СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХXI

ЗРЕЊАНИН
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На основу члана 9. и 10.
Закона о
буџетском систему (''Службени гасник РС'', број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) начелник
Одељења за финансије, дана 24.12.2012. године,
доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ
РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА
ТРЕЗОРА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I Уводне одредбе
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин
коришћења новчаних средстава са подрачуна,
односно других рачуна буџета и индиректних
корисника средстава буџета града Зрењанина, (у
даљем тексту: корисници буџета), укључених у
консолидовани рачун трезора града Зрењанина
(у даљем тексту: КРТ града Зрењанина)
Члан 2.
Корисници буџета града Зрењанина могу
имати подрачуне на којима се воде средства за
редовно пословање и подрачуне на којима се воде
сопствени приходи (осим јавних предузећа и
месних заједница).
На подрачунима за редовно пословање воде
се новчана средства у складу са Одлуком о буџету
града Зрењанина.
На подрачунима сопствених прихода воде се
средства корисника буџета града Зрењанина која
се остварују у складу са законом.
Новчана средства са подрачуна за редовно
пословање не могу се преносити на подрачуне
сопствених прихода корисника буџета града
Зрењанина.
Члан 3.

БРОЈ: 35

Ако се корисник буџета града Зрењанина
финансира из буџета различитих нивоа власти,
сопствени приходи тог корисника консолидују се
на нивоу трезора према припадности директног
корисника буџетских средстава.
II Коришћење новчаних средстава
Члан 4.
Одељење за финансије - Одсек за послове
трезора (у даљем тексту: Трезор) испоставља
налоге за плаћање Управи за трезор (у даљем
тексту: Управа), на захтев корисника буџета града
Зрењанина, за издатке за редовно пословање
корисника буџета града Зрењанина у оквиру
одобрених апропријација, на основу кварталних и
месечних планова потрошње, у складу са Одлуком
о буџету града Зрењанина за буџетску годину.
Члан 5.
Корисници којима су Одлуком о буџету
града Зрењанина за 2013. годину предвиђени
сопствени приходи врше плаћања са подрачуна
сопствених прихода, за намене и до висине
утврђене финансијским планом и Одлуком о
буџету града Зрењанина за буџетску годину.
Непосредна
плаћања
врше
се
испостављањем налога за плаћање, у складу са
законом.
III Управљање новчаним средствима на КРТу града Зрењанина
Члан 6.

Свим средствима на КРТ-у града Зрењанина
управља Трезор.
Управљање средствима из става 1. овог
члана подразумева планирање
токова
и
управљање примањима и издацима ради
ефикаснијег коришћења тих средстава.
Сопствени приходи корисника буџета града
Трезор планира токове новчаних средстава
Зрењанина консолидују се на нивоу КРТ-а града са циљем несметаног извршавања обавеза буџета
Зрењанина.
града Зрењанина, у складу са законом.
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Члан 7.

Страна 616

бити пласирана по каматној стопи која није нижа
од есконтне стопе Народне банке Србије и на
начин који ризик по пласирана средства своди на
најмању меру, даје сагласност за инвестирање.
Сагласност из става 2. овог члана доставља
се подносиоцу захтева у року од десет дана од
дана пријема захтева.
По добијању сагласности из става 2. овог
члана корисник градског буџета врши
инвестирање сопствених прихода у складу са
одобреним захтевом.

У циљу обезбеђивања средстава за
финансирање текуће ликвидности, буџет града
Зрењанина може привремено позајмити средства
са КРТ-а града Зрењанина, преносом средстава са
рачуна за интерне позајмице.
Висина позајмице из става 1. овог члана
може бити до 60% дневног стања салда
предходног дана на подрачунима за редовно
пословање индиректних корисника буџета града
Зрењанина.
Позајмљивање из става 1. овог члана може IV Завршне одредбе
бити до 30 дана, а рок за враћање позајмице може
бити до 31. децембра текуће године.
Члан 11.
Члан 8.
Стање сопствених прихода индиректних
корисника буџета града Зрењанина који у складу
са Законом могу да их остваре, евидентирају се на
крају буџетске године и преносе као почетно
стање ових средстава на почетку наредне буџетске
године.
Члан 9.
Средства из члана 1. овог правилника, која
преостану по извршењу обавеза у складу са
чланом 6. став 3. овог правилника, могу се
користити за
депоновање средстава код
пословних банака у циљу обезбеђивања средстава
за извршење приоритетних обавеза у складу са
законом.
Слободна средства за посебне намене могу
се депоновати код пословних банака уколико та
средства нису приход за који је у посебном закону
утврђена намена која ограничава употребу тих
средстава.
Полагање новца у депозит може бити без
утврђеног рока враћања тј. по виђењу (а виста)
или са утврђеним роком враћања (орочени
новчани депозити).

Директни
корисници
буџета
града
Зрењанина дужни су да воде евиденцију података,
писмених извештаја и електронских података, који
се односе на финансијске задатке и активности, за
себе и своје индиректне кориснике буџета града
Зрењанина.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у Службеном листу града
Зрењанина.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 400-3-85/12-IV-06-03
Дана: 24.12.2012. године
Зрењанин
П. О. НАЧЕЛНИК
Жана Шаховић,с.р.
401
На основу члана 59. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), начелник
Одељења за финансије, дана 24.12.2012.године,
доноси

Члан 10.
У случају да самостално инвестира
сопствене приходе, корисник градског буџета
подноси захтев начелнику Одељења за
финансије, за давање сагласности за самостално
инвестирање средстава, у коме наводи број
подрачуна сопствених прихода, врсту пласмана,
износ и услове под којим жели да пласира
средства.
Начелник Одељења за финансије разматра
поднети захтев и у случају када утврди да је исти
основан, односно када утврди да ће средства

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА
БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује
начин утврђивања износа и поступак враћања
неутрошених средстава која су у складу са
Одлуком о буџету града Зрењанина, до истека
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фискалне године пренета директиним и
индиректним корисницима буџетских средстава,
а нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из
члана 1. овог правилника, врше директни и
индиректни корисници буџетских средстава
града Зрењанина до истека фискалне године,
закључно са 31. децембром, на рачун –
Извршење буџета града Зрењанина, број: 84028640-53. Износ неутрошених средстава за
повраћај из члана 1. исказује се на Обрасцу СВС
– Спецификација враћених буџетских средстава.
Корисници
буџетских
средстава
града
Зрењанина одговорни су за истинитост и тачност
података у Обрасцу СВС – Спецификација
враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни
корисници
буџетских
средстава достављају директним корисницима
спецификације враћених буџетских средстава,
која су им пренета на подрачун за редовну
делатност према разделима, односно главама,
односно функцијама, на Обрасцу СВС –
Спецификација враћених буџетских средстава,
најкасније до 10. јануара наредне фискалне
године.
На основу извршених уплата и
достављених образаца из става 1. овог члана
директни корисници буџетских средстава у
систему извршења буџета до 20. јануара наредне
фискалне године врше корекцију трансфера,
расхода и издатака за предходну фискалну
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годину за индиректне кориснике којима су
пренели средства.
Образац СВС – Спецификација
враћених буџетских средстава одштампан је уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог правилника примењују се
и на кориснике буџетских средстава који су
неутрошена средства пренели
до истека
фискалне године, а који након истека фискалне
године нису у систему консолидованог рачуна
трезора града Зрењанина.
Члан 5.
Даном ступања на снагу овог
правилника престаје да важи Правилник о
начину и поступку преноса неутрошених
буџетских средстава на рачун извршења буџета
града Зрењанина (Сл. лист, број 24/2011).
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 400-3-86/12-IV-06-03
Дана: 24.12.2012. године
Зрењанин
П.О. НАЧЕЛНИК
Жана Шаховић,с.р.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства ________________________________
Седиште _________________________ адреса __________________________________________
ПИБ ____________________ МБ ____________________ ЈББК ____________________________
Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*) ________________
_________________________________________________________ ЈББК __________________
(* у случају када спецификацију саставља директни буџетски корисник, на овој линији исписује свој назив)

Раздео/глава _________ функција ______________________
Спецификација враћених буџетских средстава:

Економска
класификациј
а
1
2

ОПИС

Износ
3

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:

_________________________
име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)

Место и датум:

________________________
Потпис

М.П.
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402
На основу чл. 48. и 108. став 3. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08 и 23/12), Градско веће
града Зрењанина на седници одржаној дана
26.12.2012. године донело је
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- престанком радног односа у Градској
управи града Зрењанина, уз исплату законом
утврђених отпремнина запосленима за чијим
радом престане потреба.
IV
Овај закључак објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

ЗАКЉУЧАК
I
НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града
Зрењанина да приступи поступку рационализације и реорганизације у Градској управи
града Зрењанина.
II
Обавезује се начелник Градске управе
града Зрењанина да заједно са руководиоцима
организационих јединица:
- изврши организационе промене у
Градској
управи
града
Зрењанина,
уз
сагледавање обима послова, броја извршилаца
потребних за стручно, ефикасно и економично
обављање послова, уз максимално смањење
трошкова,
- достави Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
Градској управи града Зрењанина на сагласност
Градском већу града Зрењанина у што краћем
року,
- спроведе друге активности које би
обезбедиле запошљавање запослених за чијим је
радом престала потреба.
III
Поступак рационализације у Градској
управи града Зрењанина извршиће се:
- преузимањем запослених и наставком
рада код другог послодавца код којих постоји
потреба за обављањем послова који одговарају
њиховој стручној спреми и радном искуству, у
складу са законом,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-206-4/12-III
Дана: 26.12.2012. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИK
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Иван Бошњак, с.р.
403
На основу члана 15. став 1. тачка 8.
Закона о ванредним ситуацијама (''Службени
гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана
108. став 3. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и
23/12) и члана 4. тачка 3. и члана 15. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите
на територији града Зрењанина број: IV-13-025/11 од 27.10.2011. године, Градско веће на
седници одржаној дана 26.12.2012. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ
ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I. Овим решењем одређују се привредна
друштва и друга правна лица оспособљена за
спровођење мера заштите и спасавања на
територији града Зрењанина (оспособљена
правна лица).

II. Оспособљена правна лица су:
Редни
број

Назив правног лица

Седиште и адреса

Делатност

Задатак - мере

1

ЈП ''Дирекција за изградњу
и уређење града''
Зрењанина

Зрењанин,
Слободана Бурсаћа
4

Комунална
делатност

Заштита и
спасавање

2

ЈКП ''Градска топлана''

Зрењанин,
Панчевачка бб

Комунална
делатност

3

ЈКП ''Чистоћа и зеленило''

Зрењанин,
Београдска 17

Комунална
делатност

Очување добара
битних за
опстанак
Евакуација и
рашчишћавање
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4

''Електровојводина'' ДОО
Нови Сад
Електродистрибуција
Зрењанин

Зрењанин,
Панчевачка бр.46

Комунална
делатност

Заштита и
спасавање

5

ВДП ''Средњи Банат''

Зрењанин,
Слободана Бурсаћа
1а

Водопривреда

Заштита од
поплава

6

Дом здравља ''Др Бошко
Вребалов''

Зрењанин,
Светосавска 31

Заштита здравља

7

''Црвени крст'' - Зрењанин

Зрењанин, Змај
Јовина 1а

Социјалнохуманитарна
организација

8

Ветеринарска станица
Зрењанин

Зрењанин, Коче
Коларов 38-40

Ветеринарство

9

Дом ученика и ученица
''Ангелина Којић- Гина''

Зрењанин, Цара
Душана 4

Стационар

11

Студентски дом ''Михајло
Предић- Миша''
УТП ''Каштел'' А.Д - Ечка

12

Хотел ''Војводина''

15

Д.О.О. ''Гомеx''-Зрењанин

16

''БОМИСТ'' Д.О.ОЗрењанин

Зрењанин, Јована
Поповића 2ц
Ечка, Новосадска 7
Зрењанин, Трг
слободе 5
Зрењанин, Др Лазе
Костића 7ц
Зрењанин, 20.
октобра 16
Зрењанин,
Милетићева 27
Зрењанин, Жарка
Зрењанина 29

17

''Еуро-домус'' Д.О.ОЗрењанин

Зрењанин,
Гимназијска 5

18

''Огрев'' А.Д- Зрењанин

19

''Хидроинжењеринг''Зрењанин

20

''Еко градња''Д.О.ОЗрењанин

21

''Тренч'' ДОО Зрењанин

22

''Прва класа''

23

''Ђедо коп'', Стајићево

Стајићево

24

''СЗ МОНТА МТБ СА ПО
ЕЛЕМИР''

25

''ИСЦО'' Д.О.О-Зрењанин

26

''Нет бус'' ДОО Зрењанин

Елемир, Тозе
Марковића 59
Зрењанин,
Лазаревачки друм
бб
Зрењанин,
Београдска 22

10

13
14

''Златни клас''- јуниорЗрењанин
''Златни клас''- сениорЗрењанин

Зрењанин,
Лазаревачки друм
бб
Зрењанин,
Првомајска 53
Зрењанин, 7.
Војвођанске
бригаде
Зрењанин, Коче
Коларова 60
Лукићево, Марка
Краљевића 46

Стационар
Угоститељство
Угоститељство
Производња
хлеба
Производња
хлеба
Трговина
Грађевинарство
Грађевинарство

Грађевинарство
Грађевинарство
Грађевинарство
Грађевинарство
Грађевинарство
Грађевинарство
Грађевинарство

Прва
медицинска
помоћ
Збрињавање,
евакуација и
прва помоћ
Очување добара
битних за
опстанак
Склањање и
збрињавање
угрожених
Смештај и
збрињавање
Збрињавање
Збрињавање и
смештај
Снабдевање
Снабдевање
Збрињавањеснабдевање
Заштита и
спасавање
Заштита и
спасавање из
рушевина
Снабдевање
грађевинским
материјалом
Рашчишћавање
рушевина
Заштита и
спасавање
Заштита и
спасавање
Заштита и
спасавање
Заштита и
спасавање
Заштита и
спасавање

Друмски превоз
терета

Евакуација

Превоз

Евакуација

Страна 621

Број 35

Службени лист града Зрењанина

26. децембар 2012. год.

III. Оспособљена правна лица вршиће услуге за потребе Града у случају проглашења
ванредне ситуације.
IV. Међусобна права и обавезе између града Зрењанина и оспособљених правних лица
регулисаће се посебним уговором.
V. Ово решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-206-6/12-III
Дана: 26.12.2012. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИK
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Иван Бошњак, с.р.
САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

Страна

400. Правилник о начину коришћења средстава
са
подрачуна,
односно
других
рачуна
консолидованог рачуна трезора града Зрењанина
........................................................................615

402. Закључак којим се налаже Градској управи
града Зрењанина да приступи поступку
рационализације и реорганизације у Градској
управи града Зрењанина .................................619

401. Правилник о начину и поступку преноса
неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета града Зрењанина ..................616

403. Решење о одређивању оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање на
територији града Зрењанина .........................619

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10
Главни и одговорни уредник: Милан Мркшић, секретар Скупштине града Зрењанина
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби
Штампа: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – Зрењанин, Трг слободе бр. 10

