граница иде у правцу југоистока и пресеца
улицу Ослобођења све до граничне преломне
тачке 2. Гранична преломна тачка 2 је тромеђа
коју чине улица Ослобођења и парцеле 12196/1 и
12197/1. Граница даље иде граничном линијом
између парцела 12196/1 и 12196/2 са парцелама
12197/1 и 12197/2 све до граничне преломне
тачке 3. У граничној преломној тачки 3 граница
се ломи за око 320° и наставља у правцу
северозапада граничном линијом парцеле
12197/2 која је уједно и граница К.О. Зрењанин и
К.О. Мужља у дужини од 70м све до граничне
преломне тачке 4. У граничној преломној тачки
4 граница се ломи за око 300° и наставља у
правцу југа и пресеца парцеле 1001 и 1002 К.О.
Мужља у дужини од 150м све до граничне
преломне тачке 5. Гранична преломна тачка број
5 је тромеђа парцеле 1002 у К.О. Мужља и
парцела 1501 и летњег пута парцела број 2025
К.О. Лукино Село. Граница иде даље у правцу
југа левом страном летњег пута парцела број
2025 К.О. Лукино Село све до граничне
преломне тачке 6. Гранична преломна тачка број
6 је тромеђа коју чине летњи пут, парцела број
2025 и парцела 2066/1 и 2065 где се граница
ломи у граничној преломној тачки 6 и то за око
150°. Граница даље наставља у правцу
југоистока дужином од 370м, пресеца канал,
парцела број 527 као и катастарске парцеле број
501 и 503, а све до сифон канала, парцела број
528 до граничне преломне тачке 7. У граничној
преломној тачки број 7 граница се ломи за око
170° и наставља у правцу југоистока левом
страном експроприационе линије сифон канала,
парцела 528 у дужини од 250м до граничне
преломне тачке 8. У граничној преломној тачки
број 8 граница се ломи за око 270° и пресеца
сифон канал до граничне преломне тачке 9.
Гранична преломна тачка 9 је четворомеђа коју
чине сифон канал парцела број 528, летњи путпарцела број 605 и катастарске парцеле број 557
и 564. Граница даље иде у правцу југа левом
страном летњег пута, парцела број 605, све до
граничне преломне тачке 10. У граничној
преломној тачки број 10 граница се ломи за око

270° и пресеца летњи пут до граничне преломне
тачке број 11 где се поново ломи за око 270° и
даље иде у правцу севера десном страном летњег
пута, парцела број 605,
све до граничне
преломне тачке 12. У граничној преломној тачки
број 12 граница се ломи за око 200° и наставља у
правцу сецерозапада, пресеца парцеле 556 и 555
све до граничне преломне тачке 13. Гранична
преломна тачка 13 је тромеђа коју чине сифон
канал, парцела број 528 и катастарске парцеле
555 и 554. У граничној преломној тачки број 13
граница се ломи за око 170°, пресеца сифон
канал, парцела број 528 и парцелу 501 све до
граничне преломне тачке број 14. У граничној
преломној тачки број 14 граница се ломи за око
240° и наставља десном страном летњег пута у
правцу севера све до границе између К.О.
Лукино Село и К.О. Мужља и долази до
граничне преломне тачке 15. У граничној
преломној тачки број 15 граница се ломи за око
170°, пресеца парцелу 1002 и долази до граничне
преломне тачке број 16. Гранична преломна
тачка број 16 је пресек граничне линије парцеле
1102, која је уједно и граница К.О. Мужља и
К.О. Зрењанин I и леве стране улице
Ослобођења у насељу Мужља. У граничној
преломној тачки 16 граница се ломи за око 270°
и наставља у правцу североистока све до почетне
граничне преломне тачке 1.
Члан 5.
Стручне службе ЈП "Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина" израдиће
Регулациони план на терет Програма уређивања
грађевинског земљишта града Зрењанина.
Члан 6.
Регулациони план биће урађен у року од
60 дана од доношења акта о изради плана, а
чуваће се код доносиоца плана и у ЈП
"Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина".
Члан 7.
У складу са Законом о планирању и
изградњи и Правилником о садржини, начину
израде, начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и условима и начину
стављања плана на јавни увид (''Службени
гласник РС'', бр. 12/04) Нацрт Регулационог
плана подлеже стручној контроли, коју врши
Комисија. О извршеној стручној контроли
Комисија
саставља
извештај,
са
свим
примедбама и ставовима по свакој примедби,
који доставља ЈП Дирекцији - предузећу које је
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израдило Регулациони план, а исти су дужни да
у року од 30 дана од достављања извештаја,
поступе по датим примедбама.
Члан 8.
По обављеној провери да ли је поступљено
по примедбима датим на Стручној контроли,
Нацрт Регулационог плана ставиће се на јавни
увид свим заинтересованим правним и физичким
лицима, оглашавањем у недељном листу
"Зрењанин".
Одлуку о упућивању Плана на јавни увид
доноси Комисија.
Јавни увид траје најмање 15, а најдуже 30
дана, од
оглашавања у недељном листу
"Зрењанин".
О јавном увиду стараће се Одељење за
послове урбанизма, Градске управе града
Зрењанина.
Примедбе и предлози са јавног увида
доставља ће се Комисији путем Одељења за
послове урбанизма, у писменој форми најкасније
последњег дана излагања плана на јавни увид.
Након обављеног јавног увида, Комисија
саставља извештај, са прихваћеним примедбама
и ставовима по примедбама. Овај извештај је
саставни део образложења предлога плана.
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
вршиће Одељење за послове урбанизма, Градске
управе града Зрењанина.
О реализацији Регулационог плана стараће
се ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина".
Члан 10.
Одлуком Одељења за послове урбанизма,
Градске управе града Зрењанина бр. 501-24/09IV-03-01 од 23.02.2009.године одлучено је да се
не приступи изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације Коридора локалног
пута Зрењанин-Лукино Село на животну
средину.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације Коридора локалног
пута Зрењанин-Лукино Село на животну
средину, бр. 501-24/09-IV-03-01 од 23.02.2009.
године.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог)
дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Зрењанина".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-6/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
- На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени
утицаја
на
животну
средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04), Одељење
за послове урбанизма, Одсек за урбанизам,
просторно планирање, комуналне и нормативноправне послове Градске управе града Зрењанина,
дана 23.02.2009. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ЛОКАЛНОГ
ПУТА ЗРЕЊАНИН – ЛУКИНО СЕЛО
Члан 1.
За План детаљне регулације коридора
локалног пута Зрењанин – Лукино Село не
приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину.
Члан 2.
План детаљне регулације коридора
локалног пута Зрењанин – Лукино Село (у
даљем тексту: План) обухвата простор у к.о.
Лукино Село и к.о. Зрењанин I.
Планирана траса пута повезује Зрењанин
са насељем Лукино Село и прихватиће локални
саобраћај. Изградњом овог пута оствариће се и
краћа веза насеља Бело Блато са Зрењанином
(преко Лукиног Села).
Број становника ова два насеља је мали
(око 2500 становника) те се не очекује велики
интензитет саобраћаја па тиме ни значајније
угрожавање животне средине.
У ова два насеља евидентан је мали број
путничких аутомобила (око 170 путничких
аутомобила), а велик број бициклова (око 1000
бициклова), па се не очекује значајније загађење
пута од моторног саобраћаја.
Непокретна културна добра у околини
планиране трасе пута не постоје.
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На простору обухваћеним планом нема
шумске вегетације, дендрофауне и угрожених
биљних и животињских врста.
Планирана
траса
пута
је
на
пољопривредном земљишту, прелази преко
мелирационог ободног канала насеља Мужља у
Зрењанину.
Траса пута пролази и преко два канала за
напајање рибњака "Ечка" на којима нема
објеката и који се требају премостити.
На траси постоји прикључак пута за Ечку
и леније за индивидуалне парцеле.
Члан 3.
За План се не приступа
изради
стратешке процене утицаја на животну средину,
а критеријуми и разлози се заснивају на
следећем:
- Приликом реализације планских
решења подразумева се спречавање свих видова
загађења и мора се водити рачуна о очувању и
унапређењу квалитета животне средине у складу
са Законом о заштити животне средине
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04). Мере
заштите подразумевају мере забране извођења
других радова и активности на планираној траси
којима се загађују земљиште, ваздух и воде и
мења оптимални водни режим.
- Кроз Програм за израду Плана, дате су
природне карактеристике подручја, локација
обухваћена
Програмом
са
географским
положајем, стањем животне средине, концепт
плана са планираном инфраструктуром и
заштитом животне средине.
- Локалитет намењен изградњи пута је
пољопривредно земљиште лошег квалитета.
Одређени делови земљишта су на ниским
висинским котама што ће захтевати насипање
терена. Део трасе је и на приватној катастарској
парцели, где се налази рибњак који се такође
мора насути. На каналима за снабдевање
рибњака водом биће потребна изградња мостова,
а на мелирационим каналима реконструкција
постојећег пропуста.
- Нова траса Лукино Село–Мужља је
дужине свега 2.400 м од чега је 1.700 м трасе ван
граница заштитне зоне специјалног резервата
природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' или 71%
трасе, док 400 м трасе прелази преко заштитне
зоне и преко малог и великог сифона (напајање
рибњака) или 16,6% трасе. Улична мрежа Белог
Блата, Лукиног Села и локалних путева Бело
Блато Л14 и Л14/1 су укупне дужине 31.354 м
што у односу на нову трасу предложеног пута од
2.400 м, чини свега 7,1% укупне мреже
саобраћајнице, из чега се види колика је велика

уштеда и скраћење пута предложеном новом
трасом.
- Два пропуста на малом и великом
сифону скраћују путовање возила у функцији
опслуживања рибњака Ечка. Изградњом ове
нове саобраћајнице Лукино Село – Мужља не би
се повећао број путовања на траси већ би се
скратиле трасе путовања Бело Блато – Лукино
Село – Мужља.
- Будућа траса је у обухвату или у
контакном
подручју
Плана
специјалног
резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' за
који је рађен Извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину а План и извештај
су у фази усвајања.
- Како је простор обухваћен Програмом
предвиђен за конкретне и познате делатности
процена
утицаја на животну средину као
превентивна мера заштите животне средине је
заснована на чињеници да се саобраћајни услови
и постојеће стање животне средине не
погоршава те из тих разлога није потребно
приступити изради стратешке процене утицаја
на животну средину.
Члан 4.
Програм за израду Плана детаљне
регулације коридора локалног пута Зрењанин –
Лукино Село у делу који се односи на заштиту
животне средине је урађен у складу са Законом о
заштити животне средине, условима добијеним
од Завода за заштиту природе Србије, радна
јединица Нови Сад бр. 03-368/2 од 31.07.2005.
године који је на основу констатованог стања
предложио услове и мере заштите за трасирање
и изградњу предметног коридора локалног пута.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
приступању изради Плана детаљне регулације
коридора локалног пута Зрењанин – Лукино
Село.
Члан 6.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
- Одсек за урбанизам, просторно планирање,
комуналне и нормативно-правне пословеБрој: 501-24/09-IV-03-01
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Дана: 23.02.2009.године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.
112
На основу члана 46. а у вези члана 39. и
члана 45. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', број 47/03 и 34/06) и
члана 31. тачка 5. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 15.05.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНОГ
КОМПЛЕКСА АД ''ДИЈАМАНТ''
У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
У циљу просторног уређења, а у складу
са Законом о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и наменом
површина утврђеном
Генералним планом
Зрењанина 2006-2026
('' Службени лист
општине Зрењанина'', бр. 19/07, 01/08 и ''
Службени лист града Зрењанина'', 24/08)
приступа се изради Плана детаљне регулације
радног Комплекса а.д. ''Дијамант'' у Зрењанину (
у даљем тексту: Регулациони план).
Члан 2.
Одлуком
о
приступању
изради
Регулационог плана одређује се
граница
обухвата Регулационог плана, организација која
ће израдити Нацрт и Предлог Регулационог
плана, рок израде Нацрта Регулационог плана,
орган односно организација, која ће вршити
надзор над спровођењем ове Одлуке, начин
финансирања израде Регулационог плана и
други услови везани за израду овог
Регулационог плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Програм за
израду плана чији је предлог на својој седници
утврдила Комисија за планове.
Програм из става 1. овог члана садржи:
предвиђени грађевински реон и његову поделу
на јавно и остало грађевинско земљиште; поделу
на грађевинске зоне или целине; планирану
трасу коридора и регулацију саобраћајнице и
мреже јавне комуналне инфраструктуре; као и
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процену потребних средстава за уређење и
изградњу саобраћајнице и остале податке од
значаја за израду Регулационог плана.
Члан 4.
Eкономски
и
технолошки
развој
фабричког комплекса „Дијамант“ условио је
потребу за реконтрукцијом и изградњом нових
објеката, као и за рушење појединих објеката
који више нису у функцији. Промена имовинскоправних односа и корисништва над одређеним
делом земљишта захтева промену границе
радног комплекса АД“Дијамант“ као и промену
статуса земљишта из осталог грађевинског
земљишта у јавно и обрнуто.
Граница почиње на најсевернијем делу
подручја које је обухваћено овим планом, од
граничне преломне тачке број 1 која се налази на
пресеку средине реке Бегеј са продужетком
граничне линије између катастарске парцеле
13844/1 са катастерским парцелама 13877/10 и
13887/11 све у К.О. Зрењанин I. Од граничне
преломне тачке број 1 граница иде у правцу југа
граничном линијом између катастарских парцела
13884/1, 13877/6, 13844/2 и 9625/10 са
катастарским парцелама 13887/10, 13877/11,
13877/8, 13877/9 и 9625/11све до граничне
преломне тачке број 2 која се налази на пресеку
споменуте граничне линије са осовином
Темишварског пута катастарских парцела број
9627/1. Од граничне преломне тачке број 2
граница се ломи за око 270º и иде осовином
Темишварског пута у правцу југозапада до
раскрснице између Темишварског пута, пута 1.
реда број 6 и Банатске улице, односно, до
граничне преломне тачке број 3. Од граничне
преломне тачке број 3 граница се ломи за око
170º и иде осовином улице Банатска у правцу
југоистока све до граничне преломне тачке број
4
која представља пресек осовина улица
Банатске и Принципове. Од граничне преломне
тачке број 4 граница се ломи за око 300º и иде
осовином улице Принципова све до граничне
преломне тачке број 5 која представља пресек
осовине улица Принципове са продужетком
граничне линије између катастарске парцеле
3786/1 са катастерским парцелама 3786/3 и
3786/2. Од граничне преломне тачке број 5
граница се ломи за око 270º и иде граничном
линијом између катастарске парцеле 3786/1 са
катастерским парцелама 3786/3 и 3786/2 до
граничне преломне тачке број 6. У граничној
преломној тачки број 6 гарница се ломи за око
100º и иде граничном линијом између
катастарске парцеле 3808/1 са катастарским
парцелама 3786/2, 3787/2, 3788/2, 3790, 3791/2,
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3792/2, 3793, 3796, 3797/2, 3799, 3800/2 и 3780/1
до граничне преломне тачке број 7. У граничној
преломној тачки број 7 граница се ломи за око
270º и иде граничном линијом између
катастарске парцеле 3808/1 са катастарским
парцелама 3832, 3830, 3810 до граничне
преломне тачке број 8. У граничној преломној
тачки број 8 граница се ломи за око 90º и иде
граничном линијом између катастарских парцела
3810 и 3776 до граничне преломне тачке број 9.
У граничној преломној тачки број 9 граница се
ломи за око 90º и иде граничном линијом између
катастарске парцеле 3810 са катастерском
парцелом 9628/1 у дужини од око 15 м до
граничне преломне тачке број 10. У граничној
преломној тачки број 10 граница се ломи за око
270º наставља у правцу севера, пресеца улицу
Милетићева и иде граничном линијом између
катастарске парцеле број 3654/1 са катастарским
парцелама број 3651 и 3648/2 до граничне
преломне тачке број 11. У граничној преломној
тачки број 11 граница се ломи за око 300º и иде
средином реке Бегеј у правцу истока све до
почетне граничне преломне тачке број 1 .
Члан 5.
Стручне службе ЈП "Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина" израдиће
Регулациони план, а његову израду ће
финансирати
инвеститор
из
сопствених
средстава.
Регулациони план биће урађен у року од
60 дана од доношења акта о изради плана, а
чуваће се код доносиоца плана и у ЈП
"Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина".
Члан 6.
У складу са Законом о планирању и
изградњи и Правилником о садржини, начину
израде, начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и условима и начину
стављања плана на јавни увид (''Службени
гласник РС'', бр. 12/04) Нацрт Регулационог
плана подлеже стручној контроли, коју врши
Комисија. О извршеној стручној контроли
Комисија
саставља
извештај,
са
свим
примедбама и ставовима по свакој примедби,
који доставља ЈП Дирекцији - предузећу које је
израдило Регулациони план, а исти су дужни да
у року од 30 дана од достављања извештаја,
поступе по датим примедбама.
Члан 7.
По обављеној провери да ли је
поступљено по примедбама датим на Стручној

контроли, Нацрт Регулационог плана ставиће се
на јавни увид свим заинтересованим правним и
физичким лицима, оглашавањем у недељном
листу "Зрењанин".
Одлуку о упућивању Плана на јавни увид
доноси Комисија.
Јавни увид траје најмање 15, а најдуже 30
дана, од
оглашавања у недељном листу
"Зрењанин".
О јавном увиду стараће се Одељење за
послове урбанизма, Градске управе града
Зрењанина.
Примедбе и предлози са јавног увида
доставља ће се Комисији путем Одељења за
послове урбанизма, у писменој форми најкасније
последњег дана излагања плана на јавни увид.
Након обављеног јавног увида, Комисија
саставља извештај, са прихваћеним примедбама
и ставовима по примедбама. Овај извештај је
саставни део образложења предлога плана.
Члан 8.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за послове
урбанизма, Градске управе града Зрењанина.
О реализацији Регулационог плана
стараће се ЈП "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина".
Члан 9.
Одлуком Одељења за послове урбанизма,
Градске управе града Зрењанина бр. 501-39/09IV-03-01 од 18.03.2009.године одлучено је да се
не приступи изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације радног Комплекса
а.д. ''Дијамант'' у Зрењанину на животну
средину.
Саставни део ове Одлуке је Програм за
израду Плана и Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације радног Комплекса а.д. ''Дијамант'' у
Зрењанину на животну средину, бр. 501-39/09IV-03-01 од 18.03.2009, која се заједно са овом
Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог)
дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-7/09-I-10-01
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Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
- На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени
утицаја
на
животну
средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04), Одељење
за послове урбанизма, Одсек за урбанизам,
просторно планирање, комуналне и нормативноправне послове Градске управе града Зрењанина,
дана 18.03.2009. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНОГ КОПМЛЕКСА АД
''ДИЈАМАНТ'' У ЗРЕЊАНИНУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План детаљне регулације радног
Комплекса а.д. ''Дијамант'' у Зрењаанину не
приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину.
Члан 2.
План детаљне регулације радног Комплекса
а.д. ''Дијамнат'' у Зрењанину (у даљем тексту:
План) обухвата простор у к.о. Зрењанин I.
Комплекс Ад „Дијамант“ налази се у радној
зони 5 у оквиру просторне целине IV у
границама Генералног плана Зрењанина 2006 –
2026.
Производни програм АД „Дијамант“
Зрењанин обухвата прераду сунцокрета и
производњу финалних производа на бази уља.
Поред производних погона, у комплексу АД
„Дијамант“ налази се канцеларијски простор,
складишта амбалаже и готове робе, магацин
резервних делова и погон за производњу паре
(котларница).
Карактеристике утицаја комплекса АД
„Дијамант“ на животну средину, као изграђеног
индустријског
комплекса
са
познатим
делатностима, сагледане су кроз њихову
вероватноћу,
интензитет,
сложеност
и
реверзибилност, кроз временску димензију –
њихово трајање, учесталост и понављање, кроз
просторну димензију – анализом локације, броја
становника изложених утицају и прекограничне
природе
утицаја,
кроз
кумулативну
и
синергетску природу утицаја, кроз ризике по
људско здравље и животну средину, кроз
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деловање на области од природног, културног и
другог значаја у оквиру Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Генералног
плана Зрењанина 2006 – 2026. који је саставни
део Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026.
.(„Сл.лист Општине Зрењанин“ бр. 19/07 и
01/08, „Сл. лист Града Зрењанина бр.24/08).
Детаљније сагледавање технологије и
евентуалних негативних утицаја планираних
активности, према којима се пројекти у оквиру
комплекса могу наћи на Листи I и Листи II према
Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Сл.гласник РС“ бр. 114/08),
условљава израду Студије о процени утицаја на
животну средину у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“
број 135/ 04.)
Члан 3.
За План се не приступа изради стратешке
процене утицаја на животну средину, а
критеријуми и разлози се заснивају на следећем:
- Приликом реализације планских решења
подразумева се спречавање свих видова загађења
и мора се водити рачуна о очувању и
унапређењу квалитета животне средине у складу
са Законом о заштити животне средине
(Службени гласник РС бр. 135/04). Мере заштите
подразумевају мере забране извођења других
радова и активности на планираном комплексу
којима се загађују земљиште, ваздух и воде и
мења оптимални водни режим.
- Кроз Програм за израду Плана, дате су
природне карактеристике подручја, локација
обухваћена
Програмом
са
географским
положајем, стањем животне средине, концепт
плана са планираном инфраструктуром и
заштитом животне средине.
Услед емисије штетних и опасних материја у
току рада погона АД „Дијамант“ он као такав
подлеже законској регулативи када је у питању
заштита животне средине и заштита здравља и
безбедности на раду.
Ваздух
Загађење ваздуха се јавља као последица
одвијања сталних активности у процесу
производње.
Правилником о граничним вредностима емисије,
начину и роковима мерења и евидентирања
података („Службени гласник РС“ бр. 30/97 и
35/97) регулисане су граничне вредности
емисије.
На основу мерења концентрације прашкастих
материја на емитеру котлова К-4 и К-5, при раду
котла К-4 у августу 2008.г. и при раду котла К-5
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у октобру исте године,
од стране „Био –
еколошког центра“ из Зрењанина, може се
констатовати да су концентрације испод
граничне
вредности
прописане
домаћим
нормама у условома рада постројења.
Мерењем концентрације угљен моноксида на
истим тим емитерима и у истом временском
периоду констатовамо је да емисија не прелази
граничну вредност у условима рада постројења.
Резултати мерења концентрације оксида азота
изражених као NO2, показују да су измерене
концентрације испод Правилником прописаних
граничних вредности емисије.
Као чињеницу у опису постојећег стања при
овим мерењима треба нагласити да на оба
поменута емитера постоји инсталисан уређај за
смањење емисије (електростатички филтер).
Одвијањем саобраћаја на манипулативним
површинама може бити повећана количина
издувних гасова, али обзиром да није присутан
велики интензитет саобраћаја, ово не доводи до
промена у квалитету ваздуха.
Правилником о граничним вредностима имисије,
начину и роковима мерења и евидентирања
података („Службени гласник РС“ бр. 54/92 и
30/99) регулисане су граничне вредности
имисије.
На основу мерења које је извршено у октобру
2008.г. на мерном месту бр.8, које припада АД
„Дијамант“ током двадесетчетворочасовног
узорковања и којим су праћене концентрације
сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида дошло се
до следећих закључака:
- концентрације сумпордиоксида нису биле
више од прописаних GVI;
- вредност концентрације чађи је била изнад
прописане GVI током 2 дана;
- садржај азотдиоксида није био виши од
дозвољене GVI.
Вода
Одржавање бунара у склопу формираних
санитарних зона заштите допринело је очувању
квалитета, квантитета и
континуалности у
снабдевању водом свих потрошача.
Редовно узорковање отпадне воде (IV квартал
2008.г.) у новембру 2008.г. од стране Завода за
јавно здравље Зрењанин дало је следеће
резултате у односу на MDV за отпадне воде које
се односе на градску канализацију:
- из погона „Уљара“ узети су узорци на уливу
и изливу из уређеја за пречишћавање као и
тренутни узорци из излива атмосферске
канализације. На изливу из пречистача узорак је
показао да од испитиваних параметара једино
количина сулфата у oблику (SO4)2- од 591 mg/l
прелази прописану MDV од 400 mg/l.

- из погона „БиМа“ узети су узорци на уливу и
изливу из уређеја за пречишћавање као и
тренутни узорак из излива атмосферске
канализације у Бегеј. Узорак је показао да ни
један од испитивасних параметара није прелазио
прописану MDV.
Земљиште
Загађење земљишта је везано за загађења
чврстим отпадом, и то посебно разношењем
ветром. Одлагање такве врсте отпада обезбеђено
је на депонији АД „Дијамант“, посебно
разврстаним.
Складиште
отпадних
опасних
материја
привремено је лоциран на утврђеном месту
захтеван законским прописима. Одлагани
садржај је прописно изолован од околне средине
и јасно обележен.
Како је простор обухваћен Програмом
предвиђен за конкретне и познате делатности
процена
утицаја на животну средину као
превентивна мера заштите животне средине је
заснована на чињеници да се постојеће стање
животне средине не погоршава те из тих разлога
није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 4.
Програм за израду Плана детаљне
регулације радног Комплекса а.д. ''Дијамант'' из
Зрењанина у делу који се односи на заштиту
животне средине је урађен у складу са Законом о
заштити животне средине.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
приступању изради Плана детаљне регулације
радног Комплекса а.д. ''Дијамант'' из Зрењанина.
Члан 6.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
- Одсек за урбанизам, просторно планирање,
комуналне и нормативно-правне пословеБрој: 501-39/09-IV-03-01
Дана: 18.03.2009.године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.
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Члан 1.

На основу члана 54. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 47/03 и 34/06) и члана 31. тачка 5. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ДЕЛА ОДЛУКЕ
О ДЕТАЉНОМ УРБАНИСТИЧКОМ
ПЛАНУ ''ОБИЛАЗНИЦА-СЕВЕРНИ
ПОЛУКРУГ'' У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком престаје да важи Одлука
о Детаљном урбанистичком плану ''ОбилазницаСеверни
полукруг''
у
Зрењанину
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'', бр.
3/91) и (''Службени лист општине Зрењанин'' бр.
9/93 и 11/03) у делу који се односи на простор
раскрснице обилазнице и пута за Нови Сад на
катастарским парцелама бр. 2682/2, 2527/3 и
2526/2 к.о. Словачки Арадац и 13184/5 к.о.
Зрењанин I.
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: 06-72-8/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 54. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 47/03 и 34/06) и члана 31. тачка 5. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
УРБАНИСТИЧКОМ ПРОЈЕКТУ
СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА
''КАРАЂОРЂЕВ ТРГ'' У ЗРЕЊАНИНУ

Овом Одлуком престаје да важи Одлука
о
урбанистичком
пројекту
спортско
рекреационог центра ''Карађорђев трг'' у
Зрењанину, бр. 06-41-32/01-I-06 од 05.06.2001.
године (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
6/01 и 11/03).
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: 06-72-9/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
115
На основу члана 54. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 47/03 и 34/06) и члана 31. тачка 5. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
ДЕТАЉНОМ УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНУ
Р.О. РОБНО ТРАНСПОРТНОГ ЦЕНТРА
''ПРИСТАНИШТЕ'' У ОСНИВАЊУ
ЗРЕЊАНИН И РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РТЦ
''ПРИСТАНИШТЕ'' Д.П ''ПУТЕВИ'' У
ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком престаје да важи Одлука
о детаљном урбанистичком плану Р.О. Робно
транспортног центра ''ПРИСТАНИШТЕ'' у
оснивању, Зрењанину, бр. XIII-02-06/61/87-20 од
27.04.1987. године (''Међуопштински службени
лист Зрењанин'', бр. 5/87 и ''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 11/03 ), и Решење о
усвајању
Урбанистичког
пројекта
РТЦ
''ПРИСТАНИШТЕ'' Д.П ''ПУТЕВИ'' у Зрењанину
бр.
350-6/90-II
од
12.02.1990.
године
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'', бр.
3/90).

15. мај 2009.
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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: 06-72-10/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 4. и 13. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91,
71/94 и 79/05), члана 74. став 1. Закона о
културним добрима (''Службени гласник РС'',
број 71/94), члана 2. став 1. тачка 5. Одлуке о
утврђивању мрежа завода за заштиту споменика
културе на територији Аутономне Покрајине
Војводине (''Службени лист АП Војводине'', број
14/03), члана 5. став 1. тачка 5. Закона о
утврђивању одређених надлежности Аутономне
Покрајине (''Службени гласник РС'', бр. 6/02 и
101/07), члана 15. тачка 18. и члана 31. тачка 38.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
15.05.2009. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 11/03), у члану 2. став
2. речи: ''Суботићева бр. 1'' замењују се речима:
''Трг Републике бр. 1''.
Члан 2.
Члан 4. став 3. мења се и гласи:
'' Шифра делатности Завода је:
92522 – заштита културних добара, природних и
других знаменитости
Поред ове претежне делатности, Завод
обавља и следеће делатности:
22110 – издавање књига, брошура музичких
књига и других публикација,

74202 – пројектовање грађевинских и других
објеката,
74204 – остале архитектонске и инжењерске
активности и технички савети (надзор грађења)
74830 – секретарске и преводилачке активности
(копирање,
фотокопирање
и
сличне
активности)''.
Члан 3.
У члану 9. став 1. алинеја 2. реч:
''општине'' замењује се речју: ''града''.
Члан 4.
Члан 12. мења се и гласи:
''Директора Завода именује и разрешава
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине.
Услови за именовање директора утврђују
се Статутом.
Директор се именује на период од четири
године.
Извршно веће Аутономне Покрајине
Војводине именује и вршиоца дужности
директора, а до именовања директора и то
најдуже на период од једне године''.
Члан 5.
У члану 14. речи: ''Скупштина општине''
замењују се речима: ''Извршно веће Аутономне
Покрајине Војводине''.
Члан 6.
У члану 17. речи: ''Скупштина општине''
замењују се речима: ''Извршно веће Аутономне
Покрајине Војводине''.
Члан 7.
У члану 19. реч: ''општине'' замењује се
речју: ''града''.
Члан 8.
У члану 20. речи: ''Извршни одбор
Скупштине општине'' замењују се речју:
''Градоначелник''.
У истом члану алинеја 1. речи:
''појединачни колективни уговор'' замењују се
речима: ''колективни уговор код послодавца''.
У истом члану, брише се друга алинеја, а
алинеја 3. постаје алинеја 2.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-11/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 6. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91,
71/94 и 79/05), члана 18. Закона о спорту
(''Службени гласник РС'', бр. 52/96 и 101/05) и
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
15.05.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ
ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ СПОРТСКОМ САВЕЗУ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о поверавању вршења
делатности физичке културе Спортском савезу
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/93, 5/95, 5/02, 14/05 и 15/05), у
називу и члану 1. речи: ''општине Зрењанин'',
замењују се речима: ''града Зрењанина''.
Члан 2.
У члану 3. став 1. речи: ''Скупштина
општине'', замењују се речима: ''Скупштина
града''.
У истом члану став 2. реч: ''општине'',
замењује се речју: ''града''.

15. мај 2009.

ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-12/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 15. и члана 106. Статута
града Зрењанина (Службени лист града
Зрењанина број 21/2008) и члана 30. Одлуке о
заштитнику грађана (Службени лист општине
Зрењанин број 10/2003 и Службени лист града
Зрењанина број 24/2008), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године разматрала је Пети годишњи извештај
заштитника грађана о активностима, стању
људских права и правној сигурности који је
поднео заштитник грађана за територију града
Зрењанина и констатовала:
- извештај обухвата пету годину рада овог
органа у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2008. године;
- у том периоду заштитник грађана је обавио
разговоре са 234 грађанки и грађана и
представника правних лица;
- писменом представком заштитнику грађана се
обратило 53 грађанки и грађана и правних лица;
- на рад републичких органа се односило 14
представки;
- одлука о покретању истраге донета је у 15
случајева;
- остварена је добра сарадња са органима управе,
органима и организацијама чији је оснивач град
Зрењанин, Заштитником грађана Републике
Србије, Покрајинским омбудсманом, локалним
омбудсманима, другим државним органима и
невладиним организацијама;
- дата је оцена о стању људских права и правној
сигурности у граду Зрењанину.
На основу тог Извештаја и изведених
констатација Скупштина града је донела

Члан 3.
ЗАКЉУЧАК
У чл. 7, 8. и 9. речи: ''Скупштина
општине'', замењују се речима: ''Скупштина
града'', у одговарајућем падежу.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

1. ПРИХВАТА СЕ Пети годишњи извештај
заштитника грађана за територију града
Зрењанина о активностима, стању људских
права и правној сигурности у 2008. години.
2. Овај Извештај објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина'' и средствима јавног
информисања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

15. мај 2009.
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СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-18/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
- Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Зрењанин
Заштитник грађана града Зрењанина
Зрењанин, марта 2009. године
Пети годишњи извештај
2007. – 2008.
Увод
Ово
је
пети, редовни
извештај
заштитника грађана - омбудсмана за територију
општине – града Зрењанина.
Садржина и структура извештаја су
утврђени Oдлуком о омбудсману и Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о омбудсману.
Зато ту нема места за веће промене. Извештаји,
управо зато нужно морају бити, бар у том делу,
слични, што нужно са собом носи опасност од
понављања и ситуација и оцена. Промене у
области нормативног уређивања друштвених
односа и степену њихове стварне примене траже
време и по правилу нису брзе, чак ни у
друштвима која се, као наше, налазе у стању
транзиције.
И овај извештај у неким деловима
садржи и позива се на податке или извештаје
других државних органа или невладиних
организација. На извештаје медија, такође. Ти
подаци приказују стање или виђење и процену
стања и нису налази или став заштитника
грађана.
Још један значајан податак. Ово је трећи
скупштински сазив који разматра редовни
годишњи извештај заштитника грађана –
омбудсмана за територију општине, односно
града Зрењанина.
Пети годишњи извештај обухвата пету
годину рада омбудсмана – заштитника грађана за
територију општине - града Зрењанина и период
од 01. јануара 2008. до 31. децембра 2008.
године. Сачињен је у три главна дела. Први део
садржи податке о активностима омбудсмана,
други део говори о стању људских права, док
трећи део даје оцену правне сигурности у
општини.
Први део – Активности заштитника грађана
Број и структура представки
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Омбудсман за територију општине
Зрењанин почео је да ради половином априла
2004. године. До краја 2008. године се
канцеларији заштитника грађана - омбудсмана
усмено обратило 1454 грађанки и грађана. У
првој години рада их је било 251, другој 386,
трећој 302, у четвртој години рада 281, а у току
2008. године 234 грађанки и грађана.
И ове године може се уочити благи пад
броја усмених обраћања омбудсману –
заштитнику грађана. Грађанке и грађани су се у
току рада упознали са надлежностима
заштитника грађана - омбудсмана. Поред тога и
рад Службе бесплатне правне помоћи је
допринео да део грађана и грађанки помоћ
затражи од те службе.
У погледу разлога због којих су се
грађани и грађанке обраћали заштитнику грађана
- омбудсману нема новина. И даље је највише
обраћања било због проблема у решавању
основних животних питања: остваривања права
на рад и права на инвалидско и пензијско
осигурање. Грађани и грађанке су се и ове
године често обраћали и због проблема које
имају у поступку приватизације: од остваривања
права на упис бесплатних акција (нарочито у
првој половини 2008. године, у време уписа
бесплатних акција), до губљења већ стечених
права на акције због стечаја или ликвидације
фирми које су их емитовале. И проблеми који су
настајали за запослене у фирмама у којима је
покренут стечај по Закону о стечају су били
разлог за обраћање заштитнику грађана –
омбудсману. Проблеми одређене категорије
наших суграђана (пензионерке или пензионери
који живе сами) око измиривања обавеза по
рачунима за струју, грејање и одржавање
заједничких просторија у стамбеним зградама су
били чест разлог за тражење помоћи. И ове
године су породични проблеми, често повезани
са насиљем у породици били разлог за посету и
разговор
са
заштитником
грађана
омбудсманом. И ове године су се канцеларији
заштитника грађана - омбудсмана и усмено и
писмено обраћали и грађани и грађанке из
суседних општина жалећи се на проблеме у
својим срединама.
Било је усмених жалби и на рад царинске
службе, полиције и органа за прекршаје. У
таквим случајевима су упућивани на надлежни
орган.
Представком се заштитнику грађана омбудсману у овом периоду обратило 53 грађана
или грађанки и правних лица.
На рад ЈКП «Чистоћа и зеленило» жалиле
су се три грађанке. Радници овог предузећа су у
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договору са другом заинтересованом страном у
спору отклонили недостатке који су били разлог
обраћања. У још три случаја примљене су
представке које се односе на сечу и уклањање
стабала које по мишљењу грађана угрожавају
сигурност. У договору са Комуналном
инспекцијом покренут је поступак.
На рад Предшколске установе у
Зрењанину жалио се шест грађанки и поступак у
овој правној ствари је обустављен јер није било
повреде људских права ни неправилног рада
управе ове установе.
На рад ЈКП „Водовод и канализација“
жалили су се становници дела месне заједнице
„Сава Ковачевић“ у Мужљи. На њихов захтев
организован је састанак са директором и
поступак решавања проблема на који су ови
грађани указали је у току.
У складу са одредбама Закона о
заштитнику грађана и договором о начину рада и
сарадњи, заштитнику грађана Републике Србије
су достављене представке које су се односиле на
рад републичких органа (полиције, царине
геодетске управе и других органа управе) и у
којима је повређен закон у седам случајева.
Због дугог трајања поступка за повраћај
земље на рад општинске комисије за вођење
поступка и доношење решења по захтеву за
враћање земљишта примљене су две ургенције.
Поступак у овим правним стварима је убрзан.
Због неисплаћених накнада за штете
настале због изградње секундарне линије
одбране од поплава 2006. године жалили су се
грађани месне заједнице Мужља и један житељ
Арадца. Проблем још увек није решен.
На рад Фонда пензијског и инвалидског
осигурања, Покрајински фонд – Филијала
Зрењанин жалило се седморо грађанки и
грађана.
На високе рачуне за утрошену
електричну енергију жалило се петоро грађана и
грађанки. Проблем је решаван, по правилу у
сарадњи са Центром за социјални рад у
Зрењанину.
Шесторо наших суграђана, углавном
пензионера се жалило на трошкове грејања или
је тражило да их ДП „Грејање“ искључи из
даљинског система, што је и учињено тамо где
су техничке могућности то дозвољавале.
Због одржавања заједничких просторија
у згради примљена је једна представка, а странка
је поучена да своја права оствари у парници.
Примљена је и једна представка у којој се
грађанин жалио на рад Центра за социјални рад,
те је после разговора са радницима Центра
покренут
поступак
за
стављање
под
старатељство једног лица.
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Један грађанин се жалио да не може да
оствари своје право на рад и дискриминацију по
националној основи и поступак у овом предмету
је у току.
На „мобинг“ су се жалиле две наше
суграђанке и оне су упућене на надлежне
инспекције.
На рад једне банке у Зрењанину жалило
се двоје пензионера и неспоразуми су отклоњени
након разговора са директором банке.
Због наводних неправилности у поступку
издавања локала на новој пијаци жалио се један
од заинтересованих за закуп и он је упућен да
уложи приговор другостепеном органу. На рад
Паркинг сервиса захтевајући повраћај више
уплаћеног износа за годишњу паркинг карту
жалила се једна наша суграђанка. Корекција
више уплаћеног износа је извршена и новац јој је
враћен.
И у 2008. години све представке у којима
су се грађани жалили на рад органа управе су се
односиле на рад Одељења за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине.
Грађани су се, по правилу обраћали са
захтевом да се поступак по њиховим захтевима
за легализацију бесправно саграђених објеката
убрза. Провером у сваком појединачном случају
је утврђено да се поступак води у складу са
законом и да поступак траје дуго због нерешених
сувласничких односа или лоших комшијских
односа. Сви грађани који су поднели захтев за
легализацију су обавештени о обавези да
прибаве и доставе геодетске снимке објеката.
Предмете у којима нема спорних имовинских
односа и у којима су испуњени услови за
легализацију орган управе сам решава. У
осталим случајевима, о захтеву одлучује
Комисија за легализацију.
Сарадња
заштитника
грађана
омбудсмана и начелника општинске управе и
свих одељења и служби је коректна. Доношењем
Одлуке о градској управи, новог Правилника о
систематизацији и новом организацијом служби
у складу са новим законским решењима и новим
статусом локалне самоуправе и избором и
именовањем нових људи на руководећим
местима у градској управи створене су основе за
још бољи и ефикаснији рад ових органа и
служби.
Добра сарадња остварена је и са СУП-ом,
Општинским судом, Оштинским тужиоцем и
Органом за прекршаје општине Зрењанин. На
захтев заштитника грађана - омбудсмана
пружани су благовремено сви потребни подаци и
сви договори су испоштовани.
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Организовање и учешће у раду саветовања о
остваривању и поштовању људских права
У Суботици је, у организацији
Покрајинског омбудсмана 29. јануара 2008.
године одржан регионални састанак медијатора
из Бачке. Састанку су присуствовали и локални
омбудсмани учесници пројекта „Омбудсман као
медијатор“.
Семинар и састанак у истом пројекту
одржани су у Новом Саду 13. и 14. фебруара уз
учешће супервизора из Нансен дијалог центра из
Норвешке.
У сарадњи са организацијом за лезбејска
људска права „Лабрис“ из Београда Покрајински
омбудсман је 7. марта 2008. године организовао
семинар о родној улози и сексуалности,
хомофобији, говору мржње, дискриминацији и
насиљу и правној регулативи из ове области.
Серија
састанака
медијатора
у
оганизацији
Покрајинског
омбудсмана
настављена је у Сремској Митровици 18. марта и
Зрењанину 25. марта 2008. године. Оба састанка
су завршена трибинама „Медијација – лакши пут
из конфликта“.
О сарадњи локалних омбудсмана са
републичким,
уз
примену
медијације
разговарало се на округлом столу у Крагујевцу
18. априла 2008. године. Учествовали су локални
омбудсмани из Србије, Покрајински омбудсман
и Заштитник грађана Републике Србије.
У сарадњи са Центром за права детета,
Мисијом ОЕБС-а у Србији и канцеларијом
Каталонског Омбудсмана Заштитник грађана
Републике Србије је 30. маја 2008. године
организовао конференцију „Механизми за
остваривање и заштиту права детета у
Републици Србији“.
Скуп свих медијатора из пројекта
„Омбудсман као медијатор“ и локалних
омбудсмана и Покрајинског омбудсмана одржан
је у Новом Саду 28. маја 2008. године.
Заштитник грађана Републике Србије је у
сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и
Каталонским Омбудсманом организовао стручни
скуп
на
тему
специфичних
проблема
остваривања и заштите права грађана у
јединицама локалне самоуправе, 26. и 27. јуна у
Кањижи.
Међународна
конференција
„Независност и самосталност омбудсмана“ коју
је у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а и Саветом
Европе организовао Покрајински омбудсман
одржана је у Новом Саду 6. и 7. новембра 2008.
године.
Поводом међународне кампање „16 дана
активизма против насиља над женама“
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Покрајински омбудсман је 24. новембра
организовао састанак општинских тимова у
оквиру мреже „Живот без насиља“.
У циљу успостављања неформалне
мреже омбудсмана ради ефикасније заштите и
унапређења људских и мањинских права на свим
националним нивоима власти, Заштитник
грађана Репулике Србије је крајем октобра 2007.
године организовао састанак са свим локалним и
Покрајинским омбудсманом. На састанку је
договорена континуирана сарадња у циљу што
ефикасније заштите права грађана и доступности
институција.
Омбудсмани
су
независне
институције и нема хијерархијског односа међу
њима. Локални омбудсмани и Заштитник
грађана су у готово свакодневном контакту.
Исто се може рећи и за односе војвођанских
локалних
омбудсмана
и
Покрајинског
омбудсмана.
Организовање и учешће у кампањама за
информисање јавности о питањима значајним
за остваривање и поштовање људских права и
образовање о људским правима
Омбудсман је у три наврата учествовао
на конференцијама за штампу у Медија центру у
Београду и Зрењанину. Гостовао је на локалним
телевизијама у Суботици, Сремској Митровици
и Кикинди.
Конференције за штампу у Зрењанину
одржане су марта, јуна и септембра 2008. године
на којима су представници локалних медија
обавештени о резултатима са састанка
покрајинског и локалних омбудсмана из
Војводине и невладиних организација и
државних органа.
Сарадња са другим омбудсманима у
земљи и иностранству
Омбудсман општине Зрењанин, у складу
са овлашћењима која су му дата и у складу са
Протоколом
о
сарадњи
Покрајинског
омбудсмана и општинских омбудсмана у
Војводини сарађује са колегама из Војводине и
са колегама из Србије. Састанци на којима се
размењују искуства су редовни.
Сарадња са невладиним организацијама
Оцена да је сарадња са невладиним
организацијама добра, дата у свим ранијим
извештајима, стоји и сада. Ипак, треба је
објаснити. Прво, знање које омбудсмани стичу
на семинарима које организују невладине
организације је вредно и лако примењиво. Са
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друге стране, бројност невладиних организација,
различите области у којима оне делују, мреже
које образују и спремност да сарађују
представљају
значајну
подршку
раду
омбудсмана. Ма колико канцеларије омбудсмана
биле велике, број заменика и запослених
стручњака у њима такође, оне никако не могу да
покрију сву разноврсност и бројност појава и
догађаја које треба свакодневно пратити.
Капацитет омбудсмана се кроз ову сарадњу
увећава.
У овом делу извештаја неће бити посебно
поменута ни једна од тих организација. Облици
сарадње са овим организацијама и њихов
допринос афирмацији и унапређењу људских
права дати су у одговарајућим деловима
извештаја. Биће речи само о делу који се тиче
рада на семинарима које су те невладине
организације организовале.
„Грађанске иницијативе“ су од 25. до 27.
јануара у Зрењанину организовале семинар
„Општински савет – ка доброј пракси“ на коме
се говорило о раду општинских савета за
међунационалне односе.
Центар за развој цивилног друштва из
Зрењанина је од 31. јануара до 3. фебруара
организовао семинар „Облици грађанске
партиципације“. Семинар је део пројекта који
финансира ЕУ преко Европске агенције за
реконструкцију.
У Новом Саду је 14. новембра у
организацији Хелсиншког комитета за људска
права из Скопља и Женског центра за
демократију и људска права из Суботице
организован сусрет на коме је било говора о
увођењу индикатора за мерење дискриминације
на локалном нивоу.
Кадровско јачање и обезбеђивање услова за рад
Нови прописи, донети у току прошле
године, пре свега нови Закон о локалној
самоуправи, уставна решења о заштитнику
грађана и нови статус локалне самоуправе
захтевали су и нова решења у организацији
институције локалног омбудсмана. Након
усвајања Статута града зрењанина донета је
Одлука о изменама и допунама Одлуке о
омбудсману. Промењен је назив институције у
Заштитник грађана, прецизирана је надлежност у
складу са поменутим уставним и законским
решењима и прецизније утврђен положај
заменика заштитника грађана за територију
града Зрењанина. Након тога је Скупштина
града, на предлог заштитника грађана изабрала
заменика заштитника грађана за права
националних мањина и заменицу заштитника
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грађана за заштиту права детета и равноправност
полова. На истој седници, 17. децембра 2008.
године Скупштина града је дала сагласност на
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Стручној
служби заштитника грађана. Најзад, после ових
одлука приступило се и обезбеђивању погодног
простора за рад канцеларије заштитника грађана.
Средства за рад
Средства за рад обезбеђена су у складу са
Одлуком о заштитнику грађана.
Други део – Стање људских права
Права националних мањина
Извори права
Заштита мањина је уређена највишим
актом - Уставом Републике Србије. У начелима
Устава је прописано да држава штити права
националних мањина и јемчи посебну заштиту
националним мањинама ради остваривања пуне
равноправности и очувања њиховог идентитета.
Поред права која су Уставом зајемчена свим
грађанима
Устав
Републике
Србије
припадницима
националних
мањина
се
гарантују додатна, индивидуална и колективна
права. Ту су, да и то поменемо и одредбе Закона
о заштити права и слобода националних мањина
које се, после раздвајања од Црне Горе,
примењују и данас у Србији.
Као правни следбеник некадашње СФРЈ
и Државне заједнице Србије и Црне Горе
Република Србија примењује све ратификоване
универзалне и регионалне документе значајне за
заштиту права националних мањина. Потписани
су и билатерални споразуми са Мађарском,
Румунијом,
Македонијом
и
Хрватском.
Споразуми о културно-просветној сарадњи
потписани су са скоро свим суседним земљма,
које су истовремено и матичне државе значајног
броја националних мањина. Посебно су значајни
споразуми о размени наставника потписани са
Словачком, Бугарском и Румунијом. Овим
споразумима се обезбеђује и школовање
наставника који предају на језицима припадника
националних мањина.
Остваривање права
И у овом, петом извештају ћемо
користити податке о националној припадности
становника добијене пописом становништва
2002. године: од укупно 132 хиљаде становника
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колико има наша општина, Срби представљајувећину (74,82%). Нешто мање од 11%
становништва чине Мађари, а етничких
Југословена, Румуна, Рома и Словака има поприближно 2% од укупног становништва.
Изражавање, чување, неговање и развијање
културне посебности

-

На неговању културне традиције изворне
националне баштине и изражавању, чувању и
развијању културне посебности у насељеним
местима са мешовитим националним саставом
становништва врло предано, активно и са
запаженим резултатима, према извештају Савеза
аматерских културно-уметничких друштава,
раде културно-уметничка друштва, која, кроз
више облика креативне, информативне и
логистичке делатности (драмске, музичке,
фолклорне, ликовне, рецитаторске и етнолошкозавичајне),
поред
стварања
различитих
културних садржаја, у својим местима
представљају носиоце свих културних догађања.
Тако, на румунском делују друшва „Штефан
Штефу“ у Ечки и „Лумина“ у Јанков Мосту, на
мађарском „Петефи“ у Зрењанину, „Петефи
Шандор“ у Мужљи, „Јожеф Атила“ у Михајлову
и културно-уметничка друштва у Лукином Селу
и Белом Блату, на словачком „Младост“ из
Арадца и друштво из Белог Блата, а на
бугарском друшво „Трандафер“ из Белог Блата.
Драмски студио Културног центра који
води Роберт Такарич ради са групама на српском
и мађарском језику.
Школска 2008.-2009. је трећа година
излажења
часописа „Здраво“ који издаје
културни
центар
Зрењанин.
Претходно
успостављене везе са основним школама
олакшале су остваривање основних циљева
часописа: подстицање формирања културних
потреба код деце, допринос развоју толерантне и
стваралачки оријентисане личности, неговање
културних вредности различитих националних
група и њихово међусобно уважавање и
поштовање. У пракси се потврдило да је локални
карактер гласила такав да деца у њему могу
лакше да препознају себе и своје најближе
окружење и да је ово важно за остваривање
поменутих циљева.
Аматерско позориште «Мадач» основано
1952 године припрема и изводи представе на
мађарском језику. У 2008. години припремљене
су три премијере:
Марк Камолети: ОДЕЛО НЕ ЧИНИ ЧОВЕКА
(NEM A RUHA TESZI AZ EMBERT) у режији
Золтана Барациуша из Суботице, премијера 30.
јануара,
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Михаљ Ејземан: ЧУЈЕШ ЛИ РОЗИКА?
(HALLOD-E, ROZIKA, TE?), у режији Кароља
Изеле, премијера 06. јула,
Лајонел Скот: ЧУТАК (CSUTAK) у режији
Золтана Барациуша из Суботице, премијера 21.
децембра.
Изведено је укупно тридесет представа у
Зрењанину, Торди, Мужљи, Михајлову, Тоби,
Новој Црњи, Панчеву, Лукином селу, Вршцу,
Дебељачи, Бајмоку, Апатину, Шатринцима и
Пожаревцу.
Са представом „Одело не чини човека“
позориште је учествовало на Фестивалу
градских аматерских позоришта Србије у
Пожаревцу. Освојене су две глумачке награде:
Коча Золтан за сликовито представљање лика, а
Карољ Изеле је проглашен за најбољег глумца
вечери.
Захваљујући градоначелнику Будимпеште
и господину Габору Демском, у сарадњи
Народног позоришта „Тоша Јовановић“ и
Позоришта „Мадач“ у Зрењанину је 4. априла
одржано вече оперета са будимпештанским
уметницима „Ох Будимпешта, ти дивна“.
И у протеклој години настављена је
сарадња са новосадским „Форумом“. Читалачка
публика у Зрењанину имала је прилике да се
упозна са најновијим издањима ове издавачке
куће. Књиге су приказали Каталин Каић, Арпад
Фараго, Ђезе Бордаш, Чаба Пресбургер и Ева
Харкаи Ваш, а као гости су насупили Зоран
Максимовић, Валерија Агоштон Прибила,
Илдико Банчи, Золтан Барациуш, Ишван Немет,
Ференц Немет, Корнелија Фараго и Камерни хор
„Емануел“.
Књижни
фонд
градске
народне
библиотеке «Жарко Зрењанин» на језицима
националних мањина је и ове године нешто
богатији него прошле. Набављено је 57 књига на
мађарском и седам књига на румунском језику,
тако да сада библиотека располаже са 15391
јединицом библиотечке грађе на мађарском
језику, четири на ромском, једном на русинском,
осамдесетосам
на
румунском,
са
четрдесетједном јединицом библиотечке грађе
на словачком језику и стоседамдесетпет на
немачком језику.
Корисници су у току 2008. године
позајмили на читање 571 књигу на мађарском и
још седамнаест књига на језицима етничких
заједница. У питању су, углавном, лектирна
издања која су на Позајмном и Дечијем одељењу
издата ученицима мађарских одељења у
зрењанинским школама. Остали припадници
мањинских заједница радије траже најновија
издања на српском језику. Томе, по мишљењу
запослених у библиотеци, у великој мери
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доприноси чињеница да у нашем окружењу
постоји релативно мали број издавача на
језицима етничких заједница те је прилично
тешко набавити актуелна и тражена издања на
овим језицима.
За потребе читаонице Научног одељења
свакодневно се набављају два примерка листа
„Magyar Szo“, као и недељник „Libertatea“ на
румунском језику. Библиотека је дугогодишњи
претплатник часописа „Hid“ и дечијег
недељника „Jo Pajtas“ који је доступан
читаоцима на Дечијем одељењу.
Народно позориште „Тоша Јовановић“ од
оснивања, у свој репертоар радовно укључује
позоришне представе које се изводе на језицима
мањинских група које живе на нашој територији.
Тако је Драмска сцена наставила сарадњу
и размену представа са позориштима из Новог
Сада (СНП и „Ujvideki szinhoz“) и Суботице
(Народно позориште и позориште „Костолањи
Деже“). Сарадња је проширена на позориште из
Егера, Мађарска, те је зрењанинска публика
имала прилику да погледа неколико представа
ових позоришта. У току 2008. године румунска и
словачка позоришта нису, као ранијих година
гостовала у нашем граду јер нису били у
могућности да обезбеде слободне термине за
гостовања у Зрењанину. Наше позориште је
наставило успешну сарадњу са Истарским
народним казалиштем из Пуле и театром
„Rugantino“ из Загреба и позориштима из Цеља и
Копра. Десет година у континуитету се остварује
сарадња са Театром кабаре из Тузле и са другим
позориштима из Босне и Херцеговине. Ова
сарадња, такође, подразумева размену.
Луткарска сцена Народног позоришта
„Тоша Јовановић“ сваке године припрема
представе за децу на српском и мађарском
језику. Тако је у 2008. години изведена
премијера представе „Чаробно кресиво“.
Одиграно је девет представа на мађарском језику
на сцени у Зрењанину и по једна за децу из Нове
Црње и Тобе.
Поменимо и пројекат прекограничне
сарадње „Културна мапа Баната“ који су
реализовали Европски покрет у Србији –
Локално веће Зрењанин и Интеркултурни
Институт из Темишвара. Пројектом су
промовисани мултикултуралност и историјске
знаменитости у румунском и српском делу
Баната.
Слободна употреба језика и писма
У општини Зрењанин су, у складу са
законом и Статутом града у службеној употреби
српски, мађарски, румунски и словачки језик.

15. мај 2009.

Према закону и Одлуци о ближем
уређивању појединих питања службене употребе
језика и писма националних мањина на
територији Аутономне покрајине Војводине (Сл.
лист АПВ број 8/03) прописано је да припадник
националне мањине има право да своје лично
име и лично име своје деце упише у матичну
евиденцију у изворном облику, на писму и по
правопису свог језика. Тако уписано лично име
ће се на исти начин уписати и у јавне исправе
(личне исправе, изводи из матичних књига и
слично).
Према
извештају
Министарства
унутрашњих послова, Дирекција полиције,
Полицијске управе у Зрењанину службеници
који раде на управним пословима издали су у
току прошле године на језицима националних
мањина десет личних карата на старим
обрасцима (три на словачком и седам на
мађарском
језику)
и
осам
нових
идентификационих докумената на мађарском
језику.
Изводи из матичних књига се такође
издају у изворном облику, на писму и по
правопису
језика националних мањина на
двојезичним обрасцима.
Ипак нас на овом плану очекује још
посла. Не постоји још увек преводилачка служба
ни техничке могућности за симултано превођење
излагања на седницама скупштине и других
органа локалне самоуправе. Називи јавних
предузећа и институција чији је оснивач град
такође се морају исписати у складу са Статутом
града и законом.
Образовање на језику националних мањина
Предшколско образовање и васпитање у
нашој општини спроводи се на српском,
мађарском, румунском и словачком језику.
Према подацима добијеним од Одељења
за послове из области друштвених делатности
града Зрењанина наставу на румунском језику у
две основне школе («Ђ. Јакшић» из Зрењанина и
«Др. А. Сабовљев» из Ечке) похађа укупно 56
ученика у осам одељења.
Наставу на мађарском језику у четири
основне школе («С. Маринковић» и «9. мај» у
Зрењанину, «С. Михаљ» у Мужљи и «Братство
Јединство» у Белом Блату) похађа укупно 599
ученика распоређених у 43 одељења.
Наставу на словачком језику у две
основне школе («Братство» из Арадца и
«Братство Јединство» из Белог Блата) похађа
укупно 84 ученика распоређених у 9 одељења.
У Зрењанинској гимназији наставу на
мађарском језику похађа 88 ученица и ученика у
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четири одељења. Настава на мађарском језику
организована је и у Електротехничкој и
грађевинској школи «Никола Тесла» у
Зрењанину за 72 ученица и ученика у 4 одељења,
у Медицинској школи у Зрењанину за 131
ученицу и ученика у 5 одељења, у
Пољопривредној школи у Зрењанину за 10
ученица и ученика у једном одељењу. У
Економско-трговинској
школи
„Јован
Трајковић“ наставу на мађарском језику похађа
16 ученица и ученика у једном одељењу, а у
Техничкој школи у Зрењанину 13 ученица и
ученика у једном одељењу. Укупно се у
зрењанинским средњим школама школује на
мађарском језику 330 ученица и ученика у 16
одељења. Ученице и ученици који су наставу у
основним школама пратили на свом матерњем
језику (румунском и словачком), наставу у
средњим школама у Зрењанину прате на
српском језику.
Делотворно учешће у друштвеном и економском
животу и јавним односима
Оцена дата у претходним годишњим
извештајима
да
делотворно
учешће
у
друштвеном и економском животу и јавним
односима
представља
суштински
део
демократског друштва и да се тако олакшава
укључивање мањина у државне оквире и
омогућује да припадници националних мањина
одрже свој идентитет и одлике и унапређују тако
добро управљање и интегритет државе, и даље
стоји и свакодневно се проверава и потврђује.
Припадници националних и етничких
мањина су свакако активни и делотворни
учесници друштвеног, економског и јавног
живота у нашој општини. Присутни су и у самој
скупштини и у органима извршне и судске
власти: преглед њиховог учешћа дат је у
претходним годишњим извештајима и стање на
том плану се није битније изменило у протеклих
годину дана.
Наш Савет за међунационалне односе је
у овој години имао једну седницу. На овој
седници је разматран предлог Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о Савету за
међунационалне односе и овлашћен је заменик
председника савета да сачини захтев за давање
мишљења у вези примене члана 98 став 11
Закона о локалној самоуправи, а у вези
овлашћења савета за покретање поступка пред
Уставним судом и Врховним судом Србије.
Информисање на свом језику
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Локални
лист
Зрењанин,
Радио
Зрењанин, Зрењанинске новине (до гашења),
РТВ «Сантос» и Радио «Цепелин» су у току ове
године медији који обезбеђују информације на
језицима националних мањина.
Најављене и спроведене приватизације
локалих медија обновила је питање програма на
језицима националних мањина.
Имајући у виду чињеницу да локални,
пре свега електронски медији имају значајну
улогу
у
редовном
и
благовременом
информисању припадника националних мањина
на њиховом језику и да их зато треба сачувати и
побољшати њихов материјални положај неке
невладине организације и савети националних
мањина предлажу да се изврше измене и допуне
Закона о радиодифузији. Овоме слободно
можемо додати и став који је у свом првом
годишњем извештају изнео, по овом питању,
Заштитник грађана Републике Србије: постоји
реална потреба да се процес приватизације
медија спроведе на начин који неће угрожавати
ефективан приступ националним мањинама
медијима на њиховом језику.
Министар за локалну самоуправу је
изјавио да се достигнути ниво права
националних мањина не треба снижавати и да
ако у Војводини имамо 20 медија који 20 година
извештавају одређени број часова на језицима
националних мањина, и ако се онда приватизују,
они у перспективи доводе до тога да фонд часова
за националне мањине нестане.
Положај Рома
Закон о заштити права и слобода
националних мањина у одредби из члана 4.
прописује да органи власти могу у складу са
уставом и законом доносити прописе,
појединачне правне акте и предузимати мере у
циљу обезбеђивања пуне и ефективне
равноправности
између
припадника
националних мањина и припадника већинске
нације, а нарочито у случају поправљања
положаја лица која припадају ромској
националној мањини. Ово је било прво признање
статуса групе и Рома као националне мањине.
Након тога је образован Национални савет
ромске националне мањине као тело које би
требало да се стара о остваривању права на
самоуправу у области језика и писма,
образовања, информисања и културе. На
локалном нивоу један припадник ромске
националне мањине је члан Савета за
међунационалне односе наше општине, те је
тако створена институционална основа за
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заштиту идентитета и културе Рома у нашој
општини.
Допринос заштити и унапређењу права
припадника ове националне мањине дала је и
локална самоуправа при којој од 1. октобра 2007.
године делује и координатор за ромска питања у
општини, односно граду Зрењанину. Средином
септембра 2008. године почео је да ради и
координатор савеза невладиних организација
Декаде Рома за Средњи Банат. Координаторка за
ромска питања сарађује са органима локалне
самоуправе, институцијама на локалном,
покрајинском и државном нивоу, државним
органима и невладиним организацијама у
решавању бројних и разноврсних проблема.
Декада Рома траје до 2015 године и њени
основни циљеви су образовање ромске
популације (према неким подацима у Зрењанину
има око 4000 Рома), запошљавање, решавање
проблема становања („Дудара“,
са 49
домаћинстава и око 350 становника, насеље у
Сурдучкој и Тителској улици и у Тителском реду
са око 145 домаћинстава и око хиљаду
становника и насеље у Босанској улици са
једанаест домаћинстава и 55 становника) и
здравствена заштита.
Људи који се враћају у Републику Србију
по основу билатералних или мултилатералних
споразума о реадмисији које је наша држава
потписала се налазе у деликатној ситуацији која
изискује и индивидуалне и колективне , али и
организоване напоре ради решења њиховог
положаја. Роми, који су иначе рањива мањинска
група, чине чак 63 процента од укупног броја
повратника по основу ових споразума.
У решавању проблема Рома обухваћених
процесом реадмисије ангажован је Ромски
центар „Ванеса“ у оквиру пројекта „Подршка
процесу реадмисије кроз одрживу реинтеграцију
повратника из Западне Европе у Србију. Ова
организација, у сарадњи са „Групом 484“,
„Српским демократским форумом“ и локалним
реинтеграционим центром СДФ ради на
евидентирању и стварању базе података која
садржи све детаље о повратничким породицама,
члановима домаћинства, начину повратка,
документацији коју поседују и материјалном
стању породице. „Ванеса“ такође ради и на
запошљавању повратника по реадмисији у чему
је имала успеха: уз посредовање људи из ове
организације петнаест младих људи –
повратника – је запослено у фирми
Дрекселмајер. Тренутно база података броји 80
породица, већином из ромских насеља Сурдучка
и Дудара. Даље евидентирање је у току и према
проценама у самом граду и приградским
местима има укупно око 400 повратничких
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породица, а у следећем реадмисионим таласима
се, по процени ове организације, може очекивати
још најмање толико породица.
„Ванеса“ тренутно председава локалном
коалицијом за помоћ особама у реадмисији која
је образована у оквиру пројекта „Подршка
процесу реадмисије кроз одрживу реинтеграцију
повратника из Западне Европе у Србију“.
Коалицију чине и представници Центра за
социјални рад, Националне
службе
за
запошљавање, школе „П.П. Његош“ и специјалне
школе „9. мај“. Деловање ове коалиције је од
значаја због препрека са којима се сусрећу
повратници
који
се
обраћају
овим
институцијама: у остваривању права на
социјалну помоћ, а нарочито око наставка
школовања. Проблеми настају због непознавања
српског језика, прибављању сведочанстава о
завршеним разредима у иностранству или
обезбеђивању новца потребног за њихову
нострификацију. Део проблема, по оцени људи
из „Ванесе“ је и у неприхватању средине, тако да
деца из повратничких породица убрзо одустају
од школовања. Ипак, највећи проблем је што
повратници, у највећем броју, немају потпуну,
или чак никакву личну ни здравствену
документацију, те зато не могу да остваре ни
друга права.
Повратницима
„Ванеса“
пружа
информације о могућностима и поступку за
прибављање потребне документације, прибавља
их за повратнике и финансира прибављање дела
ових докумената.
***
Овај приказ стања у области права
националних мањина завршићемо податком који
говори о броју инцидената који су, како се у
подацима
добијеним
од
Министарства
унутрашњих послова, Дирекција полиције –
Полицијска управа Зрењанин наводи, по свом
карактеру могли нарушити међунационалне
односе.
По оцени Полицијске управе стање по
питању међунационалних односа у Зрењанину
може се оценити као повољно пошто је
евидентирано једно кривично дело изазивања
националне, расне и верске мржње и
нетрпељивости у коме је оштећени припадник
мађарске националне мањине. Ради се о догађају
у Ченти из децембра 2008. године.
Што се тиче прекршаја јавног реда и
мира између лица различитих националних
припадност евидентирана су 22 таква случаја.
Према
подацима
добијеним
од
Општинског органа за прекршаје у Зрењанину у
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протеклој години није било захтева за покретање
прекршајног поступка због сукоба и инцидената
са елементима међунационалних сукоба.
И у овом извештају се на основу приказа
стања међунационалних односа и остваривања
права националних мањина и података о броју
догађаја који су нарушавали и угрожавали
међунационалне односе може закључити да нема
много проблема на плану остваривања
националних и верских права и да на том плану
и даље треба деловати у смислу превенције и
едукације. Потреба да органи управе, измећу
осталог, успоставе институционалну повезаност
и
подстакну
координацију
државних,
покрајинских и локалних органа власти које су
надлежне за остваривање права мањина и
унапреде ниво заштите права националних
мањина и обезбеде да се она остварују. Ова
препорука дата у Редовном годишњем извештају
Заштитника грађана Републике Србије је стална.
Стање у области права детета
Извори права
О изворима права детета овог пута само
неколико основних напомена.
Конвенција
о
правима
детета
(ратификовала је СФРЈ 1990. године) са два
факултативна протокола уз Конвенцију о
правима детета (Факултативни протокол о
продаји деце, дечијој проституцији и дечијој
порнографији и Протокол о учешћу деце у
оружаним сукобима ратификовани јула 2002.
године) је основни извор права у овој материји.
Устав у одредби из члана 64. прописује
да деца уживају људска права примерено свом
узрасту и душевној зрелости. Свако дете има
право на лично име, право на упис у матичну
књигу рођених, право да сазна своје порекло и
право да очува свој идентитет. Деца су
заштићена од психичког, физичког, економског
и
сваког
другог
искоришћавања
или
злоупотребљавања. Деца рођена изван брака
имају једнака права као деца рођена у браку.
Породични закон између осталог
одређује и права детета под родитељским
старањем, што је напредак у поређењу са
решењем из старог породичног закона у коме су
се права детета одређивала и везивала
искључиво са обавезама родитеља. Закон
изричито говори о следећим правима детета:
право на порекло, право на живот са
родитељима, право на личне односе, право на
развој и образовање детета и право на мишљење
детета. Ова права дају детету активну
легитимацију у поступцима који се воде о
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његовим правима. Родитељска права су одређена
кроз обавезе родитеља према детету: они имају
право и дужност да се старају о личности,
правима и интересима своје деце. Даље,
Породични закон предвиђа и надзор над
вршењем родитељског права као превентивни и
корективни надзор. Основни облици заштите
деце без родитељског старања су према закону
усвојење и хранитељство.
Положај детета
У недостатку бољих и новијих података
као основ за било какав приказ положаја деце у
нашој општини морамо користити онај из
пописа становника обављеног 2002. године: тек
15,12% становништва је млађе од 15 година. Од
укупно 8.542 становника млађих од 18 година,
нешто је више дечака: 4.367, наспрам 4.175
девојчица.
Образовање и васпитање деце
Према одредби из члана 71. Устава свако
има право на образовање. Основно образовање је
обавезно и бесплатно, а средње образовање је
бесплатно.
Предшколско образовање и васпитање
Предшколску установу похађа ове
школске године 2.467 деце. Девојчица има 1171,
а дечака 1296. Образовање и васпитавање ових
девојчица и дечака се изводи на српском,
мађарском, румунском и словачком језику. О
васпитању, образовању, здрављу, исхрани и
осталим потребама ове деце стара се 189
васпитача, 31 медицинска сестра васпитач, 18
сарадника у васпитно-образовном раду, три
педагога,
психолог,
социјални
радник,
дијететичар, дефектолог, стручни сарадници за
физичко, музичко и ликовно васпитање.
Предшколско образовање и васпитање је
организовано у оквиру Предшколске установе у
Зрењанину и при основним школама у
насељеним местима.
Основно образовање
Према подацима добијеним од Одељења
за послове из области друштвених делатности
обавезним основним образовањем је ове године
обухваћено укупно 10103 ученица и ученика
распоређених у 516 одељења и 27 основних
школа. У поређењу са прошлом школском
годином број ученика у основним школама се
повећао. Број ученика и ученица уписаних у
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први разред основне школе је ове године нешто
већи него претходне (у први разред се прошле
године уписало 1145 ученица и ученика, а ове
године 1316 ученица и ученика).
О образовању деце брине исти број
наставника као и претходне године
1004
наставника, а о редовном и уредном одвијању
наставе брине се још 338 запослених - 238
помоћних радника и радница и 100
административних радника и радница.
Бесплатна
ужина
чије
трошкове
подмирује локална самоуправа ове године
користе деца палих бораца, ратних војних
инвалида и корисника услуга Центра за
социјални рад у Зрењанину. Право на бесплатну
ужину користи 308 ученица и ученика.
О праву ученица и ученика на
образовање
и
васпитање
на
језицима
националних мањина било је речи у одељку који
говори о остваривању овог права.
Средње образовање
Према
подацима
добијеним
од
Министарства просвете и спорта РС – Школска
управа Зрењанин нашој општини се средње
образовање може стицати у девет средњих
школа.
У прве разреде ових школа се јесенас
уписало укупно 461 ученика и ученица за које је
настава организована у 19 одељења у школама
где настава траје три године (број ученица и
ученика и број одељења се у односу на стање у
прошлој години, повећао), и 1288 ученика и
ученица у 48 одељења у школама где настава
траје четири године (број ученица и ученика
уписаних у први разред и број одељења се у
односу на прошлу годину, смањио).
У овој школској години средњешколским
образовањем је обухваћено 6131 ученика и
ученица који наставу похађају у 246 одељења
(структура и број ових ученика по језику на коме
се школују дата је у одељку о правима
припадника националних мањина на школовање
на свом матерњем језику).
У циљу побољшања материјалних услова
породица и стварања једнаких услова за све
ученике који путују из насељених места у
зрењанинске средње школе настављено је
регресирање ђачких месечних карата. Сви ови
ученици су, без обзира из ког места путују у
Зрењанин до новембра месеца 2008. године
месечну карту плаћали 1800,00 динара, а у
последња два месеца претходне године по
2200,00 динара. Разлика до пуне цене карте
регресирана је из буџета општине, односно
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града. Ово право је остварило 1669 ученица и
ученика.
Студенти
И у 2008. години настављена је добра
пракса регресирања студентских месечних
карата. Ово право је остварило 124 студенткиње
и студената. Ова средства је обезбедио
Покрајински секретаријат за образовање. Једном
броју студената који су лошег материјалног
стања при куповини месечне карте помагао је и
град из средстава буџета.
Град је и у 2008. години значајну пажњу
посветио стипендирању талентованих ученика и
студената. За школску 2008.-2009. годину
стипендије из овог фонда је добило 144
студенткиња и студената и 13 ученица и
ученика, тако да се број одобрених стипендија
повећао за 57% у односу на прошлу школску
годину, а износ стипендије је остао исти, као
прошле школске године. Стипендије су добили и
ученици и ученице и студенткиње и студенти
лошег материјалног стања (о овоме, више речи
касније, у одељку о социјалној заштити).
Верска настава и грађанско васпитање
Устав Србије у одредби става 3 члан 43
гарантује право на верску наставу и право
родитеља да својој деци обезбеде верско и
морално образовање у складу са својим
уверењима (став 5 истог члана Устава). Ова
питања ближе су уређена Законом о основној
школи (члан 20 тог Закона) и одребом из члана
24 Закона о средњој школи. Ученици имају
могућност да похађају верску наставу или
наставу грађанског васпитања. Ова два предмета
су изборна. О похађању наставе из ових
предмета у основним школама одлучује
родитељ, односно старатељ. У средњим школама
ову одлуку доносе ученици уз обавезно
упознавање родитеља, односно старатеља.
Верска настава се организује само за
традиционалне цркве и верске заједнице.
Образовање и васпитање деце ометене у
психофизичком развоју
Према подацима из Редовног извештаја
Заштитника
грађана
Републике
Србије
процењује се да је близу 85% деце са сметњама у
развоју ван било каквог васпитно-образовног
система.
Основна и средња школа «9. мај»
Зрењанин има статус установе у којој се обавља
предшколско, основно образовање и васпитање и
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стручно оспособљавање за трећи степен стручне
оспособљености за децу и омладину ометену у
психофизичком развоју. Настава се одвија у
Зрењанину и у дислоцираним одељењима у
Меленцима, Перлезу, Томашевцу, Фаркаждину,
Стајићеву и Ченти.
Пројекти, ђачки парламенти и ђачки омбудсман
О деловању невладиних организација већ
је, у више наврата, било речи. И у овој области
раде бројне невладине организације.
Дечији
стваралачки
центар
„Машталиште“ је и ове године био успешан.
Поменимо рад са ученицима основних школа где
се у радионицама помаже деци да открију и
развију све своје способности и да науку и учење
доживе као нешто занимљиво. Посебан нагласак
је на еколошким радионицама. Издат је
приручник о рециклажи „Чистије, јефтиније,
паметније“ који је подржало Министарство
науке републике Србије. Значајан је и пројекат
„Талас толеранције“ где се настоји да се кроз
вршњачку едукацију и активно учешће ученика
седмог разреда из пет основних школа и првог
разреда свих зрењанинских средњих школа,
шири идеја поштовања различитости и
интеркултуралности насупрот предрасудама и
разним облицима дискриминације у локалном
окружењу. Пројекат је реализован захваљујући
подршци
покрајинског
секретаријата
за
образовање и културу. Ваља поменути и „Школу
за родитеље“ у чији рад су били укључени
ученици шестог разреда и њихови родитељи.
У
Зрењанинској
гимназији
„Машталиште“ већ четврту годину реализује
пројекат
«Мултипликација
–
живети
толерантно». Циљ пројекта који се реализује
захваљујући „Pestalozzi Children`s Foundation“ из
Швајцарске усмерена је ка промовисању
мултикултуралности у Војводини. Учесници
пројекта су младићи и девојке старости од 15 до
18 година, различитог социјалног и националног
порекла и верских опредељења. Највећи део
активности одвија се у самој школи кроз
радионице, мале локалне акције, медијске и
промотивне активности и стварање Омладинског
клуба. Пројекат од почетка подржавају
Покрајински секретаријат за образовање и
културу и покрајински омбудсман. У оквиру
пројекта тридесеттроје ученица и ученика
Зрењанинске гимназије и петоро професора
боравили су две недеље у Дечијем селу у
Трогену у Швајцарској. Ова посета је остварена
захваљујући подршци локалне самоуправе.
Посебно
значајна
активност
„Машталишта“ је била у сарадњи са
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министарством омладине и спорта републике
Србије на изради плана комуникације и
промоције омладинске политике у оквиру
Националне стратегије за младе и учешће у
стварању локалног акционог плана за младе.
Проблем непостојање адекватног дневног
боравка који би пружао различите садржаје
образовног,
спортско-рекреативног
и
друштвено-социјалног садржаја је подстакао
локалну самоуправу да покрене пројекат
изградње дневног центра за децу и омладину са
инвалидитетом - церебралном парализом
„Алтернатива“. У овом Центру би деца са
церебралном парализом заједно проводила већи
део времена и уз помоћ волонтера оспособила да
се укључе у друштвени живот. Тако ће се
пружити и помоћ примарној породици и
смањити
потреба
за
институционалним
збрињавањем ове деце. Реализација овог
пројекта је у току, а у наставку његове
реализације
достављен
је
и
пројекат
Министарству рада и социјалне политике за
набавку специјализованог возила за превоз деце
ометене у развоју.
У оквиру пројекта „Photoexpo“ у сарадњи
са Покрајинским секретаријатом за омладину и
спорт оспособљен је простор Канцеларије за
младе у Арадцу. Стварају се услови за окупљање
и волонтерски рад младих и њихово учешће на
локалном нивоу. У сарадњи са Министарством
за омладину и спорт оспособљени су терени за
мали фудбал и кошарку. Поменимо и акцију
„Креативни дух долази у вртић“ која се спроводи
у сарадњи са вртићем „Бамби“ уз подршку BCIFa (Балкански фонд за локалне иницијативе) из
Београда, чешке фондације VIA и Министарства
спољних послова Чешке републике. Циљ је да
прикупљени новац у локалној заједници од
предузећа и компанија које ту послују, дуплиран
од стране Министарства спољних послова Чешке
Републике, буде потрошен за куповину играчака,
књига, аудио и видео опреме и тако деци вртића
„Бамби“ пружи могућност за креативан развој.
Поменимо и рад ђачких парламената у
неколико основних школа и рад ђачких
парламената у нашим средњим школама.
Свакако треба поменути и ђачког омбудсмана и
њеног заменика које је изабрала скупштина
Уније ђачких парламената у Зрењанину.
Пројекат «Омбудсман као медијатор»
чије је финансирање преузела норвешка Влада у
сарадњи са Нансен Академијом дао је нове
резултате у Зрењанину: двадесет ученица и
ученика Зрењанинске гимназије успешно је
завршило десетодневу обуку на Палићу у току
које су савладали вештине и технике вршњачке
медијације.
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Систем друштвене бриге о деци
Како је већ речено у претходним
годишњим извештајима систем друштвене бриге
о деци представља скуп мера подршке, помоћи и
организованих делатности и институција које
обезбеђује држава породици са децом. Ове мере
подршке и помоћи се остварују кроз материјална
давања која имају за циљ да пруже социјалну
сигурност,
подстакну
рађање,
помогну
задовољавању
развојних
потреба
деце,
побољшању квалитета живота деце и породице,
помоћ породицама са децом ометеном у развоју,
деци без родитељског старања и деци на дужем
болничком лечењу.
У нашој општини право на накнаду зараде
за време породиљског одсуства и одсуства за
време неге детета тренутно користи 484 мајки.
Накнаду зараде ради посебне неге детета
тренутно користи петнаест мајки. Рефундација
накнаде зараде се врши редовно, око 20. у
месецу за претходни месец.
Право на родитељски додатак у складу са
Законом о финансијској подршци породици, за
прво, друго, треће и четврто дете у прошлој
години остварило 1.064 мајки.
Право на родитељски додатак по
редоследу рађања деце прати се електронски од
2007. године и ово право је прошле године
остварило за прво дете 543 мајки, за друго дете
415 мајки, за треће дете 93 и за четврто дете 30
мајки. Износ овог додатка се сваког месеца
утврђује решењем Министарства за социјална
питања.
Право на родитељски додатак за
прворођено дете у складу са одлуком Извршног
већа Војводине у 2008. години остварило је 564
мајки. Ово Извршно веће је донело и одлуку о
исплати новчане помоћи породицама које су
добиле близанце, тројке или четворке. Захтеве за
остваривање овог права је, према сазнањима
запослених у Одељењу за послове друштвених
делатности, у току 2008. године поднело 16
породица које су добиле близанце и две
породице које су добиле тројке.
Једнократна новчана помоћ за прворођено
дете у износу од 10.000,00 динара по детету
исплаћује се и из буџета општине, односно
града. Ово право је остварило 564 породиља. У
складу са одлуком локалне самоуправе свим
мајкама са наше територије које се породе у току
године, припада поклон пакет са беби опремом у
вредности од 5.000,00 динара. Поклон пакет се
реализује у апотеци „Центар“ у Зрењанину. Ово
право је у 2008. години искористило 1.112
породиља.
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Право на дечији додатак тренутно
остварује око 5.000 корисника за око 8.700 деце.
Исплате су редовне, око 20. у месецу, за
претходни месец.
Здравствена заштита деце
Највећим делом здравствена заштита деце
и омладине пружа се у оквиру Службе за
здравствену заштиту жена, деце и омладине у
Дому здравља „Др. Бошко Вребалов“. У оквиру
ове службе делују Одељење за здравствену
заштиту предшколске деце (Дечији диспанзер),
Одељење за здравствену заштиту школске деце
(Школски диспанзер) и Одељење – развојно
саветовалиште (за децу са сметњама у развоју).
Здравствена заштита деце и омладине пружа се и
у оквиру Службе опште медицине од стране
изабраног лекара, у амбулантама у насељеним
местима, и у Служби стоматолошке здравствене
заштите
у Одсеку дечије
превентивне
стоматологије и Одсеку ортодонције са зубном
техником. Здравственом заштитом деце и
омладине бави се и поливалентна патронажна
служба организована у граду и насељеним
местима.
Превентивни рад са децом и омладином
обавља се свакодневно, сем у дане викенда и
празника, у две смене. О здрављу деце брину
лекари специјалисти – педијатри, лекари опште
медицине, специјалисти спортске медицине и
медицинске сестре. У рад са децом укључени су
и медицински сарадници – психолози и логопед,
а у рад се, по потреби, укључују и лекари из
других служби.
Куративни рад – лечење деце и омладине
обавља се у поменутим службама. У Дечијем и
Школском диспанзеру ради се свих 365 дана, а у
сеоским амбулантама, по распореду рада тих
амбуланти, а
доступност педијатара
у
диспанзерима омогућена је у сваком тренутку
свој деци.
Здравствено-васпитни рад са децом,
омладином и женама организован је у оквиру
саветовалишта (Саветовалиште за здраво дете
Дечијег диспанзера, Саветовалиште школског
диспанзера, Саветовалиште за младе, Развојно
саветовалиште, Саветовалиште за труднице, за
планирање породице и Диспанзер за жене), као и
у оквиру Центра за превенцију. На овим
пословима
раде
лекари
специјалисти
педијатрије, лекари опште медицине и
медицинске сестре.
Социјална заштита деце
На евиденцији Центра за социјални рад
општине Зрењанин до 31. децембра 2007. године
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се налазило 276 деце без родитељског старања. У
2008. години се овај број смањио на 187. У
хранитељским породицама је 2007. године било
смештено 77 деце, а 2008. године 81 дете. У
протеклој години дошло је до благог пораста
деце која су под сталним старатељством. Са 123,
колико је био 2007. године овај број се повећао
на 132, у 2008. години. Овде је важно поменути
да су од стране Центра за социјални рад
организоване активности на пружању помоћи и
подршци хранитељима кроз обуку применом
специјализованог програма подршке: програм
стицања самопоуздања и самопоштовања код
деце, програм решавања конфликта без
победника, едукација младих у циљу заштите
репродуктивног здравља. Организована је и
информатичка обука ове деце, купљена су два
рачунара, скенер, штампач и камера и опремљен
је простор у коме се планира рад Регионалног
центра за породични смештај. У септембру 2008.
године
за
четрдесетшесторо
деце
из
хранитељских
породица
и
двадесетосам
хранитеља организован је једнодневни излет у
Београд и посета зоолошком врту, Калемегдану
и позоришту за децу. Поред стручњака из
Центра на овој обуци су радили и едукаторке из
невладине организације „Клуб родитеља и деце“
у оквиру пројекта „Пут ка центру за
хранитељство“. Право на накнаду за трошкове
уџбеника признато је овој деци у 49 случајева, а
41 од ове деце остварило је право на накнаду
трошкова за одмор и рекреацију, а шесторо за
накнаду трошкова матуре. На крају 2008. године
за сву децу на породичном смештају, децу која
су под старатељством и смештена су у другу
породицу и децу хранитеља узраста до 12 година
обезбеђени су новогодишњи пакетићи из
средстава Фонда за децу без родитељског
старања. Следећи корак који на овом плану
треба предузети, по мишљењу Центра за
социјални рад је обезбеђивање простора за
„Кућу на пола пута“ како би се деци која
напуштају установе социјалне заштите или
хранитељске породице обезбедио привремени
стамбени простор и шанса за запошљавање и
осамостаљивање.
У истом периоду Центар је покретао
поступке за лишавање родитељског права.
Родитељи су лишени родитељског права,
потпуно или делимично, по 30 правоснажних
пресуда у 2007. години и 13 у 2008. години. До
пада броја судских поступака за лишење
родитељског права у 2008. години дошло је зато
што су у току 2007. године окончани сви
поступци оних родитеља чија су деца смештена
у установе социјалне заштите.

У Центру за социјални рад је у току
прошле године радио стручни тим за заштиту
деце из поремећених породичних односа. Био је
то саветодавни рад са грађанкама и грађанима
који нису редовни корисници услуга овог
Центра. Тада су била организована и виђења
између родитеља и деце у контролисаним
условима уз присуство стручних радника.
Укупно се радило са петнаест таквих случајева и
на десет случајева решавања проблема у
партнерском односу.
***
Овде само ваља поменути и податке
добијене од Општинског органа за прекршаје у
Зрењанину, У току 2008. године примљено је у
рад 797 захтева за покретање прекршајног
поступка по пријавама против малолетних лица:
132 захтева против млађих малолетника и 467
захтева против старијих малолетника. У 2007
години стање је било следеће: било је укупно
599 захтева, 132 против млађих малолетника и
467 против старијих малолетника.
У исто време 2006. године поднето је
укупно 552 захтева за покретање прекршајног
поступка против малолетних лица. Као
починиоци ових прекршаја јавља се тада 93
млађих
малолетника
и
459
старијих
малолетника. Најчешће су то били прекршаји из
области саобраћаја. Због тога је поднет 701
захтев за покретање прекршајног поступка. Због
прекршаја из области јавног реда и мира поднето
је 38 захтева, прекршаја по Закону о војсци 25
захтева и прекршаја по Закону о личној карти 33
захтева.
Ево и података из Полицијске управе у
Зрењанину. По њиховом извештају малолетна
лица нису проблем овог града: свега 5%
извршилаца прекршаја за које је поднет захтев за
покретање прекршајног поступка Органу за
прекршаје у Зрењанину је малолетно. По истом
извештају 110 малолетника је било оштећено у
кривичним делима. Ради се углавном о крађама
и ситним крађама мобилних телефона, спортске
опреме и слично. Када се ради о извршењу
кривичних дела од стране малолетних лица,
стање је следеће: 299 малолетних лица је
извршило 475 кривичних дела лакше природе,
углавном имовинског карактера.
Подаци Центра за социјални рад говоре
да је у току 2008. године изречена мера
појачаног надзора за 29 малолетника.
Према оцени датој у Извештају о раду за
2008. годину у односу на претходну годину
повећан је број деце са асоцијалним понашањем
о чему је Центар обавештаван од стране
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родитеља, школе, полиције или других
институција. Код те деце се јављају развојни
проблеми и неприлагођено понашање које се
манифестује као бежање од куће и школе,
насиље над вршњацима и склоност ка
наркоманији и проституцији.
Угрожена социјална и економска права
одраслих, карактеристика земаља које се налазе
у транзицији, нужно се одражава и на права
деце. Сиромаштво је и даље распрострањено. То
показују и подаци на локалном нивоу дати у
овом извештају. Ако овоме додамо и положај
деце са инвалидитетом и деце са сметњама у
развоју, деце без родитељског старања и још
увек присутно насиље над децом у свим
облицима, добијамо стварнију слику о положају
детета. Помоћ и ангажовање друштва, државе и
невладиних организација у овој области је нужна
и мора бити упорна и стална.
Стање у области равноправности полова
Извори права
Како је речено у претходним годишњим
извештајима Република Србија је потписница
међународних уговора о мањинским и
грађанским слободама и Конвенције о уклањању
свих облика дискриминације жена. Међутим,
још
нису
донети
закон
о
забрани
дискриминације и закон о равноправности
полова. Истина, усвојено је или измењено
неколико закона који су у наш правни систем
унели међународне стандарде значајне за
равноправност полова. То су Породични закон
(Сл. гласник РС бр.18/2005), Закон о раду (Сл.
гласник РС бр.61/2005) и Кривични законик Сл.
гласник РС бр.85/2005). Детаљнији приказ ових
нових решења дат је у Другом годишњем
извештају.
По Уставу држава јемчи равноправност
жена и мушкараца и развија политику једнаких
могућности. Уставним одредбама о забрани
дискриминације уведена је категорија посебних
мера афирмативне акције. Устав, међутим, не
гарантује заштиту од дискриминације на основу
сексуалне оријентације (родног изражавања)
нити
забрањује
изазивање
и
ширење
нетрпељивости и мржње засноване на
припадности одређеном полу.
Одлука о равноправности полова коју је
усвојила Скупштина АПВ у одреби из члана 2
гарантује равноправност жена и мушкараца у
свим областима друштвеног живота, забрањује
дискриминацију на основу пола и полне
оријентације. Одлука такође не дозвољава
различит третман жена и мушкараца и обавезује

све да поштују
мушкараца.

15. мај 2009.
равноправност

жена

и

Право на рад
Према подацима Националне службе за
запошљавање – Филијала Зрењанин на дан 31.
децембра ове године на евиденцији се налазило
12.377 незапослених лица. Отприлике у исто
време пре годину дана на евиденцији
Националне службе било је 15212 незапослених
лица. Незапослених жена је 6.465 (по подацима
из четвртог извештаја било их је 8.152). И даље
је приметно смањење броја незапослених у
односу на стање из претходних година. У
периоду од 01. јануара ове године до краја
октобра ове године запослило се посредством
ове Филијале укупно 11.268 лица, од тога 5.755
жена (посао на неодређено време су добиле
1.323 жене, а на одређено време се запослило
4.432 жене).
Из података датих у Прегледу броја
незапослених лица по занимањима, дужини
чекања на запослење и полу са стањем на дан 31.
децембар 2008. године се види да на запослење
чека 6.465 жена (од тога 4.111 жена са степеном
стручности од трећег до седмог степена).
Податак да посао тражи 1.065 жена старости од
31 до 40 година и 1.066 жена старости од 41 до
50 година потврђује оцену дату у ранијим
годишњим извештајима заштитника грађана:
жене које су радиле у прерађивачкој и
текстилној индустрији десет, двадесет или више
година и које су без своје кривице остале без
посла, тешко долазе до поновног запослења.
Овде ваља поменути и пројекат
Националне службе за запошљавање „Радимо
заједно до посла“ започет 2006. године у
сарадњи са Европском агенцијом за развој. Циљ
пројекта је обука и запошљавање лица са
евиденције Службе за запошљавање за одређене
циљне групе: млади до 24 године, дугорочно
незапослени и лица са инвалидитетом. Ова лица
се оспособљавају за обављање послова који су
дефицитарни на територији на којој делује
Филијала Зрењанин, а кандидати који савладају
обуку и стекну потребне вештине имају веће
шансе да пронађу запослење.
И у овом извештају ваља поменути
Зрењанински едукативни центар. У програму
прекограничне сарадње „Румунија-Србија 2004.2006“ започета је реализација пројекта
„Прекогранична сарадња на развоју женског
предузетништва“. Парнер је и Регионална
привредна комора у Зрењанину, Клуб жена
предузетница из Решица и Регионална комора за
привреду, пољопривреду и индустрију Караш-
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Северин. За годину дана, колико ће пројекат
трајати, биће организовани тренинзи и обуке за
жене и из Румуније и Баната. Предвиђено је и
покретање интернет странице где ће жене моћи
да пронађу све потребне информације, добију
савет стручњака и да међусобно комуницирају и
размењују пословне информације.
Право на здравствену заштиту
Здравствена заштита жена организована
је у Одељењу за здравствену заштиту жена
Службе за здравствену заштиту жена, деце и
омладине. На овом одељењу услуге пружају
лекари специјалисти гинеколози сваког дана
(сем викенда и празника), у две смене. Обављају
се и превентивни и куративни прегледи. Део
превентивних прегледа жена обавља се у
сарадњи са Центром за превенцију и Службом за
заштиту радника (медицина рада), а гинеколози
су укључени и у свакодневни рад Саветовалишта
за младе при Школском диспанзеру. Патронажна
служба обавља и део посета женама у кућним
условима, и у граду и у насељеним местима и то
трудницама, породиљама, мајкама и женама.
Стоматолошка здравствена заштита жена
(посебно трудница и породиља) се спроводи у
Служби стоматолошке здравствене заштите.
Здравствено – васпитни рад са женама,
као један од важних задатака, обавља се у током
свакодневног рада као индивидуално саветовање
или као групни облик рада. Посебно се
здравствено – васпитни рад организује у оквиру
саветовалишта. Тај рад се обавља у самој
установи путем предавања групи приликом
организованих
систематских
прегледа,
организовањем семинара и интерактивних
радионица са тематским садржајима или по
месним заједницама и предузећима кроз
тематска предавања, семинаре, трибине или
радионице.
Насиље над женама
Подаци добијени од Полицијске управе у
Зрењанину кажу да је полиција у Зрењанину у
току 2008. године евидентирала 410 случајева
интервенције ради заштите од насиља у
породици и по свим пријавама се интервенисало.
Приликом ових интервенција коришћена су
полицијска овлашћења за која се сматрало да ће
постићи сврху интервенције, те је тако извршено
двадесетједно довођење лица у просторије
полицијске Управе у Зрењанину. У осам
случајева надлежни старешина је донео решење
о задржавању лица док се не истрезне. Поднет је
191 захтев за покретање прекршајног поступка
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због насиља у породици и 34 кривичне пријаве
надлежном тужиоцу, такође због насиља у
породици. Према овом извештају жртве насиља
су најчешће супружници - 108 жена и 26
мушкараца. Жртве су родитељи - 32 мајке и 28
очева, деца - 8 девојчица или девојака и 10
дечака или младића и остали сродници - 14 жена
и 20 мушкараца. Међу насилницима највише је
мушкараца старости између 18 и 60 година. Њих
је било 177. Ту су и шесторица малолетних
мушкараца и тринаесторица мушкараца старијих
од 60 година. Насилнички се понашало и 39
жена старости између 18 и 60 година.
По подацима Општинског органа за
прекршаје у току 2008. године поднето је 298
захтева у вези са насиљем у породици.
Овај преглед допуњују и подаци Центра
за социјални рад. До насиља у породици, по
процени стручног тима, дошло је у 136
породица. Чланови 40 породица су након рада са
стручњацима из Центра изјавили да се
породична ситуација средила и нису желели да
се даље води било какав поступак. Подаци о
насилницима и жртвама се у основи поклапају са
оним подацима које је дала Полицијска управа.
На крају, подаци о судским пресудама
донетим због насиља у породици. У 2008.
години донето је 34 пресуде и изречене су 42
судске мере заштите од насиља у породици:
издата су три налога за исељење из стана или
куће, изречено је 11 забрана приближавања
члану породице на одређеној удаљености, 8
забрана приступа у простор око места становања
или рада и 20 забрана даљег узнемиравања члана
породице.
У току прошле 2008. године започета је
изградња сигурне куће за жене и децу жртве
насиља. Изградњу финансира Фонд Б92,
Извршно веће Војводине и Град Зрењанин. Кућа
ће бити предата на употребу Центру за
социјални рад.
Тим за превенцију и борбу против насиља у
породици
О оснивању тима за превенцију и борбу
против насиља у породици било је више речи у
претходним извештајима.
Најбоља сарадња у реализацији задатака
које овај тим има остварена је између Центра за
социјални рад, Полицијске управе у Зрењанину,
Општинског јавног тужилаштва, Општинског
суда у Зрењанину и Општинског органа за
прекршаје. У Центру за социјални рад су
организована дежурства стручних радника који
се старају о потребама, збрињавању и помоћи
жртвама насиља. Полицијска управа доставља
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Центру за социјални рад обавештења о свим
интервенцијама због насиља у породици. Једном
недељно се састају представници полиције,
Општинског тужилаштва, Општинског органа за
прекршаје и Центра за социјални рад и
разматрају све случајеве насиља у породици
пријављене у току те недеље, те заједнички
одлучују о томе које мере треба предузети,

Најчешћи разлог штрајка и изражавања
протеста и незадовољства је лоша економскофинансијска ситуација запослених.
У овом периоду није било евидентираних
блокада саобраћајница и сви штрајкови су
протекли без инцидената.

Остала људска права

Одредбом из члана 54 Устава мирно
окупљање грађана је слободно, а Законом о
окупљању грађана Србије (Службени гласник РС
број 51/92, 29/01) је детаљније уређена ова
област. Према Закону јавни скупови се могу
одржавати на једном месту или могу бити у
покрету. Организатори су дужни да поднесу
пријаву полицији најкасније 48 сати пре
одржавања јавног скупа. Полиција може да
забрани одржавање јавног скупа из законом
одређених разлога: угрожавање здравља, јавног
морала или безбедности људи и имовине и
ометање јавног саобраћаја. Полиција може и
привремено да забрани скуп.
На подручју Зрењанина је током 2008.
године одржано 1.120 јавних скупова на којима
је укупно било 341.470 учесника.
Јавни
скупови
су,
по
правилу,
пријављивани у складу са законом. Пет јавних
скупова је прекинуто. Ради се о фудбалским
утакмицама нижег ранга такмичења.
Највише је било спортских скупова: 806
са око 98.237 учесника. На 93 политичка скупа
било је 9.810 учесника, на 28 културних скупова
7.960 учесника и на 18 верских скупова, 6.040
учесника. На осталих 175 скупова било је
219.423 учесника.

Право на слободу
вероисповести

мисли,

савести

и

Према
подацима
добијеним
од
Министарства унутрашњих послова, Дирекција
полиције – Полицијска управа у Зрењанину
2008. године је евидентирано пет напада на
верске објекте и цркве: два на објектима српске
православне цркве, један на назаренски
молитвени дом и два на католичке цркве. У овим
нападима причињена је материјална штета
извршењем кривичних дела у износу од
129.500,00 динара.
У протеклој години на гробљима у
Зрењанину
и
насељеним
местима
је
евидентирано
28
догађаја.
Полицијски
службеници су, проверавајући чињенице и
околности, у седамнаест случајева утврдили
постојање кривичних дела у којима је причињена
материјална штета у износу од 359.500,00
динара. И даље се, најчешће, са гробних места
краду месингане алке, разни бакарни предмети,
мермерне вазе, кована ограда, метални свећњаци
и слично. Поред тога, евидентирана су и дела
ситнијих оштећења слика и паљење венаца.
Право на штрајк
Право на штрајк гарантовано је одредбом
из члана 61 Устава. Штрајк се спроводи у складу
са законом и колективним уговором. Ово право
може бити ограничено само законом и у складу
са природом и врстом делатности.
У Полицијској управи у Зрењанину
евидентирано је протекле године једанаест
штрајкова у којима је учествовало 1655 радника.
Штрајковали су и изажавали протесте радници
АД „Шинвоз“, Индустрије меса АД „Бек“,
Индустрије пива, просветни радници из
основних и средњих школа, радници Робних
кућа
„Београд“,
запослени
у
локалној
самоуправи, радници Републичког геодетског
завода у Зрењанину, радници АД „Слога“ из
Перлеза и запослени у ПТТ Србије.

Слобода окупљања

Право на приговор савести
Према подацима добијеним од Војног
одсека у Зрењанину упућивање регрута на
одслужење војног рока у цивилној служби врши
се у складу са законом и Уредбом о вршењу
војне обавезе.
На територији града Зрењанина решењем
Министра одбране одређено је 35 организација,
установа, удружења, друштава и јавних
предузећа, у којима наши регрути, по правилу у
месту пребивалишта, уз могућност упућивања и
у друге средине, могу регулисати своју војну
обавезу обављањем друштвено корисног рада.
У току 2008. године 449 лица са
територије Војног одсека Зрењанин је
искористило своје право да на овај начин реши
обавезу служења војног рока, без обавезе да носи
оружје.
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Избегла и расељена лица
Према
подацима
Повереништва
Комесеријата за избеглице у нашој општини
живи 687 избеглих и 973 расељених лица.
У току протекле године су организовани
бесплатни курсеви за активно тражење посла за
избегла и прогнана лица у организацији Српског
демократског
форума
и
Покрајинског
секретаријата
за
рад,
запошљавање
и
равноправност полова. По окончању курса
полазници су добили сертификате.
Спроведен је поступак укњижбе објеката
у избегличком насељу Клек и организован
састанак комесара Комесаријата за избеглице
Републике Србије и његових сарадника са
представницима
локалне
самоуправе
и
представницима корисника објеката у том
насељу. Укупно је спроведена укњижба 28
објеката типа Д1 (принцип самоградње).
Повереништво је учествовало и у
припреми реализације пројекта „Становање за
избеглице“ Банке за развој Савета Европе и
Владе Републике Србије и у прикупљању
података
за
46
избегличких
породица
заинтересованих за учешће у овом пројекту. И
поред тога и даље велики део избеглих и
прогнаних лица нема решено стамбено питање.
Ти људи живе као подстанари или код рођака
или пријатеља, Део избеглих лица је решио
стамбени проблем куповином стана или куће,
након решавања имовинских питања у земљи
порекла (нарочито у БиХ). Део избеглих лица
(њих 42) још увек је смештен у баракама
Термотоплане, а 52 породице су трајно решиле
стамбени проблем уз помоћ локалне самоуправе,
УНХЦР-а, СДР-а и уз лично ангажовање у
новосаграђеним стамбеним зградама у Клеку.
Незапосленост је још увек присутна у високом
проценту и међу избеглим и међу прогнаним
лицима.
Повереништво
Комесаријата
за
избеглице у Зрењанину је учествовало на
састанку
локалне
самоуправе
са
потпредседником Владе Републике Србије,
комесаром
Комесаријата
за
избеглице,
представником
Високог
Комесаријата
за
избеглице Уједињених нација и представницима
међународних хуманитарних организација које
се баве проблематиком избеглица у Србији о
изради стратегије за трајно решење за избегла и
расељена лица.
Остварена
је
стална
сарадња
повереништва са одговарајућим институцијама у
нашем граду: Црвеним крстом, Центром за
социјални рад, Геронтолошким центром,
Полицијском управом у Зрењанину и Фондом
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пензијског и инвалидског осигурања. Добра је и
сарадња са Покрајинским фондом за помоћ
избеглим, прогнаним и расељеним лицима,
Комесаријатом за избеглице и међународним
хуманитарним
организацијама
(УНХЦР,
Интерсос, Праксис, Дански савет за избеглице,
Група 484 и другим).
Право на социјалну заштиту
О остваривању овог права грађана и
грађанки из наше општине стара се, између
осталих и Центар за социјални рад.
Одмах ваља указати на податак да се број
корисника услуга Центра повећао са 10.920 у
2007. години на 12.377 у 2008. години.
Смештај у установи социјалне заштите
обезбеђен је за 553 корисника, а право на
увећани додатак за помоћ и негу искористио је
561 корисник. Сталну новчану помоћ за
материјално обезбеђење породице користило је у
просеку сваког месеца 2008. године 1.693
породица. Број породица које користе ово право
се сваке године повећава.
Из буџета општине, односно града
обезбеђена су средства за помоћ и негу у кући и
ова услуга је пружана преко Геронтолошког
центра на територији града и у три насељена
места. Ово право је искористило 444 корисника.
У 2008. години једнократна помоћ је
обезбеђена за 1.344 породице. Притисак
грађанки и грађана за остваривање права на
једнократну новчану помоћ се сваке године
појачава. Зато је за то из буџета града издвојено
у току 2008. године 6,2 милиона динара и још 2,5
милиона динара за набавку огрева за 500
породица. И сама општина је директно доделила
једнократну новчану помоћ за 38 породица. Из
буџета општине - града издвојена су средства за
стипендирање 150 стипендиста – ученика и
студената из материјално угрожених породица.
Корисници материјалног обезбеђења
породице имају попуст од 30% при плаћању
рачуна за утрошену електричну енергију. Ово
право је користило 1.282 породице. Деца из
породица која остварују право на материјално
обезбеђење имају право на бесплатну ужину у
предшколској установи или школи, а средства су
обезбеђена буџетом општине, односно града.
Проблем старачких и напуштених
домаћинстава у граду и насељеним местима
наше општине је решаван, између осталог и тако
што је у установе социјалне заштите смештена
132 остарела особа.
Подаци из већ помињаног Извештаја о
раду Центра за социјални рад за 2008. годину
указују на значајно повећан број одраслих лица
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која су психофизички ометена. Од примењених
облика социјалне заштите доминира смештај у
установе социјалне заштите и старатељство.
Највећи проблем представља
недостатак
капацитета и у установама социјалне заштите и у
здравственим установама за смештај одраслих
душевно оболелих и недостатак прихватилишта
на нашој територији за ова лица.
Право на имовину
Како је већ у овом извештају речено,
заштитнику грађана - омбудсману се поднеском,
преко Месне заједнице Мужља обратило више
грађана из Арадца и Мужље и указало на
проблем накнаде штете причињене приликом
изградње друге линије одбране за време одбране
од поплава у пролеће 2006. године.
Поново проверавајући ове наводе
омбудсман је утврдио да су радови на овом
насипу изведени у атарима села Арадац и
Мужља до Белог Блата дуж леве обале Тисе у
укупној дужини од 28 километара и да је тада
извршена дехуманизација земљишта у ширини
од око 50 метара целом дужином овог насипа.
Утврђено је такође да се ради о земљишту које је
у својини грађана или задруга и да има и
земљишта у друштвеној (државној) својини.
Поднето је укупно 97 пријава за накнаду штете.
Стручњаци ЈП «Воде Војводине» су дали
препоруку да се овако изграђена друга линија
одбране ојача и задржи трајно.
Према подацима одељења за имовинско
правне послове у току 2008. године запримљено
је укупно 23 предмета експропријације.
Пет предмета је правоснажно окончано
решењем. Споразум о накнади закључен је у
једном предмету, а у четири предмета се чека
понуда како би се покушало споразумно
одређивање накнаде.
У 14 предмета је покренут управни спор
против решења Владе Републике Србије о
утврђивању јавног интереса. У преостала четири
предмета чека се на решавање својинских односа
који су у надлежности суда.
Право на рад
Одредбом из члана 40 Устава Републике
Србије гарантовано је право на рад и право на
слободан избор занимања. Устав такође
прописује да свако има право на правичне и
повољне услове рада и да су свима, под једнаким
условима доступна сва радна места, али не и
одредбу из ранијих уставних текстова којом се
држава обавезује да обезбеди услове у којима
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свако може да живи од свог рада, што и јесте
основна сврха права на рад.
Неспорно је да процес трансформације и
прелазак на систем тржишне економије утиче на
сигурност радног односа, Закон о раду садржи
одредбе о престанку радног односа против воље
запослених због вишка запослених због
технолошких, економских или организационих
промена у предузећима. Поступци стечаја и
ликвидације, по правилу, имају за последицу
престанак радног односа.
Са правом на рад тесно је повезана и
слобода синдикалног организовања која је
гарантована одредбом из члана 55 Устава. Начин
остваривања слободе синдикалног организовања
детаљније је уређен Законом о раду који
синдикат
дефинише
као
самосталну,
демократску
и
независну
организацију
запослених у коју се они добровољно удружују
ради заступања, представљања, унапређења и
заштите својих професионалних, радних,
економских, социјалних, културних и других
појединачних и колективних интереса. Ипак,
синдикати и професионална удружења су још
увек неразвијени и необучени да на ефикасан
начин указују на повреде и да тако врше
притисак на извршну и законодавну власт.
Добар догађај и напредак на овом плану
у 2008. години представља усвајање новог
Општег колективног уговора.
И на крају приказа основних решења у
овој области, на проблеме и стање у области
запошљавања упућује на податке дате у одељку
који говори о праву жена на рад.
Право особа са инвалидитетом
Доношењем
Закона
о
забрани
дискриминације особа са инвалидитетом
(Службени гласник РС број 33/06) и
потписивањем Конвенције УН о правима особа
са инвалидитетом (ступила на снагу у току 2008.
године, али је Србија још није ратификовала)
још
једном
је
потврђен
концепт
недискриминације
и
настављен
процес
нормативног уређивања у овој значајној области.
Ипак, мере и свакодневица често представљају
препреку у учешћу особа са инвалидитетом у
свим областима. Потреба да се овим грађанкама
и грађанима створе могућности за доступност
послу, омогући доступност инфраструктури,
јавном превозу, информацијама и образовању је
евидентна и на том плану се још мора пуно
радити.
Вредан помена је напор Удружења
параплегичара Баната за изградњу двокраке
рампе до централног улаза у зграду Културног
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центра у Зрењанину и изградњу једнокраке
рампе за улаз у зграду Дома здравља „ДР. Бошко
Вребалов“ у Зрењанину. Циљ пројекта „Баријера
мање“ је да се особама са инвалидитетом
омогући да самостално посећују важну установу
примарне здравствене заштите и самостално
користе услуге Културног центра.
Рампа за улазак у зграду Дома здравља је
саграђена, а са реализацијом другог дела
пројекта, изградња рампе за улазак у зграду
Културног центра се у овом тренутку застало, уз
обећање локалне самоуправе да ће се укључити у
окончање овог подухвата.
Трећи део – Правна сигурност у општини
Поновимо и у овом петом извештају
познату дефиницију правне сигурности: то је
стање у коме се право унапред тачно зна и тачно
примењује. То је стање у коме постоји
законитост како у смислу постојања закона који
унапред прописује опште правне норме, тако и у
смислу остваривања и примене тих норми у
пракси. Без постојања општих правних норми
унапред прописаних и познатих, нема правне
сигурности, јер људи не могу да своја понашања
ускладе с правом и тако избегну рђаве последице
кршења права. Са друге стране, без тачног
примењивања ових норми путем појединачних
правних норми и одговарајућих материјалних
аката нема правне сигурности јер се, место
унапред прописаних и познатих општих правних
норми, примењују друге, које нису прописане.
Стање транзиције за које смо у
претходним извештајима рекли да утиче на
правну сигурност грађана и грађанки наше
општине и даље траје. Ми се, како је већ
констатовано, од почетка деведесетих година
прошлог века налазимо у ситуацији да се врши,
мање или више успешно, раскид са правним
поретком који је био заснован на идеји
друштвене својине, планске привреде, водеће
улоге једне партије и система јединства власти.
И зато када говоримо о правној сигурности у
овом моменту, морамо имати на уму управо ту
чињеницу, да се она обезбеђује и гради у
процесу транзиције кроз који сви заједно
пролазимо и у процесу стварања услова за
укључивање наше земље у европске интеграције.
Поред тога, прошлу годину су обележили
још неки догађаји и који су утицали на стање у
овој области. Један од тих догађаја је свакако
проглашење независности Косова. У овим,
свакако кризним моментима присутна је
атмосфера несигурности и страха код посебно
рањивих група као што су припадници
националних мањина. Догађаји с почетка 2008.
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године, исписивање графита мржње на кући у
Арадцу и недвосмислена претња припадницима
словачке заједнице и напади на радње наших
суграђана Албанаца и Горанаца у фебруару 2008.
године који су представљали груб и опасан
начин испољавања националне и верске
нетрпељивости
потврђују
овакву
оцену.
Чињеница је да у овом контексту не можемо
говорити о томе да се ради само о неком
нарушавању права појединих грађана, већ је то у
принципу угрожавање целокупног система
заштите људских права. Иако се број инцидената
од 2006. године смањује, и даље се, релативно
често јављају натписи
са
увредљивом
садржином, оштећења вишејезичких табли и
скрнављења споменика. Поменимо овде и
похвалимо брзу и ефикасну реакцију Полицијске
управе у Зрењанину која је, по пријави заменика
заштитника грађана за права националних
мањина, средином децембра 2008. године, у року
од 24 сата организовала уклањање два
увредљива натписа у Лазареву.
Рад на хармонизацији унутрашњег
законодавства са европским законодавством
настављен је и у 2008. години. Према плану
Владе Републике Србије из 2007. године до
парламентарних избора у мају 2008. усвојени су
Закон о путним исправама и Закон о азилу. До
краја те године скупштина у новом сазиву је
усвојила 14 таквих закона. Крајем децембра
2008. године Народна скупштина је усвојила
шест нових закона из области правосуђа: Закон о
уређењу судова, Закон о седиштима и
подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон
о судијама, Закон о високом савету судства,
Закон о Државном већу тужилаца и Закон о
јавном тужилаштву. Примена ових закона
почиње од 1. јануара идуће године. С тим да ће
се поједине одредбе појединих закона,
неопходних за избор и именовање, као и за
организационе
промене
у
правосуђу,
примењивати и у току ове године као би
правосудни систем почео да функционише на
новим основама и по новим правилима, како је
предвиђено, од 1. јануара идуће године.
Доношењем закона о странцима престао
је да важи давно превазиђени закон о кретању и
боравку странаца из 1980. године. Доношење
овог закона је и једна од претпоставки које треба
испунити ради укључивања у европске
интеграције. Ваља поменути и усвајање још
једног значајног прописа. Реч је о Закону о
заштити података о личности којим су детаљније
одређени услови за прикупљање и обраду
личних података. Закон је поверио поверенику за
приступ информацијама од јавног значаја и ове
надлежности дајући му право приступа и увида у
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податке који се прикупљају и у документацију,
акте и просторије лица овлашћених за
прикупљање података.
Како је у четвртом годишњем извештају
речено, Уставом је у правни поредак уведен
институт уставне жалбе, као средства за заштиту
људских права. У складу са Уставним законом
Уставни суд је почео са радом, иако ће још пет
судија овог суда бити изабрано тек када се
формирају Врховни касациони суд, Врховни
савет судства и државно веће тужилаца. Ипак,
Уставни суд, у оваквом непотпуном саставу
може да решава и о уставним жалбама.
Према извештају Београдског центра за
људска права „Људска права у Србији 2008“
примедбе грађана на дужину поступка међу
најчешћима су у представкама против Србије
пред Европским судом за људска права, који је
2008. године у највећем броју пресуда, чак 6 од
9, нашао да је дошло до повреде права на
правично суђење, углавном због предугог
трајања поступка или због неизвршавања
правоснажне одлуке. Наше законодавство не
предвиђа ефикасан правни лек против
неоправдано дугог трајања поступка и повреде
права на суђење у разумном року, гарантовано
одребом из члана 6. Европске конвенције.
Уместо закључка рецимо да нам рад на
остваривању и заштити људских права
представља трајан задатак. То јесте посао
државних органа, полиције, тужилаштва, судова,
заштитника грађана на свим нивоима, али и
школе и породице које формирају и учвршћују
друштвене вредности које воде добробити
појединца и друштва, поштовања и уважавања
различитости, ненасиња и одговорности за своје
поступке.
У Зрењанину, марта 2009. године
Заштитник грађана,
Владимир Арсић,с.р.

15. мај 2009.

дана 10.03.2009. године под бројем 217/09 од
дана 24.03.2009. године.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-43/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
120
На основу члана 31., члана 35. став 4.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о
установљењу дана општине, награде града и
других празника и манифестације општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 7/94, 5/96, 11/99 и 10/03) и члана 43.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 –
пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина,
на седници одржаној 15.05.2009. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
I
ДРАГАНА ЂОКИЋ, васпитач, разрешава
се дужности члана Комисије за додељивање
награда и признања, на лични захтев.
II

119
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града, на
седници одржаној дана 15.05.2009. године
донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Спортског савеза
општине Зрењанин коју је донела Скупштина
Спортског савеза општине Зрењанин одржаној

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-45/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

15. мај 2009.
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I

На основу члана 31., члана 35. став 4.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о
установљењу дана општине, награде града и
других празника и манифестације општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 7/94, 5/96, 11/99 и 10/03), члана 40. став 3. и
члана 42. став 3. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
I
ГОРДАНА ФЕРЕНЦИ, бира се за члана
Комисије за додељивање награда и признања.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-46/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
122
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), члана 43. Пословника Скупштине
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр.31/08 – Пречишћен текст) и
члана 8. Одлуке о образовању Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 1/06 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08 и 24/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА

- АЛЕКСАНДРА КХАЛАФ, дипл.дефектолог,
разрешава се дужности председника Савета за
праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера, на лични захтев.
- ДРАГАН ПРЕКАЈСКИ, дипл.инжењер,
разрешава се дужности члана Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-47/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
123
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), чл. 8, 12. и 13. Одлуке о образовању
Савета за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 1/06 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 21/08 и 24/08) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
15.05.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
I
- ВЛАДИМИР ФРЕНЦ, грађевински
техничар, бира се за председника Савета за
праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера.
- САЊА ШОКШИЋ, трговац, бира се за
заменика председника Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-48/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
124
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 3. и 4. Одлуке о Градском
Савету за младе (''Службени лист града
Зрењанина''. бр. 28/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
ВЛАДИМИР ВОЈНОВИЋ, представник
Студентске уније, разрешава се дужности члана
Градског Савета за младе, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-49/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
125
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 3. и 4. Одлуке о Градском
Савету за младе (''Службени лист града
Зрењанина''. бр. 28/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ САВЕТА ЗА
МЛАДЕ

СРЂАН
РАДИШИЋ,
представник
Студентске уније, именује се за члана Градског
Савета за младе.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-50/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
126
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 26. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ЧИСТОЋА И
ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
ГОРДАНА ДРАГОЈЛОВ, дипл. правник,
разрешава се дужности председника Управног
одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-51/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

15. мај 2009.
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II

На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 26. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ЧИСТОЋА И
ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
АЛЕКСАНДРА КХАЛАФ, дипл. дефектолог, именује се за председника Управног
одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-52/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
128
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 11. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 17/07) и члана 17.
Статута Јавног комуналног предузећа ''Водовод
и канализација'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I
ЗЛАТОМИРУ МИЛОШЕВУ, престаје
мандат председника Управног одбора ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин, због смрти.

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-53/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
129
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 11. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 - пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 17/07) и члана 17.
Статута Јавног комуналног предузећа ''Водовод
и канализација'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
I
ВЕРА МИЛОШЕВ, пензионер, именује
се за председника Управног одбора ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-54/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
130
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 13. Одлуке о
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оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце
и паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 2/00, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и
13/06), Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 15.05.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''
ЗРЕЊАНИН
I
МАРКО НИКОЛИЋ, приватни предузетник, разрешава се дужности члана Надзорног
одбора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-55/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 13. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце
и паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 2/00, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и
13/06), Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 15.05.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''
ЗРЕЊАНИН
I
ЈАСМИНА МАРКОВИЋ, дипл. инг.
произ. менаџмената, именује
се за члана
Надзорног одбора ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

15. мај 2009.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-56/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
132
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа ''Туристички центар
града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 32/08) члана 11. и 12.
Статута Јавног предузећа ''Туристички центар
града Зрењанина'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈП ''ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН
I
РАДМИЛА ВОЈВОДИЋ, обрачунски
радник - благајник, представник запослених,
именује се за члана Управног одбора ЈП
''Туристички центар града Зрењанина'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-57/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
133
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 9. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа ''Туристички центар
града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 32/08) члана 11. и 12.
Статута Јавног предузећа ''Туристички центар

15. мај 2009.
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града Зрењанина'' Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ''ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН
I
ДАРКО ШИЛИ, руководилац службе за
спорт и рекреацију, представник запослених,
именује се за члана Надзорног одбора ЈП
''Туристички центар града Зрењанина'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-58/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
134
На основу члана 54. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанинa, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО
ЈЕДИНСТВО'' БЕЛО БЛАТО
I
ЈОЖЕФ СТОЈКО, професор информатике, разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе ''Братство јединство''
Бело Блато, као представник локалне заједнице.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-59/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
135
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 15.05.2009. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО
ЈЕДИНСТВО'' БЕЛО БЛАТО
I
КРИСТИНА ВИДРАЧ, наставник разредне наставе, именује се за члана Школског одбора
Основне школе ''Братство јединство'' Бело Блато,
као представник локалне заједнице.
II
Мандат Кристини Видрач, траје до
истека мандата Школског одбора Основне школе
''Братство јединство'' Бело Блато, који је
именован
14.06.2006.
године,
Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-3641/06-I-04-01
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-60/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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15. мај 2009.
II

На основу члана 54. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанинa, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ ТОЗА'' ЕЛЕМИР-ТАРАШ
I
СЛАВИЦА СТАНКОВ, пољопривредни
техничар, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Светозар
Марковић
Тоза''
ЕлемирТараш,
као
представник родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-61/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
137
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 15.05.2009. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ ТОЗА'' ЕЛЕМИР-ТАРАШ
I
ДУШИЦА АНТИЋ, лекар, именује се за
члана Школског одбора Основне школе
''Светозар Марковић Тоза'' Елемир-Тараш, као
представник родитеља.

Мандат Душици Антић, траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе
''Светозар Марковић Тоза'' Елемир-Тараш, који
је именован 14.06.2006. године, Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-3654/06-I-04-01
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-62/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
138
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 15.05.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ЈОЖЕФ СТОЈКО, професор информатике, именује се за члана Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин, као представник
локалне заједнице.
II
Мандат Јожефу Стојко, траје до истека
мандата Школског одбора Медицинске школе
Зрењанин, који је именован 14.06.2006. године,
Решењем Скупштине општине Зрењанин, број:
06-36-61/06-I-04-01 (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

15. мај 2009.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-63/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
139
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08) и члана 5. Одлуке о образовању
Савета за одбрану и безбедност града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број: 24/08)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 15.05.2009. године донела је
Р Е ШЕ Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
ГОРАН КНЕЖЕВИЋ, разрешава се
дужности председника Савета за одбрану и
безбедност града Зрењанина.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-64/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08) и члана 5. Одлуке о образовању
Савета за одбрану и безбедност града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број: 24/08)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 15.05.2009. године донела је

Р Е ШЕ Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
У Савет за одбрану и безбедност града
Зрењанина бира се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. др МИЛЕТА МИХАЈЛОВ, Градоначелник
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-65/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска
топлана'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 3/08 и 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН
I
ВЛАДИМИР ПРИЉЕВА, дипл. инг.
архитектуре, разрешава се дужности заменика
председника Управног одбора ЈКП ''Градска
топлана'' Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-66/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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I

ДИМИТРИЈЕ ДАМЈАНОВИЋ, сарадник
у настави, разрешава се дужности члана
Управног
одбора
Предшколске
установе
Зрењанин, као представник локалне заједнице,
на лични захтев.
II
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На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска
топлана'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 3/08 и 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН
I
СЛАВКО МАЛБАШКИ, именује се за
заменика председника Управног одбора ЈКП
''Градска топлана'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-67/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 52., члана 53. и члан 54.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ЗРЕЊАНИН

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-68/09-I-10-01
Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 52., члана 53. и члан 54.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.05.2009.
године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ВЛАДИМИР ПРИЉЕВА, дип. инг.
архитектуре, именује се за члана Управног
одбора Предшколске установе Зрењанин, као
представник локалне самоуправе.
II
Мандат Владимиру Приљеви, траје до
истека мандата Управном одбору Предшколске
установе Зрењанин, који је именован 14.06.2006.
године, Решењем Скупштине града Зрењанина,
број: 06-28-56/09-I-10-01 (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 3/09).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

15. мај 2009.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-72-69/09-I-10-01

Дана: 15.05.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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