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На основу члана 10. став 2. Одлуке о
накнади за заштиту и унапређивање животне
средине (''Службени лист Града Зрењанина'',
бр. 1/11) а у вези са чланом 100. став 3. и 5.
Закона
о
заштити
животне
средине
(''Службени гласник Републике Србије'', бр
135/2004, 36/2009 и 72/2009), Градско веће
Града Зрењанина, по прибављеној сагласности
Министарства животне средине и просторног
планирања број
401-00-106/2011-01
од
31.01.2011, на седници одржаној дана 15.03.2011. године, донело је
ПРОГРАМ
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
У 2011. ГОДИНИ
1. Овим програмом утврђује се намена
и начин коришћења средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине (у даљем
тексту: Фонд) планираних у буџету Града
Зрењанина за 2011. годину.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог
програма, у укупном износу од 70.000.000,00
динара, оствариће се од накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине, од накнаде за
загађење животне средине и накнаде за
емисије SO2, NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада и пренешених средстава из
2010. године, и то у износима од:
- накнаде за зашиту и унапређивање животне
средине 45.000.000,00 динара,
- накнаде за загађење животне средине
8.000.000,00 динара,
- накнаде за емисије SO2, NO2, прашкастих
материја и одложеног отпада 500.000,00
динара и
- пренетих средстава из претходне године у
износу од 16.500.000,00 динара
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3. Средства Фонда из тачке 2. овог
програма
користиће
се
наменски
за
финансирање обавеза локалне самоуправе
утврђених законима из области заштите
животне средине и то (износи су наведени без
обрачунатог ПДВ):
I. Санациони
програми
и
пројекти,
46.450.291, 00 динара
II. Програми праћења стања животне средине
(мониторинг)
на
територији
Града
Зрењанина, 9.040.000 динара
III. Реализација
планова
управљања
заштићеним природним добрима на
територији Града Зрењанина, 1.064.361,00
динара
IV. Финансирање
пројеката
невладиних
организација, 300.000,00 динара
V. Учешће
на
семинарима
и
манифестацијама, 200.000,00 динара
VI. Остало, 2.261.672,61 динара
I. Санациони програми и пројекти,
46.450.291, 00 динара
Планирају се следеће активности:
1. Обезбеђивање финансијских средстава за
санацију депоније по пројекту ФТН Нови
Сад и уговором о суфинансирању пројекта
санације депоније чврстог комуналног
отпада града Зрењанина изабраног по
конкурсу од 17.07.2009.године број 40100-583/2009-01/1 и Анекса I истог Уговора
број 401-00-583/2009-01/3, који је Град
Зрењанин закључио са Фондом за заштиту
животне средине; 25.000.000,00 динара
2. Спровођење надзора над санацијом
депоније у Зрењанину; 1.610.000,00 динара
3. Изградња привременог пута на депонији;
3.000.000,00 динара
4. Обезбеђивање фин.средстава за куповину
контејнера од 1,1 м3 , 3.000.000,00
5. Израда Стратешке процене утицаја на
животну средину за Регионални план
управљања отпадом; 340.000,00 динара
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6. Израда Генералног пројекта регионалне
депоније на територији Града Зрењанина;
3.000.000,00 динара
7. Израда Претходне студије оправданости
изградње
Регионалне
депоније
на
територији Града Зрењанина; 2.500.000,00
динара
8. Израда Генералног пројекта Пречистача
отпадних вода; 2.800.000,00
9. Израда Претходне студије оправданости
изградње Пречистача отпадних вода;
2.200.000,00 динара
10. Учешће Града Зрењанина у Покрајинској
акцији изградње ветрозаштитних појасева;
3.000.000,00
Ови програми и пројекти биће
реализовани у складу са решењима и
обавезама проистеклим из закона из области
заштите животне средине у сарадњи са другим
субјектима система заштите животне средине.
II. Програми праћења стања животне
средине (мониторинг) на територији
Града Зрењанина, 9.040.000 динара
Планирају се следеће активности:
11. Праћење квалитета ваздуха; 4.200.000,00
динара
12. Праћење нивоа комуналне буке; 940.000,00
динара
13. Праћење квалитета површинских вода и
акумулација и квалитета воде јавних
купалишта; 1.500.000,00 динара
14. Информисање јавности о стању и прогнози
аерополена и 400.000,00 динара
15. Мерења у случајевима вандредних
ситација. 2.000.000,00 динара
За реализацију наведених програма и
пројеката
закључиће
се
уговори
са
овлашћеним
стручним
и
научним
организацијама и устанивама, а у складу са
прописима.
III. Реализација планова управљања
заштићеним природним добрима на
територији Града Зрењанина,
1.064.361,00 динара
Актима Скупштине Града Зрењанина
стављени су под заштиту Споменици природе:
''Жупанијски парк у Зрењанину'', ''Храст
лужњак у Зрењанину'' и ''Бели дуд у Белом
Блату''.
У 2011. години ће се разматрати
Планови управљања заштићеним подручјем и
финансирати или суфинасирати реализација
приоритетних планских активности, а на
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основу конкретних пројеката понуђених од
стране управљача заштићеног природног
подручја. Планирају се следеће активности:
16. Одржавање заштићених природних добара
– ''Жупанијски парк'': 969.370,29,00 динара
17. Одржавање заштићених природних добара
– ''Храст лужњак'': 30.414,97
18. Одржавање заштићених природних добара
–''Бели дуд у Белом Блату'': 64.576,03
IV.

Финансирање пројеката невладиних
организација, 300.000,00 динара

19.Финансирање
пројеката
невладиних
организација из области заштите животне
средине
подразумева
финансирање
највише 3 пројекта из области заштите
животне средине са акцентом на едукацију
најмлађе ученичке структуре (деца
основних школа) са темама из области
очувања вода од загађивања и очувања
биодиверзитета.
V. Учешће на семинарима и
манифестацијама, 200.000,00 динара
20. Финансијска средства за учешће на
семинарима и манифестацијама ће бити
кориштена на основу селекције упућених
позива за учествовање на стручним
семинарима за стручно усавршавање
запослених у Оделењу за послове заштите
и унапређивања животне средине, као и за
реализацију акција обележавања битнијих
датума из области заштите животне
средине (Дан планете земље, Дан заштите
животне средине, Међународни Дан вода,
У град без аутомобила, итд..)
VI. Остало, 2.261.672,61 динара
21. Остала нераспоређена средства подразумевају средства која су Планом предвиђена
за утрошак у случају хитности тј.
неодложности
и
непланираности
а
неопходно их је спровести током 2011.
године у оквиру активности из области
заштите животне средине.
4. Реализацију овог Програма контролише
Одељење за послове заштите и унапређивање
животне средине и Одељење за послове
финансија и рачуноводства и у том смислу,
овлашћенa су да контролишу извршење радова
и да траже писмени извештај о утрошеним
средствима и извршеним радовима.
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5. Уколико се приходи и примања
Фонда у току буџетске године не остварују у
планираном износу расходи ће се остваривати
по приоритетима које утврди Градоначелник
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Града Зрењанина, и то: Обавезе утврђене
законом и раније утврђене уговорене обавезе.
6. Овај програм објавити у ''Службеном
листу Града Зрењанина''.

Табеларни приказ активности и трошкова
Оделења за послове заштите и унапређивања животне средине
Р.бр.

Износ (дин).
без ПДВ
I. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте
Назив активности

Износ (дин).
са ПДВ

Обезбеђивање финансијских средстава за санацију
25.000.000,00
29.500.000,00
депоније по пројекту ФТН Нови Сад
2.
Спровођење надзора над санацијом депоније у
1.610.000,00
1.906.880,00
Зрењанину
3.
Изградња привременог пута на депонији
3.000.000,00
3.540.000,00
4.
Обезбеђивање финансијских средстава за куповину
3.000.000,00
3.540.000,00
контејнера од 1,1 м3
5.
Израда Стратешке процене утицаја на животну средину
340.000,00
401.200,00
за Регионални план управљања отпадом
6.
Израда Генералног пројекта регионалне депоније на
3.000.000,00
3.540.000,00
територији Града Зрењанина
7.
Израда Претходне студије оправданости изградње
2.500.000,00
2.950.000,00
Регионалне депоније на територији Града Зрењанина
8.
Израда Генералног пројекта Пречистача отпадних вода
2.800.000,00
3.304.000,00
9.
Израда Претходне студије оправданости изградње
2.200.000,00
2.596.000,00
Пречистача отпадних вода
10. Учешће Града Зрењанина у Покрајинској акцији
3.000.000,00
3.540.000,00
изградње ветрозаштитних појасева
II. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града
Зрењанина
11. Праћење квалитета ваздуха
4.200.000,00
4.956.000,00
12. Праћење нивоа комуналне буке
940.000,00
1.109.200,00
13. Праћење квалитета површинских вода и акумулација и
1.500.000,00
1.770.000,00
квалитета воде јавних купалишта
14. Информисање јавности о стању и прогнози аерополена
400.000,00
472.000,00
15. Поступања у случајевима вандредних ситација
2.000.000,00
2.360.000,00
III. Планове управљања заштићеним природним добрима на територији Града Зрењанина
16. Одржавање заштићених природних добара –
969.370,29
1.143.856,94
''Жупанијски парк''
17. Одржавање заштићених природних добара – ''Храст
30.414,97
35.889,66
лужњак''
18. Одржавање заштићених природних добара – ''Бели дуд
64.576,03
76.199,71
у Белом Блату''
IV. Финансирање пројеката невладиних организација
19. Финансирање пројеката невладиних организација из
300.000,00
354.000,00
области заштите животне средине
Учешће на семинарима и манифестацијама
20. Учешће на семинарима и манифестацијама (Дан
200.000,00
236.000,00
заштите животне средине, У град без аутомобила, итд,
Дан Планете земље,итд.)
ОСТАЛО
21. Остала нераспоређена средства
2.261.672,61
2.668.773,68
УКУПНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ
59.322.033,90
70.000.000,00
1.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-33-4/11-III
Дана: 15.03.2011. године
ЗРЕЊАНИН
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Горан Каурић,с.р.
33
На основу члана 99. став 2. Закона о
туризму (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и
88/10), члана 45. и члана 108. став 2. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Градоначелник града
Зрењанина дана 22. марта 2011. године донео је
П Р А В И Л Н И К
О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ОЗНАКЕ
ЛОКАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА
Члан 1.
Овим правилником прописују се облик и
садржина легитимације и ознаке локалног
туристичког водича за лица која испуњавају
законом прописане услове за обављање послова
туристичког водича на територији града
Зрењанина и начин њиховог издавања.
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Члан 3.

Ознака
туристичког
водича
је
правоугаоног облика величине 55 x 25 мм,
израђена од пластике.
На предњој страни ознаке туристичког
водича утиснуте су речи: ''Локални туристички
водич'' (ћирилицом), а испод тога је место за
лично име локалног водича.
Ознака локалног водича истиче се на
предњем горњем делу одеће локалног водича.
Члан 4.
Легитимацију и ознаку туристичког
водича издаје Град Зрењанин – Градска управа,
Одељење за локални економски и рурални развој
и инвестиције (у даљем тексту: Одељење).
Одељење
обезбеђује
штампање
легитимације односно израду ознаке, а трошкове
њиховог издавања сноси лице коме се
легитимација и ознака туристичког водича
издају.
Члан 5.
Ако локални водич изгуби или на други
начин остане без своје легитимације, обавестиће
Одељење, које издаје нову легитимацију када јој
локални водич донесе доказ да је изгубљена
легитимација оглашена неважећом.
Члан 6.

Члан 2.
Легитимација је величине 60 x 95 мм и
издаје се према обрасцу који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Легитимација је израђена од танког
картона који се улаже у корице од пластике.

Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 016-62-1/11-II
Дана: 22. 03. 2011.
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Милета Михајлов,с.р.
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ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА

- Предња страна легитимације -

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ЛЕГИТИМАЦИЈА
ЛОКАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА
Број ______
М.П.

Фотографија
25 x 35 мм

М.П.
________________________________
(име и презиме)
_______________________
(ЈМБГ)

- Задња страна легитимације –
Ово лице овлашћено је да, у оквиру
права и обавеза утврђених Правилником о
посебном програму и начину полагања
стручног испита за туристичког водича за
подручје општине Зрењанин («Службени лист
општине Зрењанин», бр. 18/06), обавља
послове локалног туристичког водича.

______________
(датум издавања)

______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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На основу чл. 45. и 108. став 2. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Градоначелник града
Зрењанина, дана 23.03.2011. године, донео је
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У конкурсу се утврђује висина средстава
која ће се распоредити за програмске
активности и пројекте.
Конкурс се објављује у листу “Зрењанин“.
Члан 7.

ПРАВИЛНИК
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ИЗ
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ
ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин и
поступак расподеле средстава за програмске
активности из области спорта у граду
Зрењанину.
Члан 2.
Право на расподелу средстава из члана 1.
овог Правилника имају спортске организације
који су регистрованe, односно имају седиште
на територији града Зрењанина.
Члан 3.
Висина
средстава
за
програмске
активности и пројекте корисника средстава
утврђује се Одлуком о буџету града Зрењанина
и финансијским плановима за извршавање
буџета за текућу годину.
Члан 4.
Средства за програмске активности и
пројекте корисницима средстава распоређују
се на основу решења Градоначелника.
Члан 5.
Средства за програмске активности и
пројекте могу се распоредити корисницима
средстава у складу са Решењем о
категоризацији спортских организација на
територији града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број: 2/2011 ).
Члан 6.
Средства за програмске активности и
пројекте корисницима средстава распоређују
се путем Конкурса за расподелу средстава за
програмске активности у области спорта (у
даљем тексту: Конкурс).

Конкурс се расписује након усвајања
буџета града Зрењанина за текућу годину.
Конкурс расписује Градоначелник, а поступак
Конкурса спроводи Радна група за припрему
предлога аката из области спорта и за праћење
спортских активности на територији града
Зрењанина.
Радну групу именује Градоначелник
посебним решењем.
Радна група има координатора радне
групе, заменика координатора радне групе и
четири члана радне групе.
Члан 8.
Пријава на Конкурс врши
апликационом листу који садржи:

се

на

- Назив подносиоца програмске активности
и пројекта,
- Адресу подносиоца програмске
активности и пројекта,
- Доказ о регистрацији спортске
организације,
- Име и презиме контакт особе подносиоца
програмске активности и пројекта,
- Опис програмске активности и пројекта са
потребним средствима за њихову
реализацију,
- Време потребно за реализацију програмске
активности и пројекта,
- Структуру извора финансирања
програмске активности и пројекта,
- Извештај о утрошку средстава добијених
из буџета града за реализацију предходних
програмских активности и пројеката.
Члан 9.
Радна група у року од 30 дана од дана
протека рока за подношење пријава на
Конкурс, доставља Градоначелнику предлог
решења о расподели средстава за програмске
активности и пројекте спортских организација.
Члан 10.
Радна група доноси предлог решења из
члана 9. овог Правилника, на основу следећих
критеријума:
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Усклађености програмске активности и
пројекта са захтевима из Конкурса,
Остварених резултата рада подносиоца
програмске активности и пројекта,
Друштвеног значаја рада спортске
организације.

25. март 2011. год.

Члан 13.
Стручне и административно – техничке
послове за потребе Радне групе обавља
надлежна организациона јединица Градске
управе града Зрењанина – Одељење за послове
друштвених делатности – Одсек за спорт.

Члан 11.
Члан 14.
Градоначелник
једанпут
годишње
подноси
извештај
Скупштини
града
Зрењанина о расподели и утрошку средстава
за програмске активности и пројекте
корисника средстава.
Члан 12.
Корисник средстава, у року од 30 дана
од дана реализације програмске активности и
пројекта, дужан је да поднесе Градоначелнику
извештај о утрошку добијених средстава.
Корисник средстава који не поднесе
извештај из става 1. овог члана не може да
учествује на наредном Конкурсу.

Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-3/11-10-II
Дана: 23.03.2011. године
Зрењанин
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Милета Михајлов,с.р.
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