СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХXI

ЗРЕЊАНИН

1
На основу члана 100. ст. 3, 4. и 5. Закона
о заштити животне средине (''Службени гласник
РС'', бр.135/04, 36/09, 36/09-други закон, 72/09др.закон и 43/11-одлука УС) и чл. 48. и 108. став
3. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 21/08), Градско веће
града Зрењанина, по прибављеној сагласности
Министарства животне средине, рударства и
просторног планирања број 401-00-99/1/2011-01
од 24.01.2012. године, дана 27.01.2012. године,
донело је
ЗАКЉУЧАК
1. ПРИХВАТА СЕ Програм расподеле средства
буџетског Фонда за заштиту животне средине
града Зрењанина у 2012. години.
2. Саставни део овог закључка је Програм
расподеле средства буџетског Фонда за заштиту
животне средине града Зрењанина у 2012.
години.
3. Закључак објавити у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 06-26-2/12-III
ДАНА: 27.01.2012. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Милета Михајлов,с.р.
- На основу члана 100. ст. 3, 4. и 5.
Закона о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 36/09-други закон,
72/09-др.закон и 43/11-одлука УС) и члана 48.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Градско веће града
Зрењанина,
по
прибављеној
сагласности

02. ФЕБРУАР2012.

БРОЈ: 1

Министарства животне средине, рударства и
просторног планирања број 401-00-99/1/2011-01
од 24.01.2012. године, дана 27.01.2012. године,
донело је
ПРОГРАМ
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У 2012. 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
2012. годину.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог
програма, у укупном износу од 150.000.000,00
(стопедесетмилионадинара/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 на територији Града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина” број 23/11 од
29.12.2011.), од накнаде за загађење животне
средине и накнаде за емисије SO2, NO2,
прашкастих материја и одложеног отпада и
пренешених средстава из 2011. године, и то у
износима од :
накнаде за зашиту и унапређивање животне
средине 60.000.000,00 динара,
накнаде
за загађење
животне
средине
10.000.000,00 динара,
накнаде за емисије SO2, NO2, прашкастих
материја и одложеног отпада 200.000,00 динара
и
пренетих средстава из претходне године у
износу од 79.800.000,00 динара.
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) :
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02. фебруар 2012. год.
Износ (динара)
без ПДВ

Редни А к т и в н о с т
број
I.

Израда пројектно-техничке документације и
реализација пројеката

113.785.264,00

II.

Програми праћења стања животне средине
(мониторинг) на територији Града Зрењанина

6.694.555,00

III.

Реализација планова управљања заштићеним
природним добрима на територији Града Зрењанина

1.052.031,00

IV.

Финансирање пројеката невладиних организација

300.000,00

V.

Остало

5.286.794,07

Укупно без ПДВ

127.118.644,07

Укупно са ПДВ (x18%)

150.000.000,00

I. Израда пројектно-техничке документације
и реализација постојећих пројеката,
113.785.264,00
Планирају се следеће активности:
А) ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА – ПОСТОЈЕЋА
ДЕПОНИЈА: 79.309.264,00
1. Завршетак радова на санацији сметлишта у
Зрењанину, 47.469.264,00 динара
2. Изградња привремене санитарне депоније у
Зрењанину, 24.000.000,00 динара
3. Надзор над изградњом привремене санитарне
депоније, 240.000,00 динара
4. Асфалтирање пута до привремене санитарне
депоније са платоом,7.600.000,00 динара

отпадних вода у Зрењанину, 2.500.000,00 динара
11. Израда Стратешке процене утицаја на
животну средину постројења за пречишћавање
отпадних вода, 376.000,00 динара
12. Израда Идејног пројекта Пречистача
отпадних вода у Зрењанину, 9.000.000,00 динара
Г)
ПАРКОВИ
3.500.000,00

И

ВЕТРОЗАШТИТА:

13. Израда пројекта реконструкције постојећих
парковских површина и дефинисање нових
површина за подизање паркова, 1.500.000,00
динара
14. Набавка садног материјала, 2.000.000,00
динара
Д) ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ: 3.300.000,00

Б) ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА – РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА: 15.800.000
5. Израда Плана детаљне регулације Регионалне
депоније у Зрењанину, 2.500.000,00 динара
6. Средства потребна за спровођење поступка
експропријације
земљишта
за
изградњу
Регионалне депоније у Зрењанину, 500.000,00
динара
7. Израда Идејног пројекта Регионалне депоније
у Зрењанину, 9.000.000,00 динара
8. Израда Студије оправданости Регионалне
депоније у Зрењанину, 2.300.000,00 динара
9. Израда Студије о процени утицаја на животну
средину Регионалне депоније у Зрењанину,
1.500.000,00 динара
В)
ПРЕЧИСТАЧ
11.876.000,00

ОТПАДНИХ

ВОДА:

10. Израда Плана детаљне регулације Пречистача

15. Ревизиони трошкови пројектно техничке
документације, 3.300.000,00 динара
II. Програми праћења стања животне средине
(мониторинг) на територији Града
Зрењанина, 6.694.555,00
Планирају се следеће активности:
16. Праћење квалитета ваздуха; 4.199.800,00
динара
17. Праћење нивоа комуналне буке; 839.350,00
динара
18. Праћење квалитета површинских вода и
акумулација и квалитета воде јавних купалишта;
1.278.405,00 динара
19. Праћење нивоа аерополена
у ваздуху;
377.000,00 динара
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III. Реализација планова управљања
заштићеним природним добрима на
територији Града Зрењанина, 1.052.031,00
Планирају се следеће активности:
20. Одржавање заштићених природних добара –
«Жупанијски парк»: 969.234,00 динара
21. Одржавање заштићених природних добара –
«Храст лужњак»: 27.602,00 динара
22. Одржавање заштићених природних добара –
«Бели дуд у Белом Блату»: 55.195,00 динара
IV. Финансирање пројеката невладиних
организација, 300.000,00
23. 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 шума и повећања нивоа
пошумљености у највећем износу од 300.000,00
дин.
V. Остало, 5.286.794,07
24. Остала
нераспоређена
средства
подразумевају средства која су предвиђена за
утрошак у случају хитности тј. неодложности и
непланираности, а неопходно их је спровести
током 2012. године у оквиру активности из
области заштите животне средине. Предвиђена
су средства у износу од 5.286.794,07 динара
4. Реализацију овог Програма спроводе
Одељење за послове заштите и унапређивања
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. Одељење за
послове финансија и рачуноводства је у обавези
да надлежном Министарству поднесе Извештај о
реализацији
програма
и
коришћењу
финансијских средстава до 31.03.2013. године.
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 Града
Зрењанина, и то: Обавезе утврђене законом и
раније утврђене уговорене обавезе.
6. Овај програм објавити у ''Службеном
листу Града Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 06-26-2/12-III
ДАНА: 27.01.2012. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Др Милета Михајлов,с.р.
2
На основу члана 74. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07)
члана 19. став 1. и члана 20. став 4. Одлуке о
месним заједницама (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11 и 14/11),
доносим
РЕШЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ И
НАДЗОРНИ ОДБОР
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛУКИНО СЕЛО''
ЛУКИНО СЕЛО
1. Расписујем изборе за Савет и
Надзорни одбор месне заједнице ''Лукино Село''
Лукино Село.
2. Избори ће се одржати 04.марта 2012.
године у времену од 07,00 до 20,00 часова.
3. Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку наредног дана од дана
расписивања избора.
4. Изборе за Савет и Надзорни одбор
спровести у складу са одредбама Одлуке о
месним заједницама и Статутом Месне
заједнице ''Лукино Село'' Лукино Село.
5. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 016-22/12-II
Дана: 01.02.2012. године
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Милета Михајлов,с.р.
3
На основу члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'' број
111/09), члана 17. и 18., Уредбе о саставу и
начину радова штабова за ванредне ситуације
(''Службени гласник РС'' број 198/2010) и
Решења о образовању Градског штаба за
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ванредне ситуације (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 1/2011), Градски штаб за
ванредне ситуације Града Зрењанина, на својој
седници одржаној 01.02.2012. године, донео је:

02. фебруар 2012. год.

поледице, снежних наноса са свих локалних
саобраћајница и тротоара, по усвојеном плану и
програму Зимске службе.
Члан 3.

ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Стручно-оперативни тим зимске службе на
територији Града Зрењанина, именују се:
1.Золтан Ковач, Начелник инспекција у Градској
управи града Зрењанина, координатор;
2. Слободан Пештерац, руководилац саобраћаја
и путева у ЈП «Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина», заменик координатора;
3.Војин Бачвански, Технички директор у ЈКП
«Чистоћа и зеленило», члан;
4.Мирослав Сладојевић, Начелник комуналне
полиције, члан;
5.Никица
Хорват,
командир
саобраћајне
полицијске испоставе, члан;
Члан 2.
Стручно-оперативни тим зимске службе из
члана 1. овог Закључка предлаже Штабу за
ванредне ситуације, мере за благовремено и
ефикасно организовање уклањања снега,

На основу предлога стручно-оперативног тима
зимске службе из члана 1. овог Закључка, Штаб
за ванредне ситуације, у случају проглашења
ванредне ситуације ангажоваће сва потребна
физичка и правна лица и потребна материјална и
друга средства у оквиру своје надлежности,
уколико се за то укаже потреба у складу са
Законом и подзаконским актима.
Члан 4.
Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу Града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број: IV-13-02-8/2012
Дана: 01.02.2012. године
Зрењанин
Командант штаба
Градоначелник
др Милета Михајлов,с.р.
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