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На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и члана 38. Пословника Скупштине
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 11.06.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ

11. ЈУН 2009.

БРОЈ: 6

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ВАСИ
ЈОВАНОВУ, одборнику Скупштине града
Зрењанина, изабраном на изборима одржаним
11.05.2008. године, престао мандат одборника
подношењем оставке.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

I
Образложење
УТВРЂУЈЕ СЕ да је ИМРЕТУ
ФАЗЕКАШУ,
дипломираном
инжењеру
електротехнике, престала функција члана
Градског већа града Зрењанина даном
подношења оставке 26.05.2009. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-87/09-I-10-01
Дана: 11.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 46,
47. и 49. став 1. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а у вези
члана 47. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2009.
године, донела је

Подносилац изборне листе ''За Европски
Зрењанин – Борис Тадић'' је дана 04.06.2009.
године, између две седнице Скупштине града
Зрењанина, поднео председнику Скупштине
града Зрењанина у име одборника Скупштине
града Зрењанина Васе Јованова, који је са
изборне листе наведеног подносиоца, његову
оставку на функцију одборника у Скупштини
града Зрењанина, са овлашћењем наведеног
одборника, дато у бланко оставци, подносиоцу
изборне листе да оставку у његово име преда
председнику Скупштине града и уговором о
регулисању међусобних односа, на којем су
потписи оверени, као и на оставци.
Одребом члана 46. став 1. тачка 1. Закона
о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07), регулисано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран,
између осталог и подношењем оставке.
У члану 47. став 1. и 2. наведеног Закона
регулисано је да подносилац изборне листе и
кандидат за одборника, односно одборник, могу
закључити уговор којим ће регулисати
међусобне односе и предвидети право
подносиоца изборне листе да, у име одборника,
поднесе оставку на функцију одборника у
скупштини јединице локалне самоуправе и да
приликом закључења уговора кандидат за
одборника, односно одборник,
предаје
подносиоцу изборне листе своју бланко оставку,
што се констатује у уговору.
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Према члану 47. став 3. Закона о
локалним изборима бланко оставка је писмено
које садржи изјаву кандидата за одборника,
односно одборника, да подноси оставку на
функцију одборника у скупштини јединици
локалне самоуправе, као и овлашћење дато
подносиоцу изборне листе да ову оставку, у
његово име, преда председнику скупштине
јединице локалне самоуправе.
На основу наведених законских одредби,
а у складу са чланом 47. Пословника Скупштине
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст)
Комисија за мандатна питања је у свом
Извештају број: 06-85/09-I-10-01 од 08.06.2009.
године утврдила постојање разлога за престанак
мандата горе наведеног одборника.
Обзиром да, сагласно одредбама члана
49. Закона о локалним изборима, Скупштина
одлучује о престанку мандата одборника, то се
доноси решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 48
часова од дана доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-87-1/09-I-10-01
Дана: 11.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 49. и
56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а у вези
члана 47. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

11. јун 2009. год.

1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника
Скупштине
града
Зрењанина
ДРАГАНА
ПРЕКАЈСКОГ.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
Образложење
Одребом члана 48. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07), регулисано је да, кад одборнику
престане мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат припада подносиоцу изборне
листе са чије листе је био изабран одборник коме
је престао мандат, те да тај мандат изборна
комисија додељује кандидату кога одреди
подносилац изборне листе и да изборна комисија
одборнику издаје уверење да је изабран.
Подносилац изборне листе ''За Европски
Зрењанин – Борис Тадић'', са чије листе је био
изабран одборник Васа Јованов a коме је престао
мандат, одредио је кандидата за доделу
одборничког мандата, а који је у складу са
чланом 48. став 4. Закона о локалним изборима
дао писмену сагласност да прихвата мандат
одборника.
На основу напред наведеног и Извештаја
Комисије за мандатна питања број: 06-85/09-I10-01 од 08.06.2009. године, Градска изборна
комисија је у складу са законским одредбама
издала Драгану Прекајском уверење да је
изабран за одборника Скупштине града
Зрењанина.
Обзиром да, сагласно одредбама члана
49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима
Скупштина одлучује о потврђивању мандата
нових одборника, то jе донето решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 48
часова од дана доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-87-2/09-I-10-01
Дана: 11.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

11. јун 2009. год.

Број 6

Службени лист града Зрењанина

Страна 133

148
На основу члана 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007), чланa 63. Закона о о
буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
9/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005, 85/2006 и
86/06) и члана 31. тачка 2. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08), а на предлог Градоначелника,
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 11.06.2009. године, донела је

I Укупно остварени текући приходи, примања
и пренета средства .... 3.882.123 хиљаде динара

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2008. ГОДИНУ
- Консолидовани -

У Билансу стања на дан 31.12.2008.
године (образац 1.) утврђена је укупна актива у
износу од 4.381.552 хиљаде динара и укупна
пасива у износу од 4.381.552 хиљаде динара, као
и ванбилансна актива у укупном износу од
480.024 хиљаде динара и ванбилансна пасива у
укупном износу од 480.024 хиљаде динара.
Структура активе и пасиве на нивоу
категорије према економској класификацији у
хиљадама динара:

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања,
као и извршени текући расходи и издаци у
завршном рачуну буџета града Зрењанина у
2008. години износе у динарима:

II Укупно извршени текући расходи и
Издаци ........................ 3.825.545 хиљада динара
III Разлика укупних примања и укупних
Издатака .......................... 56.578 хиљада динара
Члан 2.

АКТИВА:
Економска
Опис
класификација
010000
Нефинансијска имовина у сталним средствима
020000
110000
120000
130000
35000
ПАСИВА:
Економска
класификација
210000
220000
230000
240000
250000
290000
310000
320000
350000

Нефинансијска имовина у залихама
Дугорочна финансијска имовина
Новчана средства, племенити метали, хартије од
вредности, потраживања и краткорочни пласмани
Активна временска разграничења
УКУПНА АКТИВА:
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
Опис
Дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе по основу осталих расхода, изузев
расхода за запослене
Обавезе из пословања
Пасивна временска разграничења
Капитал
Утврђивање резултата пословања
УКУПНА ПАСИВА:
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Износ
3.449.149
5.599
9.180
607.985
309.639
4.381.552
480.024
Износ
28.090
824
17.392
46.184
248.536
409.514
3.463.216
167.796
4.381.552
480.024
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Члан 3.
У Билансу прихода и расхода (образац 2.) у периоду од 01.јануара до 31. децембра 2008.
године утврђени су:
У хиљадама динара
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине
3.754.079
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину
3.805.808
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред.бр.2. - ред.бр.
51.729
1.)
4. Коригован мањак прихода и примања-буџетски дефицит
а) увећан за укључивање:
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за
219.763
набавку нефинансијске имовине;
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година
591
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину,
109
финансираних из кредита;
- износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода
и издатака текуће године
б) умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
521
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине
417
5. Вишак прихода и примања – суфицит
167.796
Структура прихода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:
Економска
класификација
710000
720000
730000
740000
770000
780000
790000
800000

Опис
Порези
Социјални доприноси
Донације и трасфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Трансфери између буџетских корисника на истом
нивоу
Приходи из буџета
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ:
Примања од продаје нефинансијске имовине

Износ
1.678.229
1.066.447
882.606
57.655
16.117
37.033
3.738.087
15.992

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОСТВАРЕНИ ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3.754.079
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Структура расхода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:
Економска
класификација
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
500000

Опис

Износ

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба средстава за рад
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ:
Издаци за нефинансијску имовину
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Вишак прихода и примања - суфицит

870.318
949.078
1.567
2.789
402.156
1.066.417
65.453
58.544
3.416.322
389.486
3.805.808
167.796

Члан 4.
Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у
хиљадама динара:
Опис

Економска
класифи-кација

1
2
3+7+8+9
I Укупна средства (II + III)
7+8+9
II Укупна примања (1+2+3)
1. Текући приходи
7
Од којих су 1.1. камате
7411
2. Примања од продаје нефинансијске имовине
8
3. Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине
9
3.1. Примања од продаје финансијске имовине
92
3
III Пренета средства
4+5+6
IV Укупни издаци (4+5+6)
4. Текући расходи
4
Од чега отплата 4.1. камата
44
5. Издаци за нефинасијску имовину
5
6. Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине
6
6.1. Набавка финансијске имовине
62
(3+7+8+9)-(4+5+6)
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ
ИЗДАЦИ
(7+8)-(4+5)
VI БУЦЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ (7-7411+8)-(4-44+5)
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ)
(VI-(1.1-4.1))
(7+8)-(4+5)+(92-62)
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ
(VI+(3.1-6.1))

Буџетска
средства

Додатна
средства

3
3.385.508
3.278.521
3.245.245
13.887
-

4
4.032.866
508.841
492.842
2.928
15.992

Укупна
средства
(3+4)
5
7.418.374
3.787.362
3.738.087
16.815
15.992

33.276
33.276
106.987
3.310.492
3.077.052
2.473
214.216

7
7
3.524.025
515.053
339.270
316
175.270

33.283
33.283
3.631.012
3.825.545
3.416.322
2.789
389.486

19.224

513

19.737

75.016

3.517.813

3.592.829

-46.023

-5.706

-51.729

-57.437

-8.318

-65.755

-12.747

-5.699

-18.446
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Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по
основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 51.729 хиљада динара.
Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика
између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) утврђен је у износу од
65.755 хиљада динара.
Укупан фискални резултат је буџетски дефицит, коригован за нето разлику између примања
по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и
набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 18.446 хиљада динара.
Члан 5.
Остварени буџетски дефицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 51.729 хиљада динара
покрива се из дела пренетих средстава из претходне године.
Члан 6.
У Извештају о капиталним издацима и примањима (образац 3.) у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2008. године, утврђени су укупни извори финасирања (примања) у износу од 49.275 хиљада
динара и укупни издаци у износу од 409.223 хиљаде динара.
Структура извора финансирања (примања) и издатака на нивоу категорије према економској
класификацији у хиљадама динара је следећа:
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:
Економска
Опис
класификација
810000
Примања од продаје основних средстава
820000
Примања од продаје залиха
830000
Примања од продаје драгоцености
840000
Примања од продаје природне имовине
910000
Примања од задуживања
920000
Примања од продаје финансијске имовине

Износ
6.565
9.427
33.283
49.275

УКУПНА ПРИМАЊА:
ИЗДАЦИ:
Економска
класификација
510000
520000
530000
540000
610000
620000

Опис
Основна средства
Залихе
Драгоцености
Природна имовина
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине
УКУПНИ ИЗДАЦИ:

Износ
381.718
7.262
506
19.737
409.223

Мањак примања утврђен је у износу од 359.948 хиљада динара.
Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима (образац 4.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2008.
године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.787.362 хиљаде динара, укупни новчани
одливи у износу од 3.825.545 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 171.075
хиљадa динара.
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Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу
категорије према економској класификацији у хиљадама динара је следећа:
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:
Економска
класификација
710000
720000
730000
740000
770000

Опис
Порези
Социјални доприноси
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефунцију расхода

Износ
1.678.229
1.066.447
882.606
57.655

780000
790000
810000
820000
830000
840000
910000
920000

Трансфери између буџетских корисника на
истом нивоу
Приходи из буџета
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од продаје драгоцености
Примања од продаје природне имовине
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:

16.117
37.033
6.565
9.427
33.283
3.787.362

НОВЧАНИ ОДЛИВИ:
Економска
класификација
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
510000
520000
530000
540000
610000
6200000

Опис
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба средстава за рад
Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Основна средства
Залихе
Драгоцености
Природна имовина
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине
УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ:

Износ
870.318
949.078
1.567
2.789
402.156
1.066.417
65.453
58.544
381.718
7.262
506
19.737
3.825.545

Мањак новачних прилива утврђен је у износу од 38.183 хиљаде динара. Салдо готовине на
почетку године износи 94.761 хиљада динара, што са коригованим приливом за примљена средства у
обрачуну и коригованим одливом за исплаћена средства у обрачуну даје салдо готовине на крају
године који износи 171.075 хиљада динара.
Члан 8.
У Извештају о извршењу буџета (образац 5.) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2008.
године, утврђена је укупна разлика (мањак новчаних прилива) у износу од 38.183 динара, између
укупних прихода и примања у износу од 3.787.362 хиљаде динара и укупних расхода и издатака у
износу од 3.825.545 хиљада динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине,
општине - града, донација и осталих извора.
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УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
Економска
класификација
710000
720000
730000
740000
770000
780000
790000
810000
820000
830000
840000
910000
920000

Опис
Порези
Социјални доприноси
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефунцију расхода
Трансфери између буџетских корисника на истом
нивоу
Приходи из буџета
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од продаје драгоцености
Примања од продаје природне имовине
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА:

Износ
1.678.229
1.066.447
882.606
57.655
16.117
37.033
6.565
9.427
33.283
3.787.362

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :
Економска
класификација
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
510000
520000
530000
540000
550000
610000
6200000

Опис
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба средстава за рад
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Основна средства
Залихе
Драгоцености
Природна имовина
Нефинансијска имовина која се финансира из
средстава за реализацију НИП-а
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Износ
870.318
949.078
1.567
2.789
402.156
1.066.417
65.453
58.544
381.718
7.262
506
19.737
3.825.545

ПОСЕБАН ДЕО
у хиљадама динара
О П И С
И З Н О С
Текући приходи (700000)
3.738.087
Текући расходи (400000)
3.416.322
Остварена примања ( 800000 + 900000)
49.275
Извршени издаци (500000 + 600000)
409.223
Остварена разлика између текућих прихода и
примања и текућих расхода и издатака (мањак
38.183
новчаних прилива)
Члан 9.
Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији на нивоу
групе у хиљадама динара су следећи:
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ПРИХОДИ
Број
конта

1

711
712
713
714
716
731
732
733
741
742
743
744

745
771

( У хиљадама динара)
Опис

2
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
ПОРЕЗ НА ФОНД
ЗАРАДА
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗ НА ДОБРА И
УСЛУГЕ
ДРУГИ ПОРЕЗИ
ДОНАЦИЈЕ ОД
ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
ДОНАЦИЈЕ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
ПРИХОДИ ОД
ИМОВИНЕ
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂ. ПРИХОДИ
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

Износ остварених прихода и примања
Укупно ( од 4
до 9)

Републике

3

4

Приходи из буџета
Аутономне
Општине
покрајине
града
5
6

Из
донација

ООСО
7

Из
осталих
извора
9

8

1.284.430

31

2.440

1.266.526

0

0

15.433

1.198

0

0

1.198

0

0

0

213.529
118.572

0
0

0
0

213.529
118.572

0
0

0
0

0
0

60.500
5.436

0
0

0
5.194

60.500
0

0
0

0
242

0
0

2.558

0

0

0

0

2.558

0

1.058.453

528.984

520.315

0

0

0

9.154

265.342

0

0

260.154

0

0

5.188

542.711

0

937

426.145

0

0

115.629

1.322

0

0

1.322

0

0

0

26.266

0

0

20.000

0

1.505

4.761

46.965

0

0

25.673

0

349

20.943

53.728

8.653

0

0

11.082

0

33.993
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Опис

2
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
ПРОИЗВОДЊЕ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА
ДАЉУ ПРОДАЈУ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
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Износ остварених прихода и примања
Укупно ( од 4
до 9)

Републике

3

4

Приходи из буџета
Аутономне
Општине
покрајине
града
5
6

Из
донација

ООСО
7

Из
осталих
извора
9

8

3.927

0

0

0

97

0

3.830

16.117

4.570

0

0

0

123

11.424

37.033
6.522

17.919
0

17.211
0

0
0

0
0

383
0

1.520
6.522

0

0

0

0

0

0

0

43

0

0

0

0

0

43

2.160

0

0

0

0

0

2.160

7.267

0

0

0

0

0

7.267

33.283

0

0

33.276

0

0

7

3.787.362

560.157

546.097

2.426.895

11.179

5.160

237.874
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Члан 10.
Укупно извршени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу групе у хиљадама динара су следећи:
Број
конта

Опис

Износ остварених расхода и издатака
Укупно ( од 4
до 9)

1

411
412
413
414
415
416
417
421
422
423
424
425
426
431
441
444

2
ПЛАТЕ И ДОДАЦИ
ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ,БОНУСИ И
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ
ДОДАТАК
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ
КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

Расходи из буџета
Аутономне
Општине
покрајине
града
5
6

Републике

Из
донација

ООСО
7

Из
осталих
извора
9

3

4

639.818

348.437

825

273.290

0

8

0

17.266

115.211

504

37

110.503

0

0

4.167

8.415
29.719

0
9.632

55
7

1.805
5.654

0
8.981

0
0

6.555
5.445

22.625
42.811

0
37

70
347

19.038
40.178

68
0

0
0

3.449
2.249

11.719

0

0

11.719

0

0

0

192.882
12.705
154.372
184.915

6.860
26
119
1.985

11.668
167
11.456
25.148

137.005
6.842
101.677
140.403

11
26
79
0

51
374
3.341
178

37.287
5.270
37.700
17.201

330.228

3.898

20.157

276.937

0

0

29.236

73.976
1.567

2.318
0

1.378
0

29.287
0

26
0

1.278
0

39.689
1.567

2.636

0

0

2.473

0

0

163

153

0

0

0

0

0

153
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451
463
465
472
481
482

483
485
511
512
513
515
522
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541
611
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Опис

2
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД
ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ
ДРУГОМ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И
СУДСКИХ ТЕЛА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И
ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ
ЗЕМЉИШТЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

11. јун 2009. год.
Износ остварених расхода и издатака

Укупно ( од 4
до 9)

Републике

Расходи из буџета
Аутономне
Општине
покрајине
града
5
6

Из
донација

ООСО
7

Из
осталих
извора
9

3

4

402.156

67.899

0

334.188

0

8

0

69

1.066.218

3.101

333.634

725.441

0

0

4.042

199

0

0

0

0

0

199

65.453

0

0

65.376

0

28

49

25.638

0

2.580

14.693

0

0

8.365

21.664

28

3

19.051

0

2

2.580

11.182

0

0

10.882

0

0

300

60

0

0

0

0

0

60

334.384

112.485

100.165

86.125

0

0

35.609

44.652
185

1.586
0

2.091
0

23.909
98

0
0

549
0

16.517
87

2.497
2.305
4.957

0
0
0

0
184
330

2.001
676
0

0
0
0

0
0
0

496
1.445
4.627

506
19.362

0
0

0
0

506
19.224

0
0

0
0

0
138

375

0

0

0

0

0

375

3.825.545

558.915

510.302

2.458.981

9.191

5.801

282.355
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Опис

2
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Вишак прихода и примања буџетски суфицит
Мањак прихода и примања буџетски дефицит
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ВИШАК ПРИМАЊА
МАЊАК ПРИМАЊА
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
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Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Укупно ( од 4
до 9)

Републике

3

4

Из буџета
Аутономне
Општине
покрајине
града
5
6

Из
донациј
а
8

ООСО
7

Из
осталих
извора
9

3.754.079

560.157

546.097

2.393.619

11.179

5.160

237.867

3.805.808

558.915

510.302

2.439.757

9.191

5.801

281.842

0

1.242

35.795

0

1.988

0

0

51.729

0

0

46.138

0

641

43.975

33.283

0

0

33.276

0

0

7

19.737

0

0

19.224

0

0

513

13.546
0
0
38.183

0
0
1.242
0

0
0
35.795
0

14.052
0
0
32.086

0
0
1.988
0

0
0
0
641

0
506
0
44.481
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

11. јун 2009. год.

2008. годину доставити Управи за трезор,
најкасније до 15. јуна 2009. године.

Члан 11.
Члан 14.
Завршни рачун буџета града Зрењанина
садржи:
1. Биланс стања (образац 1.) на дан
31.12.2008. године;
2. Биланс прихода и расхода (образац 2.)
у периоду 01.01.2008. године до 31.12.2008.
године;
3. Извештај о капиталним издацима и
примањима (образац 3.) у периоду 01.01.2008.
до 31.12.2008. године;
4. Извештај о новчаним токовима
(образац 4.) у периоду од 01.01.2008. до
31.12.2008. године;
5. Извештај о извршењу буџета (образац
5.) у периоду од 01.01.2008. године до
31.12.2008. године;
6.
Објашњење
одступања
између
одобрених средстава и извршења за период
01.01.2008. до 31.12.2008. године;
7. Извештај о примљеним донацијама у
периоду 01.01.2008. до 31.12.2008. године и то:
- Извештај о раду подрачуна буџета
града Зрењанина ''Дневни центар за децу и
омладину са инвалидитетом Алтернатива'' у
периоду од 01.01. до 31.12.2008. године
- Извештај о раду подрачуна буџета
града Зрењанина ''EXPO-AGRO BANAT'' у
периоду 01.01.-31.12.2008. године и
- Извештај о раду подрачуна буџета
општине Зрењанин ''Средства за смањење
угрожености рома'' у периоду 01.01.-31.12.2008.
године;
8. Извештај о коришћењу средстава
текуће и сталне буџетске резерве за период
01.01.2008. године до 31.12.2008. године;
9. Извештај о извршеним отплатама
дугова по дугорочном кредиту од Банке Интеса у
периоду 01.01.-31.12.2008. године;
10. Одлука о неангажовању ревизора за
завршни рачун буџета града Зрењанина за 2008.
годину.
Члан 12.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету
града Зрењанина за 2008. годину је саставни
део ове Одлуке.
Члан 13.
Одлуку о завршном рачуну буџета града
за 2008. годину, заједно са Извештајем о
извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за

Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-87-3/09-I-10-01
Дана: 11.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
149
На основу члана 9. став 4. Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана (''Службени гласник РС'', бр.
36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04 и
115/05) и члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 11.06.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И
СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА У
ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се права и
облици социјалне заштите појединаца и
породица у граду Зрењанину, као и услови и
начин њиховог остваривања.
Члан 2.
Права у социјалној заштити и социјалној
сигурности у смислу ове Одлуке су:
1. Право на једнократну помоћ;
2. Право на накнаду погребних трошкова;
3. Право на помоћ и негу у кући;
4. Право
на
привремени
смештај
у
прихватилиште или прихватну станицу;
5. Право на опрему приликом смештаја у
установу социјалне заштите или другу
породицу;
6. Право на дневни боравак за децу и омладину
са инвалидитетом;
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7. Право на смештај у сигурну кућу за жене и
децу жртве породичног насиља и жртве
трговине људима;
8. Право на коришћење услуге народне
кухиње.
Члан 3.
Права из социјалне заштите и социјалне
сигурности могу да остваре лица која имају
пребивалиште на територији града Зрењанина а
која се нађу у стању социјалне потребе коју
самостално не могу да превазиђу.
Изузетно, лицу које нема пребивалиште
на територији града Зрењанина, а затекне се на
територији града Зрењанина у стању тренутне,
изузетно тешке ситуације, обезбедиће се
једнократна помоћ за привремени смештај,
исхрану и трошкове превоза до места
пребивалишта.
Право из члана 2. став 1. тачка 7. ове
Одлуке имају сва лица без обзира на место
пребивалишта или боравишта.
Трошкови
настали
пружањем
једнократне помоћи или смештајем лица из ст. 2.
и 3. овог члана, подлежу рефундацији од
општина или градова у којима иста имају трајно
пребивалиште или боравиште.
Члан 4.
Право на једнократну помоћ из члана 2.
став 1. тачка 1. ове Одлуке има појединац или
породица која се изненада или тренутно нађе у
стање социјалне потребе коју самостално не
може превазићи за следеће намене:
- за задовољавање основних животних
потреба;
- за набавку огрева или зимнице;
за санирање последица од елементарних
непогода;
- за накнаду трошкова превоза корисника у
установу социјалне заштите, повратак из
установе социјалне заштите и трошкова
прихватилишта;
- за коришћење права из здравствене
заштите;
- у другим оправданим случајевима када се
на други начин не може превазићи
тренутно стање социјалне потребе.
Члан 5.
Једнократна помоћ пружа се у новчаном
износу или у натури.
Висина једнократне новчане помоћи
одређује се у складу са материјалним
могућностима и расположивим средствима за
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ове намене предвиђеним у буџету града
Зрењанина за текућу годину у којој се право на
једнократну помоћ остварује.
Висина једнократне новчане помоћи
одређује се у сваком конкретном случају, а
највише до нивоа материјалног обезбеђења
породице према броју чланова домаћинства у
месецу у коме се утврђује право на помоћ.
Појединац или породица има право на
једнократну помоћ највише два пута годишње.
Члан 6.
Право на накнаду погребних трошкова
може се признати:
- породици, сродницима или другим лицима
за сахрану корисника материјалног
обезбеђења, а који се не могу обезбедити
на други начин;
- за сахрану лица који немају сроднике, а
трошкови се не могу обезбедити
заоставштином.
Накнада за погребне трошкове може се
признати до висине износа по рачунима за
најнеопходније погребне трошкове.
Члан 7.
Право на помоћ и негу у кући обезбеђује
се старим и изнемоглим, хроничо оболелим и
другим лицима која нису у стању да се сама о
себи старају.
Помоћ у кући обезбеђује се обављањем
неопходних кућних послова (одржавање чистоће
стана, набавка хране и других потребних ствари,
одржавање личне хигијене и сл.).
Учешће корисника и њихових сродника
обавезних на издржавање у трошковима помоћи
у кући утврђује се на основу мерила и
критеријума које доноси орган Градске управе
надлежан за социјална питања.
Члан 8.
Град
Зрењанин
ће
обезбедити
привремени смештај у прихватилиште или у
прихватну станицу у оквиру Геронтолошког
центра Зрењанин за лица која имају стално
пребивалиште или боравиште на територији
града Зрењанина као и за лица која се затекну на
територији града Зрењанина, а нађу се у стању
социјалне потребе.
Лицима
која су грађани града
Зрењанина, али која се због специфичности
положаја, година, болести или целисходности
упућују на привремен смештај у прихватилиште
или прихватну станицу ван територије града
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Зрењанина, као и лицима која су грађани града
Зрењанина, а који се затекну у стању социјалне
потребе ван територије града Зрењанина, град
Зрењанин ће обезбедити рефундацију трошкова.
Право на привремени смештај у
прихватилиште односно прихватну станицу, као
и права рефундације утврђује Центар за
социјални рад града Зрењанина.

пребивалиште или боравиште или су лица која
немају стално пребивалиште или боравиште, као
и лица која пребивалиште или боравиште имају
ван Републике Србије и то до момента док се не
створе могућности да им се одговарајући
смештај обезбеди у земљи чији су држављани
или у којој имају стално место пребивалишта
или боравишта.

Члан 9.

Члан 12.

Опрема корисника за смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу обухвата
одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до
установе, односно породице.
Право на опрему из става 1. овог члана
има лице које се упућује на смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу, а ту
опрему не може само обезбедити нити му је могу
обезбедити сродници који су, према прописима о
браку и породичним односима, дужни да
учествују у његовом издржавању.

Право на смештај у сигурну кућу за жене
и децу жртве породичног насиља и жртве
трговине људима,
време трајања смештаја,
начин финансирања као и односи Центра за
социјални рад града Зрењанина и града
Зрењанина регилисаће се посебним уговором.
Начин функционисања, кућни ред, рад
стручних служби унутар куће, као и распоред
активности дефинисаће се Општим актом
сигурне куће за жене и децу жртве породичног
насиља и жртве трговине људима.

Члан 10.

Члан 13.

Град Зрењанин ће обезбедити услове за
остваривање права на дневни боравак за децу и
омладину са инвалидитетом у оквиру Центра за
дневни боравак.
Право на дневни боравак за децу и
омладину са инвалидитетом у оквиру Центра за
дневни боравак, утврђује Центар за социјални
рад града Зрењанина.
Ближи услови и критеријуми за
остваривање права из става 1. овог члана
регулисаће се посебним уговором између Центра
за социјални рад града Зрењанина и града
Зрењанина.
Начин функционисања, кућни ред, рад
стручних служби унутар Центра за дневни
боравак, као и распоред активности дефинисаће
се Општим актом Центра за дневни боравак.

Право на коришћење услуга народне
кухиње имају појединци и породице које имају
трајно пребивалиште или боравиште на
територији града Зрењанина, а који се налазе у
изузетно тешком социјалном положају и који
нису у могућности да на други начин задовоље
основне животне потребе.

Члан 11.
Право на смештај у сигурну кућу за жене
и децу жртве породичног насиља и жртве
трговине људима обухвата право на привремен,
сигуран и удобан смештај за жене и децу жртве
породичног насиља као и за жртве трговине
људима.
Право на смештај у сигурну кућу за жене
и децу жртве породичног насиља и жртве
трговине људима, која се оснива на територији
града Зрењанина имају сва лица која су жртве
насиља у породици или жртве трговине људима
која затраже помоћ, без обзира на стално

Члан 14.
Захтев за остваривање права на
коришћење услуга народне кухиње подноси се
Центру за социјални рад града Зрењанина, а
утврђено право признаје се у трајању до годину
дана.
Центар за социјални рад града
Зрењанина решава о захтеву за остваривање
права из члана 13. ове Одлуке на основу
одредаба Закона о општем управном поступку,
Закона о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана и Правилника о
раду народне кухиње којим ће се прецизирати
круг лица и услови за остваривање права на
коришћење услуга народне кухиње.
Члан 15.
Против решења Центра за социјални рад
града Зрењанина о признању права на
коришћење услуга народне кухиње, може се
изјавити жалба Градској управи града
Зрењанина, Одељењу за послове друштвених
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Члан 16.
Услуге социјалног
рада везане за
остваривање права из ове одлуке осим права из
члана 8. ове Одлуке пружа Центар за социјални
рад града Зрењанина.
Услуге из члана 8. ове Одлуке пружа
Геронтолошки центар Зрењанин..
Члан 17.
Остваривање права и облика социјалне
заштите и социјалне сигурности утврђених овом
Одлуком врши се по поступку утврђеним
Законом о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана и Законом о
општем управном поступку.
Члан 18.
О правима из члана 2. ове Одлуке решава
у првом степену Центар за социјални рад града
Зрењанина.
По жалбама на решење донето у првом
степену решава Градска управа.
Члан 19.
Односи између Центра за социјални рад
града Зрењанина, Геронтолошког центра
Зрењанин и града Зрењанина у погледу
међусобних права и обавеза регулисаће се
посебним уговорима.
Уговоре из претходног става закључиће
Градоначелник града Зрењанина.
Члан 20.
Средства
за
остваривање
права
утврђених у члану 2. ове Одлуке обезбеђују се
Одлуком о буџету града Зрењанина.
Члан 21.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о социјалној заштити и
социјалној сигурности грађана у општини
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 1/92, 3/05 и 3/08).
Члан 22.
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: 06-87-4/09-I-10-01
Дана: 11.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
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На основу члана 4. став 2. и члана 13.
Закона о комуналним делатностима (''Сл.
гласник РС'', бр. 16/97 42/98) и члана 31. Статута
града Зрењанина (''Сл. лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 11.06.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и
начин паркирања возила на јавним површинама
а која су уређена и обележена вертикалном и
хоризонталном сигнализацијом (у даљем тексту:
јавна
паркиралишта),
врсте
јавних
паркиралишта, изградња и одржавање јавних
паркиралишта, паркирање и заустављање возила
на јавним површинама на којима је саобраћајним
знацима забрањено или није регулисано
паркирање и заустављање возила, те начин
плаћања комуналне таксе за коришћење паркинг
простора.
Паркирање
возила
на
јавним
површинама из става 1. овог члана врши се
сагласно закону о безбедности саобраћаја на
путевима, другим прописима који регулишу ову
област и одредбама ове Одлуке.
Члан 2.
Организовање
паркирања возила у
смислу ове Одлуке је комунална делатност од
интереса за град Зрењанин.
Комуналну делатност из става 1. овог члана
обавља комунално предузеће које је локална
самоуправа основала за обављање ове
делатности, односно, друго предузеће или
предузетник коме локална самоуправа повери
обављање ове комуналне делатности а по
спроведеном поступку у складу са важећим
прописима (у даљем тексту: Предузеће, односно
предузетник).
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Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба
ове Одлуке су посебно изграђени објекти и
површине одређене за паркирање моторних
возила.
Јавна паркиралишта могу бити: стална,
привремена, сезонска и повремена.
Стална паркиралишта могу бити општа и
посебна.
Јавним паркиралиштима, у смислу ове
Одлуке не сматрају се посебне површине за
паркирање возила које припадају одређеном
објекту (предузећу, установи и др.).
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паркирања) као и начин плаћања (уколико се
наплата врши путем СМС порука и карата за
паркирање).
Члан 7.
О
изградњи,
обележавању
и
грађевинском одржавању јавних паркиралишта
стара се ЈП ”Дирекција за уређење и изградњу
града Зрењанина” из Зрењанина, а сагласно
програму изградње и одржавања локалних
путева и улица на територији града Зрењанина.
О одржавању јавних паркиралишта
(хигијена и зимско одржавање) стара се ЈКП
"Чистоћа и зеленило" Зрењнин, а сагласно
програму одржавања јавно прометних површина.

Члан 4.
Члан 8.
Општа
паркиралишта
су
делови
коловоза, тротоара или површине између
коловоза и тротоара и друге површине посебно
обележене за паркирање моторних возила.
Општа паркиралишта одређује Градско
веће
на
предлог
Предузећа,
односно
предузетника а уз претходну сагласност ЈП
"Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина" Зрењанин.
Градско веће
може на предлог
Предузећа, односно предузетника и друге
неуређене јавне површине одредити за
привремено, сезонско или повремено паркирање
возила, уколико се за то укаже потреба, а уз
претходну сагласност ЈП "Дирекција за изградњу
и уређење града Зрењанина" Зрењанин.
Члан 5.
Посебна паркиралишта су објекти и
површине уређени и изграђени за паркирање
моторних возила са контролисаним уласком и
изласком возила.
Посебна паркиралишта се изграђују и
уређују
у
складу
са
одговарајућим
урбанистичким планом.
Корисник простора из члана 3. став 3. ове
Одлуке може их уступити Предузећу, односно
предузетнику који ће те просторе уредити као
посебна паркиралишта.

Средства
за
изградњу
јавних
паркиралишта обезбеђују се плановима и
програмима рада Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин.
Средства за уређење и одржавање јавних
паркиралишта обезбеђују се плановима и
програмима
рада
Предузећа,
односно
предузетника.
2. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 9.
На јавним паркиралиштима се могу
паркирати путнички аутомобили.
На посебно обележеним местима могу се
паркирати бицикли, мопеди и мотоцикли.
Аутобуси, теретна моторна возила,
њихова прикључна возила и камп приколице не
смеју се паркирати на јавним површинама на
територији града Зрењанина, осим на за то
одређеним просторима.
Одређивање простора за паркирање
возила из става 2. и 3. овог члана , утврдиће
Градско веће, на предлог Предузећа, односно
предузетника а уз претходну сагласност ЈП
"Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина" Зрењанин.
Члан 10.

Члан 6.
Јавна паркиралишта обележавају се
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом у
складу са прописима о безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном
месту истакнуто обавештење које садржи:
категорију моторних возила која се могу
паркирати, начин паркирања, висину таксе (цену

Јавна паркиралишта се користе за
паркирање моторних возила правних, физичких
лица и предузетника (у даљем тексту: корисник).
Корисником паркиралишта у смислу
одредаба ове Одлуке сматра се возач, односно
власник возила који је уписан у саобраћајној
дозволи уколико возач не буде идентификован.
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Уколико се не утврди идентитет
корисника паркирања, контролори предузећа
морају обезбедити материјални доказ о
присуству возила на паркиралишту.
ЈП “Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина“ Зрењанин дужно је да на
јавним паркиралиштима, у зависности од
капацитета, одреди паркинг места за возила
инвалида.
Члан 11.
Посебна
паркиралишта
се
могу,
изузетно, привремено користити за друге намене
(за
потребе
забавних
и
спортских
манифестација). Одлуку о томе доноси Градско
веће, на предлог ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина" Зрењанин.
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5. зона привремених паркиралишта коју
чине паркинг простор у ул. Вука Караџића
и паркинг простор у улици Мирослава
Тирше (локација старе пијаце )
6. зона сезонских паркиралишта коју чини
паркинг простор око градског базена
У зонама утврђеним ставом 3. овог члана
може се утврдити посебан режим саобраћаја,
паркирања возила и снабдевања продавница.
У оквиру зона за паркирање возила, може
се резервисати простор за паркирање или купити
претплатна карта (паркинг карта). Услове и број
места за резервацију простора за паркирање
одређује Предузеће, односно предузетник које
издаје и одобрење за резервацију.
Члан 13.

Члан 12.
Паркирање
возила
на
јавним
паркиралиштима врши се на начин одређен
саобраћајним знацима.
Предузеће,
односно
предузетник
утврђује радно време паркиралишта., начин
организовања паркиралишта и наплате таксе за
паркирање, као и друге услове неопходне за
функционисање паркиралишта.
У циљу организовања паркирања овом
Одлуком установљавају се следеће зоне:
1. А зона коју чине улице: Краља Александра
I Карађорђевића (испред пешачког моста),
Гимназијска,
Јеврејска,
Сарајлијина,
Пупинова, Светосавска и Немањина.
2. I зона коју чине улице: Краља Петра I,
Тепличка, Цара Душана ( од Тепличке до
Бул. Ослобођења ), паркинг простор на
саобраћајници испод платоа Војвођанске
банке.
3. II зона коју чине улице: Kеј 2. Октобра
(код зграде Суда),
Народног фронта,
Обала Соње Маринковић, Обилићева,
Петефијева, Иве Лоле Рибара, Паркинг на
пијаци ''Багљаш'', паркинг места у ул. 20.
октобра, паркинг на пијаци ''Југ Богдана'',
ул. Саве Текелије од ул. Југ Богдана до
Марка Орешковића, Марка Орешковића,
паркинг места на локацији Нове пијаце
омеђена улицама Булевар ослобођења
(магистрала) и Жарка Зрењанина, паркинг
места око Градске болнице (ул. Др Васе
Савића и Болничка)
4. зона посебних паркиралишта коју чине
паркинг на Житном тргу и паркинг на
превлаци код Културног центра

На јавним површинама на којима је
саобраћајним знацима забрањено паркирање и
заустављање возила може се одобрити
заустављање и паркирање возила ради утовара
или истовара робе и то у циљу снабдевања
продавница искључиво лаким доставним
возилима на основу одобрења надлежног органа
Градске управе и претходну сагласност ЈП
''Дирекције за изградњу и уређење града
Зрењанина''.
О непостојању техничких могућности за
снабдевање одлучује надлежна служба ЈП
''Дирекције за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин.
Заустављање и паркирање возила ради
снабдевања у смислу овог члана регулише се
додатним саобраћајним знацима.
Моторна возила за снабдевање морају се
при заустављању и паркирању поставити тако да
својим положајем не угрожавају безбедност
осталих учесника у саобраћају.
Члан 14.
За паркирање возила на паркиралиштима плаћа се локална комунална такса у висини
утврђеној Одлуком о локалним комуналним
таксама и важећој тарифи која је њен саставни
део.
Заустављањем возила на паркинг месту,
односно истицањем паркинг карте, у смислу
чл.10 ове Одлуке, стичу се услови за примену
исте.
Наведеном Одлуком одређени су и
обвезници и ослобођења од плаћања исте.
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Члан 15.
Станарима који станују у улицама које
се налазе у оквиру зона у којима се врши наплата
таксе за паркирање возила, може се на захтев
издати карта за паркирање.
Уз захтев се прилаже:
- фотокопија личне карте
- фотокопија саобраћајне дозволе
Подаци у личној карти и саобраћајној
дозволи морају бити истоветни и на адреси
улице у којој се тражи паркирање. Претплатна
карта за станаре важи само за улицу за коју је
издата.
Станари су у обавези да приликом
паркирања имају видно истакнуту паркинг карту
да би остварили своја права из овог основа.
Правним и физичким лицима, која у
недостатку другог прилаза користе паркинг да
би дошла до својих дворишта и гаража издаје се
карта за прилаз без плаћања таксе с тим да се са
овом картом не могу користити паркинг места.
Члан 16.
Корисник јавног паркиралишта је
обавезан да:
- плати коришћење паркинг места ;
- истакне купљену паркинг карту са унутрашње
стране предњег ветробранског стакла
возила
или плати паркирање путем мобилног телефона;
- користи исправно паркинг карту и у њу унесе
тачне податке ,
- користи паркинг места у складу са
саобраћајним
знацима,
хоризонталном
и
вертикалном сигнализацијом којом је означено
паркинг место.
Истицаењм паркинг карте односно
зауствљањем возила на паркинг месту ако се
плаћање врши електронским путем и куповином
паркинг карте, корисник прихвата прописане
услове за коришћење јавног паркиралишта и
стиче право коришћења паркинг места.
Предузеће, односно предузетник
нема
обавезу чувања возила и не сноси одговорност за
оштећење или крађу возила.
Контролу паркирања врше контролори
Предузећа, односно предузетника а који имају
службену легитимацију и носе службена одела.
Уколико је возило регистрована ван
територије Републике Србије а за које није
плаћена локална комунална такса за паркирање
или му је истекло плаћено време паркирања
може се однети специјалним возилом ''Паук'' при
чему возач односно корисник возила у том
случају плаћа трошкове одношења возила
специјалним возилом за чије уклањање –
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одношење налог даје овлашћено лице Предузећа
односно предузетника.
3. ЗАБРАНЕ - ПАРКИРАЊА И ЗАУСТАВЉАЊА

Члан 17.
Поред случајева предвиђених законом,
није дозвољено паркирање и заустављање
возила:
1. У пасажу или пешачком пролазу зграде,
2. На дечијим игралиштима и другим местима
намењеним за рекреацију,
3. На пешачким стазама,
4. На резервисаним паркинзима
5. Испред пешачког улаза у стамбене зграде,
6. На местима где се налазе шахтови, сливници
и окна,
7. На местима где је онемогућен приступ
посудама за одлагање смећа, (канте,
контејнери), објектима ватрогасне и хитне
помоћи, здравства и другим местима где је
саобраћајним знаком забрањено,
8. На јавним зеленим површинама.
Уколико корисник паркира возило на
површинама из става 1. тачка 1, 2,3,4 и 5 овог
члана, возило се уклања специјалним возилом
“Паук” по налогу саобраћајне полиције.
У случају да је возило паркирано на
површинама из става 1. тачке 6. и 7. овог члана, а
неопходно је извршити одређене радње или
хитне интервенције на наведеним објектима,
може се извршити померање возила на место где
својим положајем неће ометати извршење хитне
интервенције по налогу комуналног инспектора.
Уколико корисник паркира возило на
површинама из става 1. тачка 8. овог члана,
возило се уклања спец. возилом “Паук” по
налогу комуналне инспекције.
Трошкове уклањања возила сноси корисник
возила, изузев уколико се возило помера са
обележеног паркинг места на којем се врши
наплата локалне комуналне таксе за паркирање а
на којем се налазе шахтови, сливници и окна,
када трошкови померања падају на терет
Предузећа, осносно предузетника.
Члан 18.
За време чишћења снега са саобраћајних
и других површина може се забранити
паркирање возила на тим површинама.
Организација која чисти и уклања снег,
дужна је да на погодан начин објави на којим ће
се површинама и у које време чистити и
уклањати снег.
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Корисник паркиралишта је дужан да
уклони возило до истека рока који је
обавештењем одређен.
Уколико корисник паркиралишта не
уклони возило по истеку рока датог у
обавештењу, по налогу комуналног инспектора
може се извршити померање возила на место где
својим положајем неће ометати чишћење и
уклањање снега и при том је дужна чувати
возило од оштећења.
Члан 19.
На јавним паркиралиштима забрањено је :
1. паркирање возила супротно саобраћајном
знаку,
хоризонталној
и
вертикалној
сигнализацији;
2. паркирање нерегистрованог возила;
3. остављање неисправног или хаварисаног
возила, односно прикључног возила без
сопственог погона;
4. вршити заузимање паркинг места путем
ограђивања или ометања других возила;
5. на паркинг месту постављати ограде или
сличне препреке;
6. прање возила, употреба и руковање опасним
материјалима,
поправке
возила
и
испробавање
експлоатационо-техничких
својстава возила;
7. коришћење паркиралишта као полигона за
обуку возача.
4. НАДЗОР
Члан 20.
Надзор над спровођењем ове одлуке
врши орган Градске управе надлежан за послове
комуналне инспекције.
5. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Новчаном казном од 5.000,00 до
500.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће ако:
1. На прописан начин не одржава и не
обележава паркиралишта (члан 7.).
2. На посебним паркиралиштима не
одреди паркинг места за возила инвалида (члан
10. став 3.)
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 250,00 до
25.000,00 динара одговорно лице у предузећу.
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Новчаном казном од 5.000,00 до
500.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће или друго правно лице ако:
1.Поступа супротно одредбама члана 13.
2.Користи јавно паркиралиште супротно
одредбама члана 15.
3.Не поступа у складу са одредбама члана 16.
став 1. алинеја 4
4.Поступа супротно одредбама члана 19.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од
2.500,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. тачке 1,2,3 и 4
казниће се физичко лице новчаном казном од
250,00 до 25.000,00 динара.
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Одредбе ове Одлуке не односе се на
службена возила Министарства унутрашњих
послова, војске Србије , хитне помоћи и возила
ватрогасне службе.
Члан 24.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о паркирању возила
(“Сл. лист Општине Зрењанин” број: 3/05, 1/06 и
''Службени лист града Зрењанина'' бр. 3/09).
Члан 25.
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: 06-87-5/09-I-10-01
Дана: 11.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
151
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
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Зрењанина, на седници одржаној 11.06.2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
ДЕТАЉНОМ УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНУ
СТАМБЕНОГ БЛОКА ''РОВИЊСКА'' У
ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком престаје да важи Одлука
о детаљном урбанистичком плану стамбеног
блока ''Ровињска'' у Зрењанину (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 6/95 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: 06-87-6/09-I-10-01
Дана: 11.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
152
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 11.06.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''АСФАЛТНА БАЗА ЗРЕЊАНИН-КЛЕК''
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
Просторним планом
општине Зрењанин (''Међуопштински службени
лист Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92) приступа се
изради Плана детаљне регулације''Асфалтна
база Зрењанин-Клек''
( у даљем тексту:
Регулациони план).
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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 предлог на својој седници
утврђује Комисија за планове, као саставни део
ове Одлуке .
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; концепт
организације простора; планиране трасе и
капацитете
инфраструктуре;
коридоре
и
регулацију саобраћајница и мреже јавне
комуналне инфраструктуре; заштиту животне
средине, као и процену потребних средстава за
уређење и изградњу комплекса и остале податке
од значаја за израду Регулационог плана.
Члан 4.
Урбанистички план ”Асфалтна база
Зрењанин - Клек” треба да обезбеди услове за
квалитетну организацију и уређење простора и
омогући привођење простора планираним
наменама. Производни процес у оквиру радног
комплекса асфалтне базе захтева релативно
велику грађевинску парцелу у циљу заштите
околног простора од могућег негативног
еколошког утицаја производних активности.
Израдом урбанистичког плана уредиће се
грађевинска парцела погодна за проширење
постојећег комплекса асфалтне базе и изградњу
нових производних објеката.
Простор
обухваћен
урбанистичким
планом обухвата површину од 15,17 hа и налази
се у катастарској општини Зрењанин III.
Планом ће бити обухваћене следеће катастарске
парцеле:
- катастарска парцела бр.3017 од 8,16 hа, бр.
3018 од 0,84 hа, део кат.парц. бр.5030 од 1,82
hа, део кат. бр.5031 од 0,18 hа, корисник је
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад ,
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део катастарске парцеле бр.3016 од 0,30 hа и
део кат.парц. бр.5205 од 1,30 hа, корисник је
ЈП ''Путеви Србије'' Београд.
13 катастарских парцела бр. 3066, 3067,
3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074,
3075, 3076, 3077 и 3078, површине 2,57 hа,
корисништво приватна лица.

Радни комплекс асфалтне базе бави се
производњом асфалтне мешавине, лоциран је у
катастарској општини Зрењанин III, у близини
насељеног места Клек. Са севера, комплекс
асфалтне базе се граничи са каналом ДТД, са
истока државним путем првог реда М-7
Зрењанин-Српска Црња, са југа простором
претежне намене воћњаци и викенд зоне и са
запада реком Бегеј.
Граница почиње на најјужнијем делу
подручја које је обухваћено овим планом, од
граничне преломне тачке број 1 која се налази на
пресеку средине коловоза пута Зрењанин- пут
м7- Српска Црња са продужетком граничне
линије између парцела катастарски број 3065 и
3066 обе у к.о. Зрењанин III. од граничне
преломне тачке број 1 граница иде у правцу
северозапада граничном линијом између парцела
катастарски број 3065 и 3066 све до граничне
преломне тачке број 2 која се налази на тромеђи
између парцела катастарски број 3065, 3066 и
3018. од граничне преломне тачке број 2 граница
граница се ломи за око 170º и иде у правцу
северозапада у дужини од око 125m односно до
граничне преломне тачке број 3 која се налази на
средини корита реке Бегеј. од граничне
преломне тачке број 3 граница се ломи за око
270º и иде средином корита реке бегеј у дужини
од око 350m. од граничне преломне тачке број 4
граница се ломи и прати средину кривине улива
канала дтд у реку Бегеј и иде средином корита
канала ДТД у дужини од око 250m све до
граничне преломне тачке број 5. од граничне
преломне тачке број 5 граница иде средином
корита канали дтд у правцу југоистока до
граничне преломне тачке број 6 која се налази у
пресеку средине корита канала дтд са средином
коловоза пута Зрењанин- пут м7- Српска Црња
односно на средини моста на каналу дтд. у
гарничној преломној тачки број 6 гарница се
ломи за око 270º и иде средином коловоза пута
Зрењанин- пут м7- Српска Црња у дужини од
око 175 m до граничне преломне тачке број 7. у
гарничној преломној тачки број 7 гарница се
ломи за око 90º и иде до граничне преломне
тачке број 8 која се налази на линији
експропријације пута Зрењанин- пут м7- Српска
Црња . У граничној преломној тачки број 8
граница се ломи за око 270º и иде линијом
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експропријације пута Зрењанин- пут м7- Српска
Црња у правцу југозапада у дужини од око 95 m
до граничне преломне тачке број 9. у граничној
преломној тачки број 9 граница се ломи за око
270º и иде управцу североистока у дужини од
око 12 m до граничне преломне тачке број 10. у
граничној преломној тачки број 10 граница се
ломи за око 90º наставља у правцу југоистока у
дужини од око 58 m до граничне преломне тачке
број 11. у гарничној преломној тачки број 11
граница се ломи за око 270º и иде до средине
коловоза пута Зрењанин- пут м7- Српска Црња
односно до граничне преломне тачке број 10. у
граничној преломној тачки број 12 граница се
ломи за око 270º и иде у правцу југоистока
средином коловоза пута Зрењанин- пут м7Српска Црња 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.
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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.

- 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 05.05.2009. године, доноси

Члан 8.

Члан 1.

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.

За План детаљне регулације ''Асфалтна
база Зрењанин-Клек'' не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну средину.

Одлуком Одељења за послове урбанизма,
Градске управе града Зрењанина бр. 501-74/09IV-03-01 од 05.05.2009.године одлучено је да се
не приступи изради стратешке процене утицаја
Плана
детаљне регулације ”Асфалтна база
Зрењанин - Клек” на животну средину.
Саставни део ове Одлуке је Програм за
израду Плана и Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације ”Асфалтна база Зрењанин - Клек” на
животну средину, бр. 501-74/09-IV-03-01 од
05.05.2009, 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: 06-87-7/09-I-10-01
Дана: 11.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ''АСФАЛТНА БАЗА
ЗРЕЊАНИН-КЛЕК''

Члан 2.
Комплекс ''Асфалтна база ЗрењанинКлек'' налази се у оквиру за Просторног плана
Општине Зрењанин, (“Службени лист општине
Зрењанин“ бр. 5/87 I 2/92).
Локалитет на коме се налази радни
комплекс асфалтне базе (у даљем тексту: План)
лоциран је у катастарској општини Зрењанин III,
у близини насељеног места Клек. Са севера,
комплекс асфалтне базе се граничи са каналом
ДТД, са истока државним путем I реда М-7,
деоницом Зрењанин - Житиште, са југа
простором претежне намене воћњаци и викенд
зоне и са запада реком Бегеј.
Терен локације постојеће асфалтне базе
је у паду од североистока према југозападу и од
југоистока према северозападу. Терен према
простору намене воћњаци и викенд зоне је у
депресији, дубине 1,7 m. Вредности апсолутних
висинских кота комплекса крећу се у границама
од 74,63m - 85,14m
На
простору
обухваћеним
урбанистичким планом нема евидентираних
споменика културе нити културних добара под
предходном заштитом, и не постоје подаци о
археолошким налазиштима.
Обухваћен
простор
у
Програму
урбанистичког плана, омеђен каналом ДТД,
реком Бегеј и државним путем првог реда М-7 ће
бити дефинисан као остало грађевинско
земљиште.
На јавном земљишту (река Бегеј, канал
ДТД и државни пут првог реда М-7), ће се
одвијати изградња објеката и прикључака
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инфраструктуре према условима корисника
јавног земљишта.
Простор
обухваћен
урбанистичким
планом, површине 15,17ha, подељен је на 4
функционалне целине.
Функционална целина I обухвата све
постојеће објекте: стару асфалтну базу која ће се
уклонити изградњом нове, управну зграду, вагу
са командном кућицом, гараже, дозатор са
навозом, хангар за со, бетонску базу и неопходну
инфраструктуру за функционисање комплекса.
Функционална целина II, обухвата 13
изграђених катастарских парцела у приватном
корисништву у простору претежне намене
воћњаци и викенд зона. Целина II тренутно
задовољава потребе корисника простора у
смислу изграђених објеката и постојеће
инфраструктуре, осим
повезивања овог
простора са примарном саобраћајницом
Функционална целина III, обухвата део
реке Бегеј и канала ДТД који са севера и
северозапада окружују радни комплекс асфалтне
базе и могу се по потреби наћи у функцији
комплекса.
Функционална целина IV , обухвата део
државног пута
другог реда М-7 који са
североистока окружује радни комплекс асфалтне
базе и простор намене воћњаци и викенд зона.
Овај државни пут представља неопходну
саобраћајницу за функционисање целина I и II. У
путном појасу (јавно грађевинско земљиште)
изградиће се прикључци на инфраструктуру и
остали објекти према условима корисника јавног
грађевинског земљишта.
Просторна организација и изградња
објеката који су на јавном грађевинском
земљишту
подразумева
целовитост
и
функционалну целину са објектима на осталом
грађевинском земљишту.
Карактеристике
утицаја
комплекса
''Асфалтна база Зрењанин-Клек'' на животну
средину, као изграђеног 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 .
Члан 3.
За План се не приступа
изради
стратешке процене утицаја на животну средину,
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а критеријуми и разлози се заснивају на
следећем:
Програм је у делу који се односи на
заштиту животне средине урађен у складу са
Законом о заштити животне средине („Сл.
гласник РС“ бр. 135/04) и условима добијеним
од Завода за заштиту природе Србије, Радна
јединица Нови Сад,
број 03-158/2 од
30.03.2009.год.
Кроз Програм за израду Плана, дате су
природне карактеристике подручја, локација
обухваћена
Програмом
са
географским
положајем, стањем животне средине, концепт
плана са планираном саобраћајном, комуналном
инфраструктуром и заштитом животне средине.
Објекти планирани у склопу комплекса
за који се израђује Урбанистички план, због
потенцијалних негативних утицаја планираних
активности на животну средину (у складу са
Уредбом 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))
подлежу законској регулативи када је у питању
заштита животне средине и заштита здравља и
безбедности на раду, што 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.)
Како је простор обухваћен Програмом
предвиђен за конкретне о познате делатности
процена
утицаја на животну средину као
превентивна мера заштите животне средине,
биће заснована на изради студија, где ће се
прикупити подаци и предвидети штетни утицаји
одређених пројеката на животну средину, и
предложити мере како би се негативни утицаји
спречили, а све на темељу Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“
број 135/ 04), а са друге стране, пошто је
комплекс већ годинама у функцији, процена
утицаја на животну средину као превентивна
мера заштите животне средине је заснована и на
чињеници да се постојеће стање животне
средине не погоршава те и из тих разлога није
потребно приступити изради стратешке процене
утицаја на животну средину
Члан 4.
Програм за израду Плана детаљне
регулације ''Асфалтна база Зрењанин-Клек'' у
делу који се односи на заштиту животне средине
је урађен у складу са Законом о заштити
животне средине.
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Члан 5.
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Члан 3.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о
приступању изради Плана детаљне регулације
''Асфалтна база Зрењанин-Клек'' .

У члану 17. став 4. брише се.
Члан 4.
После члана 25. додаје се члан 25а који

Члан 6.
гласи:
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: 501-74/09-IV-03-01
Дана: 05.05.2009.године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
153
На основу члана 59. став 1. у вези са
чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС '', број 129/07) и члана
31. став 1. тачка 20. Статута града Зрењанина,
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 11.06.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 24/08 и 32/08), у члану 11а став 1. речи:
''примарну здравствену заштиту'' замењују се
речима: ''област образовања, културе и социјалне
политике''.
Члан 2.
У члану 13. после тачке 9. додаје се нова
тачка 10. која гласи:
''Одељење за локални економски и
рурални развој и инвестиције''.
У истом члану тач. 15. и 16. бришу се.
Досадашње тач. 10, 11, 12, 13. и 14.
постају тач. 11, 12, 13, 14. и 15.

''Одељење за локални економски и
рурални развој и инвестиције обавља послове
који се односе на праћење, анализирање стања у
области привреде и предлагање мера за
поспешивање развоја привредних области за које
је надлежан Град, израду годишњих акционих
планова - имплементацију циљева утврђених
стратешким планом развоја, израду
и
реализацију пројеката из акционих планова,
израду база података од значаја за локални
економски развој, стручно-техничке послове
Савета за локални економски развој, реализацију
послова и задатака на основу
закључених
споразума о сарадњи између Града и
међународних организација и републичких и
покрајинских институција, пружање стручне
помоћи приликом оснивања предузетничких
радњи и промена везаних за рад радњи у
сарадњи са Агенцијом за привредне регистре,
пружање информација и стручне помоћи
предузетницима и носиоцима пољопривредних
газдинстава и привредним друштвима, везаним
за остваривање права на субвенције из буџета
Републике Србије и буџета Аутономне
Покрајине Војводине, апликантима приликом
конкурисања за кредитна средства из фондова,
послове од непосредног интереса за грађане у
оквиру привредних делатности из надлежности
Града, као и доношење првостепених решења у
складу са законом и Статутом Града.
Одељење за локални економски и
рурални развој и инвестиције обавља послове
праћења и анализе стања и развоја у области
привреде, пре свега кроз развој пољопривреде,
женског предузетништва (област услуга) и
туризма, као подршке развоју одрживог сеоског
туризма.
Одељење за локални економски и
рурални развој и инвестиције обавља послове
који се односе на стратешко планирање,
иницирање, израду и спровођење годишњих
програма, односно пројеката инвестиција
значајних за Град, пројектовање и праћење
реализације буџета за инвестиције, предлагање
приоритета инвестиција, као и одређивање
пројектних задатака са носиоцима, учествовање
у имплементацији и праћење остваривања
инвестиција по фазама, када Град није
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инвеститор, успостављање базе података
неопходне
за
спровођење
инвестиција,
инвестиционог
маркетинга,
координирање
активности донатора (владиног као и невладиног
сектора) и Града у реализацији инвестиција,
реализацију инвестиција које се финансирају
средствима буџета.
Одељење за локални економски и
рурални развој и инвестиције обавља послове
привлачења
инвестиција
и
управљања
пројектима и у том циљу контактира и одржава
везу са привредним субјектима, страним
амбасадама
у
Србији,
привредним
и
дипломатским представништвима Србије у
свету, државним агенцијама за привреду,
инвестиције и пројекте, регионалним и градским
привредним представништвима, као и другим
субјектима.
Одељење за локални економски и
рурални развој и инвестиције обавља и друге
послове из своје надлежности у складу са
законом, одлукама Града и другим актима.''
Члан 5.
Чл. 31. и 32. бришу се.
Чл. од 33. до 68. постају чл. од 31. до 66.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-87-8/09-I-10-01
Дана: 11.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
154
На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 11.06.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА
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Члан 1.

У Одлуци о утврђивању назива улица и
тргова (''Службени лист општине Зрењанин'',
број 11/05 и ''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08), у чл. 1, 2, 4, 15. и 16. речи: ''општине
Зрењанин'' замењују се речима: ''град Зрењанин''
у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 2. став 4. реч: ''Општинске''
замењује се речју: ''Градске''.
Члан 3.
У чл. 3, 7. и 14. речи: ''скупштина
општине'' замењују се речима. ''скупштина
града'' у одговарајућем падежу.
Члан 4.
У члану 5. став 1. број: ''десет'' замењује
се бројем: ''пет''.
Члан 5.
У члану 8. став 2. реч: ''међуопштинском''
брише се.
Члан 6.
У чл. 9. и 14. речи: ''из области'' бришу
се.
Члан 7.
У члану 14. иза речи: ''завода'' речи: ''у
општини'' бришу се.
Члан 8.
У члану 17. реч: ''општинске'' замењује се
речју: ''Градске''.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-87-9/09-I-10-01
Дана: 11.06.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
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