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европска повеља о родној
равноправности на локалном
нивоу
За локалне и регионалне управе, у
циљу усмеравања њихових снага и
партнерстава ка постизању веће
равноправности
Повељу саставио и представио Савет
европских општина и региона са партнерима
увод
Европска
Повеља
о
родној
равноправности на локалном нивоу намењена је
локалним и регионалним управама Европе, које
се њеним потписивањем, јавно обавезују да ће
следити принципе родне равноправности и
спроводити одредбе прописане Повељом у
својим срединама.
У циљу пружања подршке примени ових
принципа, свака потписница Повеље ће
припремити Акциони план, који ће одређивати
приоритете, активности и средства за његово
спровођење.
Потписнице ће такође бити у обавези да
се повежу са свим релевантним институцијама и
организацијама у својој земљи како би на
најбољи могући начин промовисале најбоље
праксе у погледу истинске равноправности.
Повеља је састављена у оквиру циљева
пројекта (2005-2006) Савета европских општина
и региона у сарадњи са доле наведеним
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партнерима. Пројекат је финансирала Европска
комисија, кроз свој Пети програм родне
равноправности.
*********
Родна
равноправност
представља
фундаментално право за све и од суштинског је
значаја за сваку демократску средину. Да би ово
право било остварено, оно мора бити не само
препознато с правне стране, већ и успешно
примењено на све аспекте политичког,
економског, друштвеног и културног живота.
Упркос бројним примерима званичног
признања и помака на том пољу, родна
равноправност још увек није присутна у
свакодневном животу. У пракси, жене и
мушкарци немају иста права. Друштвене,
политичке, економске и културне неједнакости
су и даље присутне – пример за то су разлике у
платама и неједнака заступљеност у политичком
животу.
Ове неравноправности резултат су
друштвено условљених родних улога, насталих
на основу бројних стереотипа који су присутни у
породици, образовању, култури, медијима,
сфери рада, и организацији друштва... у многим
областима у којима је могуће деловати кроз
усвајање
новог
приступа
и
увођење
структуралних промена.
Локална и регионална власт, будући да
представљају нивое власти са којима су грађани
у најнепосреднијем контакту, најпогодније су
тле за борбу против упорног ширења
неравноправности, као и за промовисање
истински равноправног друштва. Оне су у
позицији да кроз надлежности и сарадње са
најразличитијим локалним актерима, предузму
конкретне кораке ка постизању равноправности
између жена и мушкараца.
Принцип супсидиарности је од посебног
значаја за практичну примену права на родну
равноправност. Овај принцип се односи на све
нивое власти – европску, државну, регионалну
или локалну. Иако се одговорности локалних и
регионалних власти разликују широм Европе,
заједничко им је да могу и морају играти
позитивну улогу у промоцији равноправности у
пракси и на тај начин утицати на свакодневни
живот својих грађана.
Начела локалне и регионалне самоуправе
су такође уско повезана са принципом
супсидијарности. Европска повеља о локалној
самоуправи Савета Европе из 1985. године, коју
је потписала и ратификовала већина европских
земаља, ставља акценат на “право и способност
локалних власти да у складу са законом
регулишу и управљају знатним делом јавних
послова у складу са интересом локалног
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становништва.” Спровођење и промовисање
права на равноправност мора представљати срж
овог концепта локалне самоуправе.
Локална и регионална демократска власт
мора изабрати најбоља решења по питању
најважнијих аспеката свакодневног живота као
сто су становање, сигурност, јавни саобраћај,
сфера рада или здравство.
Такође, веће учешће жена у развоју и
спровођењу јавних политика на локалном и
регионалном нивоу власти омогућава да њихово
животно искуство, способност и креативност
буду узети у обзир.
Ако желимо да створимо друштво
засновано на равноправности, веома је важно да
локална и регионална власт узму у обзир родни
аспект при креирању стратегија, вођењу својих
организација, као и у свакодневној пракси. А у
данашњем и сутрашњем свету, право на
равноправност између мушкараца и жена је
такође кључ нашег економског и друштвеног
успеха – не само на европском и државном
нивоу, већ и на нивоу региона, у градовима и у
локалним заједницама.
*********
Савет европских општина и региона, као
и његов одбор жена изабраних представница
локалних и регионалних власти, већ дуги низ
година активно промовишу равноправност жена
и мушкараца на локалном и регионалном нивоу.
У 2005. години, Савет је покренуо конкретну
иницијативу намењену локалним и регионалним
властима у Европи: „град за равноправност”.
Промоцијом
добрих
пракси
одређених
европских градова и општина, иницијатива „град
за равноправност” предлаже начине спровођења
стратегија које се тичу родне равноправности на
локалном и регионалном нивоу. Ова Повеља се
надовезује на та достигнућа.
Улога локалних и регионалних управа у
промоцији родне равноправности је утврђена
Светском декларацијом Међународног савеза
локалних власти (ИУЛА) о “женама у локалној
управи” која је усвојена 1998. године. Један од
главних циљева нове светске организације,
Уједињени градови и локалне власти, управо је
равноправност између жена и мушкараца.
ПРЕАМБУЛА
Савет европских општина и региона,
који представља европске локалне и
регионалне управе, сарађује са следећим
партнерима:
Национална асоцијација општина у републици
Бугарској (National Association of Municipalities
in the Republic of Bulgaria)
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Савез кипарских општина
Савез градова и заједница Републике Чешке
(SMO CR)
Асоцијација финских локалних и регионалних
власти
Француски сектор CEMR (AFCCRE)
Немачки сектор CEMR (RGRE)
Централни савез општина и заједница Грчке
(KEDKE)
Мађарска национална асоцијација локалних
власти (TOOSZ)
Италијански сектор CEMR (AICCRE)
Тосканска федерација AICCRE
Асоцијација градова и општина Луксембурга
(SYVICOL)
Асоцијација градова Пољске (ZMP)
Шпанска федерација општина и покрајина
(FEMP)
Баскијска асоцијација општина (EUDEL)
Град Беч
Град Сен Жан де ла Руел
Град Франкфурт на Мајни
Град Kартагина
Град Валенсија
Агенција за време и мобилност БелфортМонбејар
Стални одбор евро-медитеранског партнерства
локалних и регионалних власти (COPPEM)
Имајући на уму да су Европска
заједница и унија утемељене на фундаменталним
правима и слободама укључујући и залагање за
родну равноправност, као и да је европско
законодавство основа напретка постигнутог у
овој области у Европи;
Позивајући се на међународни правни
оквир за људска права Уједињених нација и
посебно на Општу декларацију о људским
правима и Конвенцију о елиминацији свих
облика дискриминације жена, усвојену 1979.
године;
Наглашавајући битан допринос Савета
Европе промоцији равноправности жена и
мушкараца и локалне самоуправе;
Узимајући у обзир да равноправност
жена и мушкараца подразумева жељу да се
спроведу активности на три додатна аспекта за
њено постизање, тј. елиминација директне
неравноправности, искорењивање индиректне
неравноправности и изградња политичке, правне
и друштвене средине која ће подржавати
проактивни развој равноправне демократије;
Осуђујући
јаз
између
де
јуре
препознавања права на равноправност и стварне
и успешне примене тог права;
Имајући у виду да локалне и регионалне
управе у Европи играју и морају играти кључну
улогу у примени права на равноправност својих
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грађана и становника, нарочито жена и
мушкараца,
у
свим
доменима
њихове
одговорности;
Имајући у виду да је равноправно
учешће и присуство жена и мушкараца у управи
и на водећим позицијама од суштинског значаја
за демократију;
Водећи се примером Конвенције о
елиминацији свих облика дискриминације жена
из 1979. године, Пекиншком декларацијом и
платформом за активности УН из 1995., и
Резолуцијом 23. специјалне седнице Генералне
скупштине из 2000. (Пекинг + 5), Повељом
основних права Европске уније, Препорукама
Савета из децембра 1996. о равноправном
учешћу жена и мушкараца у процсима
одлучивања
и
Светском
декларацијом
међународне уније локалних власти о женама у
локалној управи, из 1998;
Са жељом да обележи 25. годишњицу
ступања на снагу Конвенције УН о елиминацији
свих облика дискриминације жена септембра
1981. године, доноси ову Европску повељу о
равноправности жена и мушкараца на локалном
нивоу и позива локалне и регионалне управе у
Европи да потпишу и спроведу ову Повељу.
I ДЕО
НАЧЕЛА
Потписнице
ове
Повеље
о
равноправности жена и мушкараца на локалном
нивоу
препознају
следећа
начела
као
фундаментална за наше активности:
1. Равноправност жена и мушкараца
је фундаментално право
Локалне и регионалне управе морају ово
право спроводити у свим доменима своје
одговорности,
укључујући
обавезу
да
елиминишу све облике дискриминације, била
она директна или индиректна.
2. Да би родна равноправност била
загарантована, морају се решавати питања
вишеструке дискриминације и неповољног
положаја
Вишеструка
дискриминација
и
неповољни положај базирани на, осим родним,
разликама у раси, боји коже, етничкој и
друштвеној
припадности,
генетским
карактеристикама, језику, вери или уверењима,
политичком или другом мишљењу, припадности
националној
мањини,
имовини,
рођењу,
инвалидитету, старости, сексуалној оријентацији
или друштвено-економском статусу, морају
такође бити узети у обзир приликом решавања
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питања равноправности између жена и
мушкараца.
3.
Подједнако
учесће
жена
и
мушкараца у процесима одлучивања је
предуслов за демократско друштво
Право на равноправност жена и
мушкараца захтева да локалне и регионалне
власти предузму све одговарајуће мере и усвоје
све потребне стратегије у циљу промовисања
подједнаке заступљености и учешћа жена и
мушкараца у свим сферама управе.
4. Елиминисање родних стереотипа је
од
кључног
значаја
за
постизање
равноправности између жена и мушкараца
Локалне и регионалне власти морају
подстицати елиминацију стереотипа и препрека
на којима се темеље неједнакости у погледу
статуса и положаја жена и који доводе до
неједнаког вредновања улога жена и мушкараца
у политичком, економском, друштвеном и
културном смислу.
5. Укључивање родне перспективе у
све активности локалне и регионалне управе
је неопходно
у
процесу
побољшања
равноправности између жена и мушкараца
Принцип родне равноправности мора
бити узет у обзир приликом састављања
стратегија, метода и инструмената који утичу на
свакодневни живот локалног становнишва – на
пример, кроз примену техника увођења
принципа родне равноправности у јавне
политике (на енглеском: гендер маинстреаминг)1
и родно одговорних буџета2. Искуство жена на
1

’Увођење принципа родне равноправности у јавне
политике’ или гендер маинстреаминг: у јулу 1997.
године, Савет УН за економију и друштво (ЕЦОСОЦ)
дефинисало је концепт гендер маинстреаминг-а на
следећи начин: “…подразумева процес процењивања
последица сваке планиране акције, укључујући
законодавство, политике и програме, по жене и
мушкарце, у свим областима и на свим нивоима. То је
стратегија која узима у обзир интересе и искуства
жена и мушкараца, и интегрише их у процесе
креирања, реализације, мониторинга и евалуације
политика и програма у свим политичким, економским
и друштвеним сферама, тако да жене и мушкарци
остварују равноправну добробит и неравноправност
се не репродукује. Крајњи циљ је остваривање родне
равноправности”. Цитирано у: Ка политици родног
буџетирања у Војводини, Покрајински секретаријат
за рад, запошљавање и равноправност полова: 2009,
стр. 8.
2

Родно буџетирање (гендер будгетинг), дефиниција
Савета Европе:“Родно буџетирање представља
увођење принципа родне равноправности у буџетске
процесе. Оно подразумева родно засновану процену
буџета, укључивање родне перспективе на свим
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локалном нивоу, укључујући и њихове животне
и радне услове, морају бити анализирани и узети
у обзир.
6. Акциони планови и програми за
које су обезбеђена одговарајућа средства
неопходан су алат за унапређивање родне
равноправности
Локалне и регионалне управе морају
саставити
акциони
план
и
програм
равноправности, који укључује и довољно
финансијских и људских ресурса који су
потребни за његово спровођење.
Ова начела чине основу одредаба наведених
у III делу овог документа.
II ДЕО
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОВЕЉЕ И ЊЕНИХ
ОДРЕДАБА
Потписнице се обавезују да ће предузети
следеће кораке у циљу имплементације одредаба
ове Повеље:
(1) Свака потписница Повеље ће, у
прихватљивом временском оквиру (не више од
две године од датума потписивања) развити и
усвојити Акциони план равноправности и
надаље га примењивати.
(2) Акциони план равноправности ће
дефинисати циљеве и приоритете потписница,
затим мере планиране за спровођење, као и
додељена средства за спровођење Повеље и њом
прописаних циљева. План ће такође дефинисати
и време за имплементацију. Ако потписник већ
поседује Акциони план равноправности, у том
случају ће га само ускладити са релевантним
питањима која се обрађују у Повељи.
(3) Свака потписница ће вршити детаљне
консултације пре усвајања свог Акционог плана
равноправности, а након усвајања ће га и
представити различитим странама. Такође ће
редовно извештавати јавност о напретку
постигнутом кроз имплементацију плана.
(4) Свака потписница ће вршити ревизију
свог Акционог плана у складу са ситуацијом и
саставиће план за сваки наредни период.
(5) Свака потписница се слаже да ће у
начелу деловати у складу са одговарајућим
системом евалуације који ће бити успостављен
како би се омогућила процена напретка у

нивоима буџетског процеса и реструктуирање
прихода и расхода у циљу унапређења родне
равноправности”. Цитирано у: Ка политици родног
буџетирања у Војводини, Покрајински секретаријат
за рад, запошљавање и равноправност полова: 2009,
стр. 8.
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спровођењу ове Повеље, као и да пружи помоћ
локалним и регионалним управама широм
Европе при међусобној размени искустава о
ефектним
начинима
постизања
веће
равноправности између жена и мушкараца.
Потписница ће такође омогућити да њен
Акциони план и сви други релевантни јавни
материјали буду доступни у те сврхе.
(6) Свака потписница ће писмено
обавестити Савет европских општина и региона
о потписивању Повеље и датуму потписивања,
као и контакту за будућу сарадњу везану за
Повељу.
III ДЕО
ДЕМОКРАТСКА ОДГОВОРНОСТ
Члан 1.
(1) Потписница признаје да је право на
равноправност
жена
и
мушкараца
фундаментални предуслов демократије и да
демократско друштво не може приуштити да се
способност, знање, искуство и креативност жена
занемари. С тим у вези, потписница мора на
основу равноправности обезбедити укључење,
присуство и учесће жена из различитих миљеа и
старосних група у све сфере политичког и јавног
одлучивања.
(2) Потписница, као демократски
изабрано тело одговорно за обезбеђивање
благостања својих грађана и области, обавезује
се да ће се залагати и унапредити практичну
примену овог права у свим сферама активности
– као демократски представник локалне
заједнице, тело које обезбеђује и пружа услуге,
планира и регулише, као и у својству
послодавца.
ПОЛИТИЧКА УЛОГА
Члан 2. – Политичко учешће
(1) Потписница признаје једнако право
жена и мушкараца да гласају, буду
кандидати и врше функцију на коју су изгласани.
(2) Потписница признаје једнако право
жена и мушкараца да учествују у изради и
спровођењу стратегија, да врше јавне фунције и
све друге функције на свим нивоима управе.
(3) Потписница признаје принцип
подједнаког учешћа у свим изабраним и јавним
управним органима.
(4) Потписница се обавезује да ће
предузети све прихватљиве мере у циљу
обезбеђивања подршке свим горе наведеним
правима и принципима, укључујући:
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Подстицање жена да се пријављују за
гласање, да користе своја гласачка права и
да се кандидују за јавну функцију;
- Подстицање политичких партија и група да
усвоје и спроведу начела подједнаког
учешћа жена и мушкараца;
- Подстицање политичких партија и група да
предузму све законске кораке, чак и
усвајањем квота тамо где је потребно, како
би се повећао број кандидованих , а потом и
изабраних представница у локалним телима;
- Регулисање сопствених процедура и
стандарда пословања, тако да потенцијални
кандидати и изабрани представници/це не
буду стављени у неповољан положај због
стереотипних облика понашања и језика,
или узнемиравања;
- Усвајање мера које омогућују изабраним
представницима да ускладе свој приватни,
пословни и јавни живот, на пример,
обезбедивши такав распоред радних обавеза
и метода да сваки изабрани представник или
представница има прилику да у потпуности
учествује.
(5) Потписница се обавезује да ће
промовисати и примењивати начела једнаког
учешћа жена и мушкараца у својим управним и
саветодавним органима, као и екстерним телима.
Међутим, тамо где тренутно не постоји
једнако учешће жена и мушкараца, управа ће
спровести горе наведено по ништа мање
повољном основу за мањински пол од тренутног
односа између полова.
(6) Потписница се даље обавезује да ће
обезбедити да ниједна јавна или политичка
позиција на коју бира или поставља
представника није, у начелу или пракси,
ограничена или предвиђена за само један род,
због стереотипних ставова.
-

Члан 3. – Учешће у политичком и грађанском
животу
(1) Потписница признаје право грађана
да учествују у раду јавних послова као
фундаментално демократско начело, као и то да
жене и мушкарци имају право подједнаког
учешћа у управи и јавном животу њихових
региона, општина, и локалних заједница.
(2) У односу на различите облике учешћа
у јавним пословима, на пример преко
саветодавних
одбора,
савета
суседа,
електронског учешћа или вежби планирања
учешћа, потписница се обавезује да ће се
залагати за равноправно учешће жена и
мушкараца у пракси. Тамо где постојећи облици
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учешћа не воде до поменуте равноправности,
потписница се обавезује да ће развити и
тестирати нове методе.
(3) Потписница се обавезује да ће
промовисати активно учешће у свом политичком
и грађанском животу жена и мушкараца из свих
сектора заједнице, нарочито оних жена и
мушкараца из мањинских група који иначе не би
били укључени.
Члан 4. – Јавно обавезивање на
равноправност
(1) Потписница ће се као демократски
вођа и представник своје заједнице и територије,
формално јавно обавезати да ће спроводити
принципе равноправности између жена и
мушкараца на локалном нивоу, укључујући:
- Објаву потписивања ове Повеље, а затим и
дебате и усвајања од стране свог највишег
представничког тела;
- Обавезивање да ће испунити све одредбе
ове Повеље и да ће јавно подносити редовне
извештаје о постигнутом напретку при
спровођењу свог Акционог плана за
равноправност;
- Обавезивање да ће потписница и њени
изабрани чланови бити доследни и
подржавати обрасце доброг понашања, у
односу на родну равноправност.
(2) Потписница ће у току свог
демократског мандата настојати да подстакне
друге политичке и јавне институције и приватна
тела као и грађанске организације, да се
прикључе практичној примени права на родну
равноправност.
Члан 5. – Сарадња са партнерима на
обезбеђивању равноправности
(1) Потписница ће сарађивати са свим
својим партнерима, од државног и приватног
сектора до организација цивилног друштва, како
би се обезбедила већа равноправност између
жена и мушкараца у свим животним аспектима у
тој области.
(2) Потписница ће се консултовати са
својим партнерским телима и организацијама,
укључујући и своје друштвене партнере, око
развоја и израде свог Акционог плана за
равноправност као и других важних питања
везаних за равноправност.
Члан 6. - Супротстављање стереотипима
(1) Потписница се обавезује да ће,
колико је то могуће, спречавати и борити се
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против предрасуда, пракси и употребе језика и
представа базираних на идеји супериорности
или инфериорности једног од два пола, или на
стереотипним улогама жена или мушкараца.
(2) С тим у вези, потписница ће се
постарати да је њена јавна и интерна
комуникација потпуно у складу са овом
одредбом, као и да промовише позитивне родне
примере и визуелне представе.
(3) Потписница ће такође помоћи свом
особљу, кроз тренинге и друга средства, да
препозна и елиминише стереотипне ставове и
понашања, и према томе прилагоди обрасце
понашања.
(4) Потписница ће спровести активности
и кампање у циљу подизања свести грађана о
штетној улози родних стереотипа у постизању
равноправности између жена и мушкараца.
Члан 7. – Добра управа и саветовање
(1) Потписница признаје право жена и
мушкараца да се њихова питања решавају
равноправно, непристрасно, правично и у
прихватљивом року, укључујући:
- Право да се њихова реч чује пре доношења
било какве индивидуалне одлуке неповољне
по њих;
- Дужност надлежног органа да образложи
своју одлуку;
- Право на информацију од важности о
стварима које се на њих односе.
(2) Потписница прихвата да ће се широм
сфере њених надлежности, квалитет стратегија и
управљања највероватније побољшати уколико
сви на које се оне односе буду имали прилику да
у одлучујућој фази буду консултовани, као и да
је важно да женама и мушкарцима у пракси буде
дат једнак приступ релевантним информацијама
и подједнака могућност реаговања.
(3) Потписница се стога обавезује да ће
спроводити следеће кораке уколико се укаже
потреба:
- Омогућити да план пружања информација
уврсти потребе жена и мушкараца,
укључујући и њихове методе приступа
информацијама
и
комуникационим
технологијама;
- Тамо где ће доћи до консултација, да онима
чији ставови имају најмање прилике да се
чују буде омогућено равноправно учешће у
процесу консултација, као и да ће се
спровести законите активности које ће
омогућити да се то заиста и догоди;
- По потреби обављати посебне консултације
за жене.
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ОПШТИ ОКВИР ЗА РАВНОПРАВНОСТ
Члан 8. – Опште одредбе
(1) Потписница ће, у складу са својим
надлежностима,
признати,
поштовати
и
примењивати релевантна права и принципе
равноправности између жена и мушкараца и
борити се против неповољног положаја и
дискриминације на основу припадности полу.
(2) Одредбе прописане овом Повељом
примењују се на потписницу само тамо где оне
или њихови релевантни аспекти, потпадају под
њене правне моћи.
Члан 9. – Родна процена/анализа
(1) Потписница се обавезује, у складу са
својим надлежностима, да ће вршити родну
процену3, као што је утврђено овим Чланом.
(2) У ту сврху, потписница ће саставити
програм спровођења родних процена/анализа, у
складу са својим приоритетима, средствима и
временским оквиром које ће уврстити или узети
у обзир у свом Акционом плану за
равноправност.
(3) Родна процена/анализа ће укључити
следеће кораке као релевантне:
-

-

-

-

3

Ревизију постојећих стратегија, процедура,
пракси, метода и обима употребе, како би
се проценило да ли постоји било каква
неправедна дискриминација, да ли су
базиране на родним стереотипима и да ли
на адекватан начин узимају у обзир све
специфичне потребе жена и мушкараца;
Ревизију
расподеле
средстава,
финансијских и оних других, у горе
наведене сврхе;
Идентификацију приоритета и по потреби,
циљева, како би се решавала релевантна
питања проистекла из ових ревизија, као и
увела видљива побољшања у пружању
услуга
У раној фази, процењивање свих значајних
предлога нових стратегија или измена већ
постојећих; затим процедура и измена у
расподели средстава, како би се утврдио
њихов потенцијални утицај на жене и
мушкарце и донеле коначне одлуке у
светлу овако донесених закључака;

Процену у смислу из горе наведене дефиниције УНа: “процењивањ[е] последица сваке планиране акције,
укључујући законодавство, политике и програме, по
жене и мушкарце, у свим областима и на свим
нивоима”.

-
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Узимање у обзир потреба или интереса
оних који су искусили вишеструку
дискриминацију или се налазе у
непољнијем положају по више основа.

Члан 10. – Вишеструка дискриминација или
неповољан положај
(1) Потписница препознаје да је
забрањена дискриминација по сваком основу,
као што је пол, раса, етничка припадност или
порекло, генетске карактеристике, језик,
религија или веровање, политичко или друго
мишљење, припадност националној мањини,
имовина, рођење, инвалидитет, годиште или
сексуална оријентација.
(2) Потписница даље препознаје да је,
упркос овој забрани, много жена и мушкараца
вишеструко дискриминисано или стављено у
неповољан положај, укључујући и друштвеноекономски, што директно утиче на њихову
могућност да користе друга права утврђена и
прописана овом Повељом.
(3) Потписница се обавезује да ће, у
домену својих надлежности, предузети све
прихватљиве мере у борби против последица
вишеструке дискриминације или неповољног
положаја, укључујући:
- Узимање у обзир питања вишеструке
дискриминације или неповољног положаја у
свом Акционом плану за равноправност и
родним проценама;
- Могућност да се питања која проистичу из
вишеструке дискриминације или неповољног
положаја узму у обзир приликом спровођења
активности или мера утврђених другим
Члановима ове Повеље;
- Спровођење кампања јавног информисања у
борби против стереотипа и промовисање
једнаког третмана за оне жене и мушкарце
који су можда били жртве вишеструке
дискриминације или се налазе у неповољном
положају по више основа;
- Примена посебних мера како би се
одговорило на специфичне потреба жена и
мушкараца миграната.
УЛОГА ПОСЛОДАВЦА
Члан 11.
(1) Потписница у улози послодавца
признаје право родне равноправности у свим
аспектима
запошљавања,
укључујући
организацију и услове рада.
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(2) Потписница признаје право на
усклађивање професионалног, друштвеног и
приватног живота, право на достојанство и
безбедност на радном месту.
(3) Потписник се обавезује да ће
предузети све прихватљиве мере, укључујући
позитивне мере у оквиру својих правних моћи, у
циљу пружања подршке горе наведеним
правима.
(4) Мере из става 3 подразумевају и
следеће:
(а) Ревизију релевантних стратегија и
процедура везаних за запошљавање у својој
организацији, као и развој и спровођење дела о
запошљавању из свог Акционог плана за
равноправност
у
циљу
решавања
неравноправности у прихватљивом временском
периоду, посвећујући пажњу, између осталог:
- Једнаким платама, укључујући једнаке плате
за рад од једнаке вредности,
- Ревизији плата, награда, платног система и
хонорара,
- Мерама којима се обезбеђује фер и јасно
унапређење и развој каријерних прилика,
- Мерама којима се обезбеђује подједнако
учешће жена и мушкараца на свим нивоима,
нарочито
којима
се
решава
свака
неједнакост на вишим управљачким
нивоима,
- Мерама којима се решава свако раздвајање
посла базирано на полу, као и мере којима
се охрабрују запослени да се баве
нетрадиционалним врстама запослења,
- Мерама којима се обезбеђује поштено
запошљавање,
- Мерама којима се обезбеђују адекватни,
здрави и безбедни услови за рад,
- Процедурама консултација са запосленима
и њиховим синдикатима чиме се омогућава
подједнако учешће жена и мушкараца у
свим саветодавним преговарачким телима.
(б)
Противљење
сексуалном
узнемиравању на радном месту, стављајући
јасно до знања да је такво понашање
неприхватљиво, пружајуци подршку жртвама,
уводећи и спроводећи јасне стратегије
обрачунавања са преступницима и подижући
свест радника о овом проблему;
(ц) Тежњу ка таквој радној снази на свим
нивоима организације која ће рефлектовати
друштвену, економску и културну разноликост
њиховог локалног становништва;
(д) Могућност усклађивања професионалног, друштвеног и приватног живота:
- Представљањем
стратегија
које
омогућавају,
где
је
то
могуће,

-
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прилагођавање радног времена и договора
око неге особа зависних од запослених,
Охрабривањем мушкараца да искористе
своје право одсуства ради неге зависних
особа.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УГОВАРАЊЕ
Члан 12.

(1) Потписница је дужна да у процесу
спровођења задатака и обавеза везаних за јавне
набавке, укључујући и уговоре са добављачима,
пружање услуга или изведбу радова, заговара
родну равноправност.
(2) Поменута дужност потписнице је од
посебног значаја тамо где уговором препушта
другом правном лицу пружање релевантних
јавних услуга, за шта је потписница одговорна
по закону. У таквим случајевима, потписница
настоји да правно лице које добије посао
(независно од врсте власништва) има исте
обавезе по питању залагања за родну
равноправност као да је потписница директно
пружала ту услугу.
(3) Потписница се даље обавезује да
спроведе, где год је то примењиво, следеће
кораке:
(a) За сваки посао од важности који жели
да склопи, да размотри релевантне родне
импликације
и
прилике
да
заговара
равноправност;
(б) Да омогући да уговорне одредбе
обухвате циљеве родне равноправности;
(ц) Да омогући да остали услови
прописани уговором који се односе на
релевантан посао обухвате и рефлектују те
циљеве;
(д) Да искористи надлежност прописану
законима о јавним набавкама Европске уније да
утврди услове рада и учинка који обухватају
питања од социјалног значаја;
(е) Да особље или саветници буду
одговорни за послове јавних набавки а уговорни
партнери свесни родне равноправности у свом
послу, укључујући организовање тренинга у те
сврхе;
(ф) Да одредбе главног уговора укључе и
услов да су и подизвођачи дужни да раде у
складу са обавезом да заговарају родну
равноправност.
УЛОГА ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 13. – Едукација и доживотно учење
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(1) Потписница признаје право на
едукацију, као и право на приступ свим
стручним и сталним обукама. Потписница
признаје битну улогу едукације у пружању
једнаких могућности, стицању неопходних
животних и радних способности, као и у
обезбеђивању
нових
могућности
за
професионално и стручно усавршавање у свим
животним добима.
(2) Потписница се обавезује да ће у
оквиру својих надлежности, обезбедити или
заговарати једаку могућност едукације, стручне
и сталне обуке за жене и мушкарце, девојчице и
дечаке.
(3) Потписница препознаје потребу да
елиминише свако стереотипно схватање улоге
жена и мушкараца у свим облицима едукације.
Да би то постигла, потписница се обавезује да ће
спроводити или заговарати следеће мере:
- Ревизију материјала, школских и других
образовних програма и предавачких метода,
како би се спречило стереотипно понашање и
деловање,
- Спровођење посебних активности којима се
подстиче нетрадиционални избор каријере,
- У оквиру курсева за едукацију грађана,
посебно укључити елементе који истичу
значај једаког учешћа жена и мушкараца у
демократским процесима.
(4) Потписница признаје да начини на
који су уређене школе и друге образовне
установе представљају важне моделе за децу и
младе. Стога се обавезује да ће заговарати
подједнако учешће жена и мушкараца на свим
нивоима школске организације и управе.
Члан 14. - Здравство
(1) Потписница признаје право свих на
високи ниво физичког и менталног здравља и
утврђује да је приступ квалитетном здравству и
лечењу, као и превентивној нези за жене и
мушкарце од велике важности за остваривање
овог права.
(2) Потписница признаје да лекарске и
здравствене услуге морају узети у обзир
различите потребе жена и мушкараца како би се
обезбедиле једнаке могућности за њихово
здравље. Потписница такође признаје да ове
потребе не произилазе само из биолошких
разлика, већ и из различитих животних и радних
услова
и
стереотипних
понашања
и
претпоставки.
(3) Потписница се обавезује да у оквиру
својих дужности предузме све одговарајуће
активности, како би промовисала и својим
грађанима обезбедила највиши ниво здравствене
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заштите. У ту сврху, потписница ће спроводити
или заговарати следеће мере:
- Укључити принцип родне равноправности и
родне
осетљивости
у
планирање,
финансирање и пружање здравствених и
медицинских услуга,
- Постарати се да активности за промовисање
здравства, укључујући и оне које имају за
циљ подстицање здраве исхране и важност
физичке
активности,
укључе
и
препознавање различитих потреба и
положаја жена и мушкараца,
- Постарати се да здравствени радници,
укључујући и оне који учествују у
промовисању здравства, препознају начине
на које род утиче на медицинску и
здравствену заштиту, као и да узму у обзир
различита искуства жена и мушкараца у том
домену,
- Постарати се да жене и мушкарци имају
приступ одговарајућим информацијама о
здравству.
Члан 15. – Социјална заштита и услуге
(1) Потписница признаје право свих на
нужну социјалну заштиту, као и на социјалну
помоћ у случају потребе.
(2) Потписница признаје различите
потребе жена и мушкараца које могу да
проистекну из разлика у њиховим друштвеним и
економским приликама и других фактора. Стога,
да би осигурала једнако право жена и мушкараца
на социјалну заштиту и социјалне услуге,
потписница ће спровести све могуће кораке да:
- Укључи принцип родне равноправности и
родне
осетљивости
у
планирање,
финансирање и пружање услуга социјалне
заштите
- Обезбеди да они који пружају социјалну
заштиту и услуге препознају начине на које
род утиче на ове услуге, као и да узму у
обзир различита искуства жена и мушкараца
у том домену.
Члан 16. – Брига за децу и дечија заштита
(1) Потписница признаје важну улогу
коју имају квалитетне и приступачне јаслице,
обданишта и друге установе за бригу о деци,
доступне свим родитељима и старатељима без
обзира на њихову финансијску ситуацију, у
залагању за праву равноправност између жена и
мушкараца и могућности да ускладе свој
професионални, јавни и приватни живот.
Потписница такође признаје допринос који такве
установе
дају економском и друштвеном
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животу и структури локалне заједница и
друштву уопште.
(2) Потписница се обавезује да јој један
од приоритета буде пружање таквих услуга,
односно подршка таквим услугама, директно
или кроз друге изворе. Даље се обавезује да
подстакне пружање таквих услуга од стране
других, укључујући и локалне послодавце.
(3) Потписница такође признаје да је
одгајање деце заједничка одговорност жена и
мушкараца и уопште друштва, и обавезује се на
борбу против родног стереотипа да је брига о
детету у главном дужност и одговорност жена.
Члан 17. – Старање о другим издржаваним
особама
(1) Потписница признаје одговорност
жена и мушкараца да се старају о другим
издржаваним или немоћним особама осим деце и
да та одговорност може утицати на њихову
улогу у економском и друштвеном животу.
(2) Потписница такође признаје да су те
обавезе непропорционално подељене, те стога
представљају
препреку
постизању
пуне
равноправности између жена и мушкараца.
(3) Потписница се обавезује да ће се
борити против неравноправности тако што ће:
- Један од њених приоритета бити да
обезбеди и промовише високи квалитет
одговарајуће заштите за немоћна лица,
директно или путем других извора,
- Обезбедити помоћ и могућности за лица
која су се нашла у друштвеној изолацији
због старања о немоћним лицима,
- Спроводити кампање против стереотипа
који подразумевају да је старање о
немоћним особама првенствено дужност
жена.
Члан 18. – Друштвена укљученост
(1) Потписница признаје право свих на
заштиту
од
сиромаштва
и
друштвене
искључености, као и да су жене уопште склоније
да буду друштвено искључене зато сто имају
мање приступа средствима, роби, услугама и
повољним приликама од мушкараца.
(2) Потписница се стога обавезује да ће
кроз своје активности и услуге, и у сарадњи са
друштвеним партнерима, предузети мере у
оквиру свеобухватног и усклађеног приступа да:
- Потпомогне ефикасни приступ запослењу,
становању, обукама, образовању, култури,
информационим
и
комуникационим
технологијама, социјалној и здравственој
помоћи свим лицима која живе или ризикују

-
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да се нађу у друштвеној искључености или
сиромаштву,
Препозна посебне потребе и положај жена
које су искусиле друштвену искљученост,
Потпомогне интеграцију жена и мушкараца
миграната, у односу на њихове специфичне
потребе.
Члан 19. - Становање

(1) Потписница признаје право на
становање као и да приступ квалитетном
становању представља једну од најосновнијих
људских потреба, неопходних за добробит особе
и њене породице.
(2) Потписница признаје да жене и
мушкарци често имају специфичне и јасне
потребе везане за становање које морају бити у
потпуности узете у обзир, укључујући и
чињеницу да:
(а) У просеку жене имају мање прихода и
средстава од мушкараца, те стога траже смештај
који себи могу да приуште;
(б) Жене су главе домаћинстава у већини
породица са једним родитељем, којима је
потребан друштвени смештај;
(ц) Угрожени мушкарци су често и
најбројнији међу бескућницима.
(3) Потписница се стога обавезује да ће,
уколико је то могуће:
(а)
Омогућити
или
потпомоћи
проналажење смештаја адекватне величине и
стандарда, са пристојним животним условима за
све и доступим најнужнијим услугама;
(б) Предузети кораке у спречавању
бескућништва, а посебно пружити помоћ
бескућницима, у складу са критеријумима
потребе,
степена
угрожености
и
недискриминације;
(ц) У складу са могућностима, помоћи
плаћање смештаја онима без адекватних
средстава.
(4) Потписница се такође обавезује да ће
обезбедити или заговарати једнако право жена и
мушкараца да буду станари, имаоци или на неки
други начин власници својих домова, као и да, у
ту сврху, користи своје моћи или утицај да
омогући да жене имају једнако право на
хипотеку и друге облике финансијске помоћи и
кредита у сврху обезбеђивања стамбеног
простора.
Члан 20. – Култура, спорт и рекреација
(1) Потписница признаје право свих да
учествују у културном животу и уживају у
уметности.
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(2) Потписница такође признаје улогу
спорта коју он има када је у питању допринос
животу једне заједнице и обезбеђивање права на
здравство као из Члана 14. Такође признаје да
жене и мушкарци имају исто право на
равноправан приступ културним, рекреативним
и спортским активностима и објектима.
(3) Потписница признаје да жене и
мушкарци могу имати различита искуства и
интересе по питању културе, спорта и
рекреације, и да то може бити резултат родног
стереотипног размишљања и деловања, па се
стога обавезује да ће спроводити и промовисати
мере које укључују, по потреби:
- Обезбедити да жене и мушкарци, дечаци и
девојчице
имају
подједнак
приступ
спортским, рекреативним и културним
објектима и активностима,
- Подстицати жене и мушкарце, дечаке и
девојчице да равноправно учествују у
спортским и културним активностима,
укључујући и оне које се традиционално
сматрају “женским” или “мушким”,
- Подстицати уметнике, као и културна и
спортска удружења, да промовишу културне
и спортске активности које оспоравају
стереотипне
ставове
о
женама
и
мушкарцима,
- Подстицати јавне библиотеке да оспоравају
родне стереотипе избором књига и других
материјала.
Члан 21. – Сигурност и безбедност
(1) Потписница признаје право сваке
жене и мушкарца на безбедност и слободу
кретања, као и да ова права не могу бити
слободно или једнако спровођена уколико жене
и мушкарци нису сигурни или безбедни, било у
приватном или јавном сектору, или ако се не
осећају сигурно или безбедно.
(2) Потписница такође признаје да се
жене и мушкарци, делом због различитих
обавеза или животног стила, често суочавају са
различитим проблемима у погледу сигурности и
безбедности, који се морају решавати.
(3) Потписница се стога обавезује да ће:
(а) Из перспективе рода анализирати
статистику која се тиче броја и модела
инцидената (укључујући озбиљне прекршаје
против појединаца) који утичу на безбедност или
сигурност жена и мушкараца као и да, уколико
сматра да је прикладно, измери степен и природу
страха или прекршаја или других извора
несигурности;
(б) Развити и спровести планове,
стратегије и активности, укључујући и одређена
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побољшања стања или уређења локалне средине
(на
пример,
саобраћајне
раскрснице,
паркиралишта,
улична
расвета),
или
управљачких и сродних служби, у циљу
побољшања
практичне
безбедности
и
сигурности жена и мушкараца, као и да тежи да
смањи њихов доживљај недовољне сигурности и
безбедности.
Члан 22. – Родно засновано насиље
(1) Потписница признаје да насиље,
засновано на родним разликама, које више
угрожва жене, представља кршење основних
људских права и рушење достојанства и
физичког и емоционалног интегритета људског
бића.
(2) Потписница признаје да родно
засновано
насиље
проистиче
из
идеје
преступника да је један пол супериорнији у
односу на други у контексту неједнаког односа
снага.
(3) Потписница се стога обавезује да
установи и подржи стратегије и акције против
родно заснованог насиља, укључујући и да:
- Обезбеди
или
потпомогне
подршку
жртвама,
- Информише јавност, на свим релевантним
језицима, о помоћи која је обезбеђена у тој
области,
- Омогући да професионални кадар прође
обуку о препознавању жртава и помоћи,
- Омогући
ефектну
сарадњу
између
релевантних
служби
и
полиције,
здравствених и стамбених служби,
- Промовише кампање о подизању свести
грађана и едукативних програма усмерених
ка потенцијалним и стварним жртвама и
преступницима.
Члан 23. – Трговина људима
(1) Потписница признаје да криминална
радња трговине људима, која више угрожава
жене
и
девојке,
представља
кршење
фундаменталних људских права и нарушавање
достојанства и физичког и емоционалног
интегритета људског бића.
(2) Потписница се обавезује да установи
и подржи стратегије и акције у циљу превенције
трговине људима укључујући и:
- Кампање ширења информација и подизања
нивоа свести грађана,
- Програме обуке за професионалне кадрове
одговорне за препознавање и пружање
подршке жртвама,
- Мере у циљу обесхрабривања потражње,
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Одговарајуће
мере
помоћи
жртвама
укључујући могућност лечења, адекватног и
сигурног смештаја и преводилачких услуга.
Планирање и одрЖиви развој
Члан 24. – Одрживи развој

(1)
Потписница
признаје
да,
у
стратегијама планирања и развоја својих региона
у будућности, принципи одрживог развоја
морају бити у потпуности поштовани,
обухвативши
равномерну
интеграцију
економске, друштвене, еколошке и културне
димензије, и да посебно укључују потребу за
промоцијом и постизањем равноправности
између жена и мушкараца.
(2) Потписница се стога обавезује да
уврсти принцип равноправности између жена и
мушкараца као фундаменталну димензију у своје
планирање или развој стратегија за одрживи
развој свог региона.
Члан 25. – Урбанизам и локално планирање
(1) Потписница препознаје важност свог
просторног, транспортног, економског развоја и
стратегије коришћења земљишта и планова за
стварање услова у оквиру којих право на
равноправност између жена и мушкараца на
локалном нивоу може бити у потпуности
примењено.
(2) Потписница се обавезује да ће
приликом састављања, усвајања и спровођења
таквих стратегија и планова:
- Узети у обзир потребу да заговара
ефективну равноправност у свим аспектима
живота у локалној заједници,
- Узети у обзир посебне потребе жена и
мушкараца
везане
за,
на
пример,
запошљавање, приступ услугама, културни
живот, образовање и породичне обавезе, и
то на основу релевантних локалних и
других података, укључујући и родну
процену/анализу које је сама спровела,
- Да усвоји високо квалитетна пројектна
решења која узимају у обзир посебне
потребе жена и мушкараца.
Члан 26. – Мобилност и транспорт
(1) Потписница признаје да су мобилност
и приступ превозним средствима нужан услов у
примени права, задатака и активности жена и
мушкараца, укључујући и запошљавање,
едукацију, културу и приступ неопходним
службама и услугама. Такође признаје да
одрживост и успех општине или региона у
многоме зависи од степена развоја ефективне,
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висококвалитетне транспортне инфраструктуре
и услуга јавног превоза.
(2) Потписница такође признаје да жене
и мушкарци често у пракси имају различите
потребе и моделе коришћења мобилности и
транспорта, а које су базиране на факторима као
што су примања, старатељске обавезе или радно
време, као и да због тога пропорционално има
више жена корисника јавног превоза него
мушкараца.
(3) Потписница се стога обавезује:
(а) да ће узимати у обзир релевантне
потребе и моделе коришћења транспорта жена и
мушкараца, укључујући и становнике градских и
руралних средина;
(б) да ће омогуцити да транспортне
услуге доступне грађанима у датој области
задовољавају посебне и заједничке потребе жена
и мушкараца, као и постизање праве
равноправности између жена и мушкараца на
локалном нивоу.
(4) Потписница се даље обавезује да ће
се залагати за прогресиван напредак услуга
јавног превоза према и унутар општине,
укључујући и интермодалне везе, у циљу
задовољавања посебних и општих потреба жена
и мушкараца за редовним, јефтиним, сигурним и
доступним превозом, као и у циљу доприноса
одрживом развоју.
Члан 27. – Економски развој
(1)
Потписница
признаје
да
је
уравнотежен и одржив економски развој витална
компонента успешне општине или региона, као и
да њене активности и услуге у овој области могу
значајно
да
допринесу
напретку
у
равноправности између жена и мушкараца.
(2) Потписница препознаје потребу да
повећа брзину и квалитет запослења жена, а
такође признаје и да је степен ризика од
сиромаштва,
повезан
са
дугорочном
незапосленошћу и неплаћеним послом, нарочито
висок код жена.
(3) Потписница се обавезује да ће у
потпуности уврстити потребе и интересе жена и
мушкараца у своје активности и услуге на пољу
економског развоја, као и прилике да унапреди
једнакост међу њима, и да предузме
одговарајуће активности у ту сврху. Те акције
могу да укључе:
- Помоћ женама предузетницама,
- Финансијску и другу помоћ предузећима у
циљу промовисања родне равноправности,
Подстицање обуке жена приправника у
стицању вештина и квалификација за послове
који се традиционално сматрају “мушким” или
обрнуто,
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Подстицање послодаваца да запошљавају
жене приправнике у складу са њиховим
вештинама, квалификацијама и позицијама
које се традиционално сматрају “мушким” и
обрнуто.
Члан 28. – Животна средина

(1) Потписница признаје своју дужност
да ради у правцу постизања високог нивоа
заштите и унапређења квалитета животне
средине у својој општини, укључујући локалне
стратегије везане за отпад, буку, квалитет
ваздуха, природне разлике и утицај на климатске
промене. Потписница признаје једнако право
жена и мушкараца да имају корист од услуга и
стратегија везаних за животу средину.
(2) Потписница признаје да се животи
жена и мушкараца у многоме разликују, и да се
жене и мушкарци разликују у коришћењу услуга
и јавних или отворених простора на локалном
нивоу, или се суочавају са различитим
проблемима везаним за животну средину.
(3) Потписница се у складу са тим
обавезује да ће, приликом развијања својих
стратегија и услуга везаних за животну средину,
у потпуности и једнако водити рачуна о
посебним потребама у животима жена и
мушкараца, као и о принципима солидарности
међу генерацијама.
УЛОГА НАДЗОРНОГ ТЕЛА
Члан 29. – Локална управа као надзорно
тело
(1)
Потписница
препознаје,
кроз
спровођење својих задатака и надлежности као
регулаторног тела релевантних активности у
својој општини, важну улогу коју игра
ефективна контрола и заштита потрошача у
обезбеђивању сигурности и добробити локалног
становништва, као и да тако уређене активности
могу имати различит утицај на жене и
мушкарце.
(2) Потписница се обавезује да ће, у
оквиру спровођења својих надзорних задатака,
узети у обзир посебне потребе, интересе и
положај жена и мушкараца.
TWINNING (БРАТИМЉЕЊЕ) И
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Члан 30.
(1) Потписница препознаје значај
повезивања и европске и међународне сарадње
са локалним и регионалним властима на
зближавању грађана и промоцији заједничког
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учења и разумевања широм националних
граница.
(2) Потписница се обавезује да ће кроз
своје активности у области повезивања и
европске и међународне сарадње:
- Равноправно укључити жене и мушкарце
различитих
положаја
у
поменуте
активности,
- Искористити своје везе и европска и
међународна партнерства као платформу за
размену искустава и заједничког учења о
питањима која се тичу равноправности жена
и мушкараца,
- Уврстити димензију родне равноправности
у своје активности децентрализоване
сарадње.
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На основу члана 4. и члана 5. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/12), члана 20. став 1. тачка 11) и члана
32. тачка 8) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 16.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 26/13 – пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина,
на седници
одржаној 20.09.2013. године донела је
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА''
ЗРЕЊАНИН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Циљ оснивања
Члан 1.
Скупштина града Зрењанина, у циљу
трајног обављања делатности обнове, заштите и
унапређења заштићених природних добара на
територији града Зрењанина, као добара од
општег интереса, оснива Јавно предузеће
''Резервати природе Зрењанина'' Зрењанин (у
даљем тексту: Предузеће).
Предмет одлуке
Члан 2.
Ова Одлука садржи одредбе о:
1. називу и седишту Оснивача;
2. пословном имену и седишту Предузећа;
3. заступању Предузећа;
4. претежној делатности Предузећа;
5. износу основног капитала;
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6. условима
и начину
утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитка и сношењу ризика,
7. имовини која се не може отуђити;
8. располагању (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини које су пренете у
својину Предузећа;
9. правима, обавезaма и одговорностима
Оснивача према Предузећу и Предузећа
према Оснивачу;
10. условима и начину задужења предузећа
11. органима Предузећа;
12. заштити животне средине;
13. другим питањима од значаја за несметано
обављање делатности за коју је основано
Предузеће.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Директор, уз сагласност Надзорног
одбора може дати и опозвати прокуру у складу
са Законом.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 7.
Предузеће
послује
под
следећим
пословним именом: Јавно предузеће „Резервати
природе Зрењанина“ Зрењанин.
Скраћено пословно име Јавног предузећа
је: ЈП РПЗ Зрењанин.
Предузеће може променити пословно
име Одлуком, коју доноси Надзорни одбор, на
коју сагласност даје оснивач.

Оснивач јавног предузећа

Седиште јавног предузећа

Члан 3.
Оснивач предузећа је град Зрењанин, Трг
Слободе 10, матични број 08002266, у чије име
оснивачка права врши Скупштина града
Зрењанина (у даљем тексту: Оснивач).
Правни статус јавног предузећа
Члан 4.
Предузеће има статус правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом, овом и другим одлукама.
Предузеће у правном промету са трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име
и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 8.
Седиште Предузећа је у Зрењанину у
улици Краља Александра 43, Зрењанин.
Предузеће може променити седиште
Одлуком, коју доноси Надзорни одбор, на коју
сагласност даје Oснивач.
Печат, штамбиљ и логотип јавног предузећа
Члан 9.
Предузеће има печат, штамбиљ и
логотип чији се изглед и садржина утврђују
Статутом Предузећа (у даљем тексту: Статут), а
број печата и штамбиља утврђује директор
Предузећа.
Упис јавног предузећа у регистар

Члан 5.
Предузеће за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе
Предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 10.
Предузеће се уписује у регистар у складу
са законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације у
Агенцији за регистрацију привредних субјеката.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 11.

Члан 6.
Предузеће
заступа
и
представља
директор без ограничења овлашћења.
Директор може у оквиру својих
овлашћења дати другом лицу писмено
пуномоћје за заступање Предузећа.
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Предузеће послује као јединствена радна
целина.
Предузеће ће Статутом утврдити
унутрашњу организацију рада којом ће се
обезбедити услови за рационално и ефикасно
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обављање делатности од општег интереса ради
које се оснива.
Актом директора Предузећа ближе се
уређује
унутрашња
организација
и
систематизација послова.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 12.
Предузеће, у складу са надлежностима
града Зрењанина,
као претежну делатност
обавља:
9104 Делатност ботаничких и зоолошких
вртова и заштита природних вредности
Поред претежне делатности, предузеће
обавља и делатност:
5811 Издавање књига
5814 Издавање часописа и периодичних
издања
7490 Остале стручне, научне и техничке
делатности
Предузеће може променити делатност
Одлуком, коју доноси Надзорни одбор, на коју
сагласност даје оснивач.
Предузеће може без уписа у регистар да
врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
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Предузеће не може да отуђи односно да
располаже објектима и другим непокретностима,
постројењима и уређајима веће вредности који
су у функцији обављања претежне делатности за
коју је Предузеће основано.
Непокретним стварима у јавној својини,
које су пренете у својину Предузећа у складу са
законом, Предузеће може располагати у складу
са законом и то: уз сагласност Оснивача за
прибављање непокретности веће вредности, за
чију набавку је у складу са законом потребно
претходно обавештење о намери да се спроведе
поступак јавне набаваке и за отуђење
непокретности чија је вредност већа од
вредности која је законом или другим прописом
утврђена као горња граница јавне набавке мале
вредности.
Предузеће
може
без
сагласности
Оснивача прибављати покретне ствари чија је
набавка предвиђена годишњим програмом
пословања и отуђивати покретне ствари мање
вредности.
Улагање средстава у јавној својини
Члан 15.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Предузећа, у складу са
законом и актима оснивача.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана оснивач стиче уделе у Предузећу као
и права по основу тих удела.
Капитал у Предузећу подељен на уделе
уписује се у регистар.

Члан 13.
Повећање и смањење основног капитала
Основни капитал Предузећа, чини улог у
новцу у укупном износу од 50.000,00 динара
(педесетхиљада динара/00).
Имовина јавног предузећа

Члан 16.
О повећању или смањењу основног
капитала Предузећа одлучује оснивач у складу
са законом.

Члан 14.
Средства јавног предузећа
Предузеће има своју имовину којом
управља и располаже у складу са законом, овом
одлуком и уговором.
Имовину Предузећа чине право својине
на покретним и непокретним стварима,
новчаним средствима и хартијама од вредности
и друга имовинска права која су пренета у
својину Предузећа укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини.
Предузеће може за обављање делатности
од општег интереса користити средства у јавној
и другим облицима својине, у складу са законом,
одлуком Оснивача и посебним уговором.

Члан 17.
Предузеће послује у складу са законом
којим се уређује буџетски систем и индиректни
је корисник буџета.
Предузеће, у обављању делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
1) буџета града Зрењанина;
2) буџета Републике Србије и Аутономне
Покрајине Војводине;
3) прилога, донација, поклона и помоћи и
4) других извора у складу са законом и другим
прописима.
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Расподела добити
Члан 18.
Добит Предузећа, утврђена у складу са
законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене,
у складу са законом, актима оснивача и овом
одлуком.
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спортске
активности,
пропаганду
и
репрезентацију,
као
и
критеријуме
за
одређивање накнаде за рад председника и
чланова Надзорног одбора.
Предузеће је дужно да у складу са
законом омогући надлежним органима праћење
реализације програма и контролу редовности
плаћања.
Утврђивање резултата пословања

VI ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 19.
Унапређење рада и развоја Предузећа
заснива се на дугорочном и средњорочном плану
и годишњем програму рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1.
овог члана, утврђују се пословна политика и
развој Предузећа, одређују се непосредни задаци
и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада Предузећа
морају се заснивати на законима којима се
уређује делатност и послови којима се бави
Предузеће.
Планови и програми
Члан 20.
Планови и програми Предузећа су:
дугорочни и средњорочни план рада и
развоја Предузећа,
- годишњи
програм
пословања
са
финансијским планом и
- други посебни планови и програми
предвиђени Законом.
За сваку календарску годину Предузеће
доноси годишњи програм пословања и доставља
га Оснивачу најкасније до 1. децембра текуће
године за наредну годину, на сагласност.
Планови и програми из става 1. овог
члана сматрају се донетим када на њих
сагласност да Оснивач.
Програм садржи нарочито: планиране
изворе прихода и позиције расхода по наменама,
планирани начин расподеле добити, односно
планирани начин покрића губитка, елементе за
целовито сагледавање политике цена услуга,
зараде и запошљавање у Предузећу који се
утврђују у складу са политиком пројектованог
раста зарада у јавном сектору, који утврђује
Влада за годину за коју се програм доноси,
критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
-

Пословни резултат Предузећа утврђује се
у временским периодима, на начин и по
поступку утврђеним законом.
VII
ПРАВА,
ОБАВЕЗЕ
И
ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА
ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ
И
ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Права оснивача
Члан 22.
По основу учешћа у основном капиталу
Предузећа, Oснивач има следећа права:
- право управљања Предузећем на начин
утврђен законом и овом Одлуком;
- право да будe информисан о пословању
Предузећа;
- право
да
учествујe
у
расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Предузећа
стечајем
или
ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење заштите општег интереса
Члан 23.
Ради обезбеђења заштите општег
интереса у делатности за коју је Предузеће
основано, Оснивач даје сагласност на:
1. статут Предузећа, као и
на одлуке о
промени пословног имена, седишта и
делатности Предузећа;
2. давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове
који нису из оквира делатности од општег
интереса;
3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и
др.) осим ако другим законом није
предвиђено да ту сагласност даје други
орган;

Страна 473

Број 29

Службени лист града Зрењанина

4. располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета
у својину Предузећа, веће вредности, која је
у
непосредној
функцији
обављања
делатности од општег интереса;
5. улагања капитала;
6. статусне промене;
7. дугорочне и средњорочне планове рада и
развоја и годишње програме пословања
Предузећа;
8. одлуке о повећању и смањењу капитала;
9. акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у уделима, као и на
програм
и
одлуку
о
својинској
трансформацији и
10. друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са
законом и овом одлуком.
Сагласност надлежног органа Оснивача

у складу са законима и другим прописима
којима се уређују услови обављања делатности
од општег интереса због које је основано.
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 27.
Управљање у Предузећу је организовано
као једнодомно.
Органи Предузећа су:
1) надзорни одбор и
2) директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора и мандат
Члан 28.

Члан 24.
Градоначелник
Зрењанина
даје
претходну сагласност на:
1. правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места,
2. повећање броја запослених.
Ефикасност и рационалност у пословању
Члан 25.
Предузеће је дужно да организује
обављање делатности на начин којим се
обезбеђује ефикасност и рационалност у
пословању.
Предузеће је дужно да своје средњорочне
и дугорочне планове рада и развоја и годишње
програме пословања, усклађује са одлукама,
програмским и планским актима Оснивача.
Предузеће је дужно да на захтев
Оснивача поднесе одговарајући извештај или
достави информацију о свим питањима у вези
пословања Предузећа.
Оснивач и Предузеће могу поједина
права и обавезе у обављању делатности уредити
Уговором, у складу са законом.
Несметано функционисање постројења,
објеката и опреме
Члан 26.
Предузеће је дужно да предузима мере и
активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења, објеката и друге
опреме неопходне за обављање своје делатности,
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Надзорни одбор Предузећа има три
члана.
Председника и два члана именује
Оснивач на период од четири године, под
условима, на начин и по поступку утврђеним
законом.
Један члан Надзорног одбора именује се
из реда запослених, а предлаже на начин и по
поступку који је утврђен Статутом Предузећа.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 29.
За председника и чланове Надзорног
одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање трећег
или другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године;
3. да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије
обављање је основано Предузеће;
4. најмање
три
године
искуства
на
руководећем положају;
5. да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративних управљања;
6. да није осуђивано на условну или
безусловну казну за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.

20. септембар 2013. год.

Број 29

Службени лист града Зрењанина

Престанак мандата чланова Надзорног
одбора
Члан 30.
Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје истеком периода на
који су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1. надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања,
2. оснивач не прихвати финансијски извештај
Предузећа,
3. пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице јавног предузећа
делује на штету Предузећа кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни
годишњи програм пословања или не оствари
кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог Надзорног
одбора, односно именовања новог председника
или члана Надзорног одбора.
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сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом,
статутом Предузећа и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом,
Статутом Предузећа и прописима којима се
утврђује правни положај привредних
друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Накнада за рад
Члан 32.
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује Оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Предузећа.
2) Директор
Именовање и услови

Надлежност Надзорног одбора

Члан 33.

Члан 31.

Директора
Предузећа
именује
Скупштина града Зрењанина на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс за именовање директора
Предузећа спроводи се на начин прописан
законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
За директора Предузећа именује се лице
које испуњава опште услове по одредбама
Закона о раду („Службени гласник РС“, број
24/05, 61/05 и 64/09) и посебне услове утврђене
Статутом предузећа.

Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност Оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
6) успоставља,
одобрава
и
прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске
извештаје
и
политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз

Надлежности директора
Члан 34.

1)
2)
3)
4)

Директор Предузећа:
представља и заступа Предузеће;
организује и руководи процесом рада;
води пословање Предузећа;
одговара за законитост рада Предузећа;
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предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
предлаже финансијске извештаје;
извршава одлуке Надзорног одбора;
врши друге послове утврђене законом, овом
Одлуком и статутом Предузећа
Зарада директора
Члан 35.

Директор има право на зараду, а може
имати и право на стимулацију у случају када
Предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Оснивач.
Стимулација не може бити одређена као
учешће у расподели добити, а посебно се
исказује у оквиру годишњег финансијског
извештаја.

20. септембар 2013. год.

7) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања
супротног пажњи доброг привредника и
озбиљних пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању послова
у јавном предузећу, дошло до одступања од
остваривања основног циља пословања
јавног предузећа, односно од плана
пословања јавног предузећа;
8) уколико не примени предлоге Комисије за
ревизију или не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских
извештаја;
9) у другим случајевима прописаним законом.

Престанак мандата директора

Суспензија директора
Члан 38.
Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

Члан 36.

Вршилац дужности директора

Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Оставку у писаној форми директор
Предузећа подноси Оснивачу.

Члан 39.

Разрешење директора
Члан 37.
Орган надлежан за именовање директора
јавног предузећа може разрешити директора пре
истека периода на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм
пословања;
2) уколико не испуњава обавезе из уговора
предвиђеног чланом 8. овог закона;
3) уколико не испуњава обавезу предвиђену
чланом 52. овог закона за предузећа чији је
оснивач Република Србија, а уколико не
испуњава обавезу предвиђену чланом 55.
овог закона, за предузећа чији је оснивач
аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе;
4) уколико не извршава одлуке надзорног
одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету јавног
предузећа кршењем
6) директорских
дужности,
несавесним
понашањем или на други начин;

Оснивач именује вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због
подношења оставке
или у случају
разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован
на период до шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Оснивач може донети одлуку о именовању
вршиоца дужности директора на још један
период до шест месеци.
Вршилац дужности директора има сва
права, обавезе и овлашћења директора.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У ПОСЛОВАЊУ
Поремећаји у пословању
Члан 40.
У случају поремећаја у пословању
Предузећа, Оснивач ће предузети мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад и пословање
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Предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито:
1. промену
унутрашње
организације
Предузећа;
2. разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привремених органа Предузећа;
3. ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини и
4. друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и овом
Одлуком.
Статутом Предузећа детаљније се
утврђују активности Предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
Оснивача који регулишу област заштите
животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 41.
Рад Предузећа је јаван.
Предузеће је дужно да усвојени годишњи
програм пословања и тромесечне извештаје о
његовој реализацији, ревидиране финансијске
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног
ревизора на те извештаје, састав и контакте
Надзорног одбора и директора, као и друга
питања значајна за јавност, објављујe на својој
интернет страници.
Статутом Предузећа ближе ће се
одредити начин обезбеђења јавности рада
Предузећа, у складу са законом.
За јавност рада Предузећа одговоран је
директор.
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X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 44.
Општи акти Предузећа су Статут и други
општи акти утврђени законом, којима се на
општи начин уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају
бити у сагласности са Статутом Предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити
у складу са општим актима Предузећа.
Статут предузећа
Члан 45.
Статутом
Предузећа
уређују
се:
пословно име и седиште Предузећа; печат,
штамбиљ и логотип; заступање Предузећа;
унутрашња организација; претежна и друге
делатности; планирање рада и развоја; подаци о
висини уписаног основног капитала; органи
Предузећа - именовање, разрешење и делокруг,
права, обавезе и одговорности органа Предузећа;
начин статусних промена Предузећа; општи акти
и начин њиховог доношења; унутрашњи и
спољни надзор; чување аката и докумената;
право на информисање; дужност чувања
пословне тајне;
заштиту животне средине;
измене Статута и друга питања од значаја за рад
и пословање Предузећа и за остваривање права,
обавеза и одговорности запослених у Предузећу,
у складу са законом.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Доступност информација
Члан 46.
Члан 42.
Доступност информација од јавног
значаја Предузеће врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 43.
Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног
одбора
Предузећа
чије
би
саопштавање неовлашћеном лицу било противно
пословању Предузећа и штетило би његовом
пословном угледу и интересима.

До именовања чланова Надзорног одбора
Предузећа, његове послове и овлашћења вршиће
привремени Надзорни одбор.
Привремени Надзорни одбор Предузећа
донеће Статут Предузећа у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке и исти
доставити Оснивачу на сагласност.
Члан 47.
Оснивач ће именовати председника и
чланове Надзорног одбора у року од 30 дана од
ступања на снагу Статута предузећа.
Члан 48.
До спровођења поступка именовања
директора, права и обавезе директора обављаће
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вршиоц дужности директора, којег именује
Оснивач.
Поступак именовања директора има се
спровести у року од најдуже 90 дана од дана
доношења статута Предузећа на начин и по
поступку утврђеним Статутом Предузећа.
Члан 49.
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: 06-170-3/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
208
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 и 50/13) и члана 31. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
АРАДАЦ
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 и
50/13) и Просторним планом града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 11/11)
приступа се изради ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА АРАДАЦ
(у даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив Плана, оквирна граница
обухвата Плана, садржина и рок израде Плана,
начин финансирања израде Плана, обавеза
израде стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду овог
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Плана, у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 3.
Простор обухваћен Планом је насељено
место Арадац које се налази на делу
катастарских општина Српски Арадац и
Словачки Арадац. Оквирна граница Плана је
граница дефинисана Урбанистичким планом МЗ
Арадац до 2010. године (''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', број 8/89 и
''Службени лист општине Зрењанин'' бр.11/03).
Опис границе грађевинског продручја дат је из
Урбанистичког плана, као и оквирна површина
обухвата плана која износи око 346,62 hа, док ће
се тачна граница, обухват и површина простора
дефинисати по добијању ажурних геодетских
подлога у фази израде Концепта плана.
Граница грађевинског подручја са
западне стране насељеног места Арадац полази
од тромеђе катастарских парцела број 5993/1
(пут Зрењанин-Жабаљска скела-Нови Сад)
3821/1 и 482 и обележена је арапским бројем 1.
Од граничне тачке 1. граница грађевинског
подручја иде у правцу југа, границом
катастарске парцеле број 3821/1 (пашњак) до
граничне тачке 2. која се налази на тромеђи
катастарских парцела број 3821/1 (пашњак) 497
и 498 (улица Кукичинова).
Од преломне граничне тачке 2. граница
грађевинског подручја у благом луку иде у
правцу југо-запада границом катастарске
парцеле 3821/1 (пашњак) до преломне тачке 3.
која се налази на тромеђи катастарских парцела
број 3821/1 (пашњак) 663 и 664 (улица Танаска
Рајића).
Од преломне граничне тачке 3. граница иде у
правцу југо-запада границом катастарске
парцеле број 3821 (пашњак) до преломне
граничне тачке 4. која се налази на тромеђи
катастарских парцела број 667, 3821/1 и 5988
(земљани сеоски пут ширине око 15 м).
Од преломне граничне тачке 4. граница скреће
на југо-исток и иде границом кат.парцеле број
5988 (пут) пресеца улицу Иве Лоле Рибара и
долази до преломне граничне тачке број 5. која
се налази на тромеђи кат.парцела број 5988
(сеоски пут) 695 и 679/1. У овој преломној
граничној тачки граница скреће на југо-западу и
иде границом кат.парцеле број 5988 (сеоски пут)
до преломне граничне тачке број 6. која се
налази на пето међи катастарских парцела број
5988 (сеоски пут) 707, 708, 2241 и 5887/1.
Од преломне граничне тачке број 6. граница
скреће на исток и иде граничном линијом између
кат.парцела број 2241 и 708 до сеоског пута
пресеца га и у истом правцу наставља границом
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између кат.парцела број 710 и 2538/2, 2539 и
2540 до преломне граничне тачке број 7 која се
налази на тромеђи кат.парцела број 2540, 2520/5
и 2520/2.
Граница у граничној преломној тачки број
7. продужава у истом, односно продужава под
углом од 180º у дужини од око 108 м.
пресецајући парцеле кат.број 2520/2 (пашњак) и
5984/2 (пут Арадац-Елемир) 943/1 и 943/2 у овој
тачки граница скреће под углом од око 290º у
правцу југа у дужини од око 200 м. граничном
линијом између парцела ка.број 5984/2 (пут
Арадац-Елемир) и 918 до 942/1 и долази до
тромеђе парцела кат.број 5894/2 (пут АрадацЕлемир) 918 и 913 пашњак. Овде граница скреће
под углом од око 90º и иде у правцу истока у
дужини од око 488 м¹ граничном линијом између
парцела кат.број 918 (њива) и 913 (пашњак) 914
и 915 и долази до граничне преломне тачке број
8. која се налази на углу парцеле кат.број 915 и
918.
У преломној граничној тачки број 12.
граница се ломи под углом од око 105º и иде у
правцу југа граничном линијом између парцела
кат.број 2553 (сеоски пут) 2380 и 2555 и долази
до граничне преломне тачке број 13. која се
налази на тромеђи парцела кат.број 2555., 2553
(сеоски пут) и 2532 канал.
Граница у преломној граничној тачки број
13. се ломи под углом од око 270º и иде у правцу
запада граничном линијом између парцела
кат.број 2533/1 и 2532 (канал) у дужини од око
310 м. у овој тачки граница се ломи под углом од
око 90º и иде у правцу југа пресецајући парцеле
кат.број 2532 (канал) и 2529 (сеоски пут) у
дужини од око 24 м¹ и избија на граничну линију
између парцела кат.број 2529 (сеоски пут) и
3878. Овде се граница поново ломи под углом од
око 270º и иде у правцу запада у дужини од око
90 м¹ граничном линијом између парцела
кат.број 2528 (пашњак) и 3839, 3842, 3843/1,
3843/2, 3843/3, 3845, 3846, 3847 и 3849 и долази
до преломне граничне тачке број 14 која се
налази на ивици парцеле кат.број 3849 и 2528
(пашњак).
Граница у преломној граничној тачки број
14. се ломи под углом од око 280º и иде у правцу
југа граничном линијом између парцела кат.број
3849, 3848 и 2528 (пашњак) у дужини од око 35
м. и долази до тромеђе парцела кат.број 3848,
3860/2 и 2528 (пашњак), овде се граница ломи
под углом од око 250º и иде у правцу југо-запада
граничном линијом између парцела кат.број
3860/2, 3860/1, 3859, 5104, 5113 и 3858 (сеоски
пут) у дужини од око 380 м¹ и долази до
преломне граничне тачке број 15. која се налази
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на граничној линији парцела кат.број 5113 и
3858 (сеоски пут) к.о. Словачки Арадац.
Граница у преломној тачки број 15. се
ломи под углом од око 215º и иде у правцу
запада пресецајући парцелу кат.број 3858
(сеоски пут) к.о. Словачки Арадац избија на
парцелу кат.број 3822 (пашњак) к.о. Српски
Арадац у дужини од око 88 м¹ и долази до
тромеђе парцела кат.број 116 (улица Ђуре
Јакшића) 3822/1 (пашњак) и 144 (двориште).
Граница од ове тачке продужава у истом правцу
граничном линијом између парцела кат.број
3822/1 (пашњак), 144 (двориште), 145/1 (њива),
148 (њива), 147 (двориште), 276 (улица) и 3922/5
(пашњак) и долази до четворомеђе парцела
кат.број 3822/11 (двориште), 2822/5 (двориште,
3822/5 (пашњак) и 3822/1 (пашњак). У овој тачки
граница се ломи под углом од око 90º и иде у
правцу југа у дужини од око 15 м. где се поново
ломи под углом од око 270º и иде у правцу
запада у дужини од око 60 м. Овде се граница
поново ломи под углом од око 270º и иде у
правцу севера у дужини од око 15 м¹ и долази до
четворомеђе
парцела
кат.број
3822/15
(двориште) 3822/11 (двориште), 411 (улица
Жарка Зрењанина) и 3822/1 (пашњак) граница се
овде поново ломи и под углом од око 90º и иде у
правцу запада граничном линијом између
парцела кат.број 411 (улица Жарка Зрењанина),
3822/14 (двориште) и 3822/1 (пашњак) у дужини
од око 60 м¹ и долази до преломне граничне
тачке број 16. која се налази на југозападном
углу парцеле кат.број 3822/14 (двориште) и
3822/1 (пашњак).
Граница у преломној граничној тачки број
16. се ломи под углом од око 270º и иде у правцу
севера граничном линијом између парцела
кат.број 3822/14, 3822/12, 413, 417 и др.
грађевинске парцеле из улице Жарка Зрењанина)
које се сучељавају са парцелом кат.број 3822/1
(пашњак) и избије на асфалтни пут Арадац-Нови
Сад (парцела кат.број 5993/1) пресеца га и избија
на преломну граничну тачку број 1.
Члан 4.
План ће садржати:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе и грађевинске линије;
5. потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;

Страна 479

Број 29

Службени лист града Зрењанина

6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
9. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс;
10. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама за које није предвиђено
доношење плана детаљне регулације;
11. друге елементе значајне за спровођење
плана и
12. графички део.

20. септембар 2013. год.

Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 8.
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: 06-170-4/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.

Члан 5.
Израда Плана уступа се Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће се
из буџета Града Зрењанина, са могућношћу
суфинансирања од стране Министарства.
Рок за израду Плана је 14 (четрнаест)
месеци по доношењу ове Одлуке од стране
Скупштине града Зрењанина.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека
за урбанизам и просторно планирање, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-178/13-IV-05-01
од 26.08.2013. године одлучено је да се израђује
Стратешка процена утицаја Плана генералне
регулације насељеног места Арадац на животну
средину, а на основу претходно прибављеног
мишљења од Одсека за заштиту и унапређивање
животне средине број: 501-194/13-IV-05-06 од
26.08.2013. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
изради стратешке процене утицаја
Плана
генералне регулације насељеног места Арадац на
животну средину, бр. 501-178/13-IV-05-01 од
26.08.2013. године, која се заједно са овом

На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12, 29/12 и 35/13), Одељење за
урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно
планирање Градске управе града Зрењанина,
дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
АРАДАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План генералне регулације насељеног
места Арадац приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
План генералне регулације насељеног
места Арадац (у даљем тексту: План) обухвата
насељено место Арадац.
Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја Плана
су обезбеђивање заштите
животне
средине
и
одрживог
развоја
сагледавањем свих промена у просторно функционалној организацији имплементацијом
планских решења. Стратешка процена утицаја
планских решења на животну средину вршиће се
за законом одређене намене и врсте објеката, а у
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циљу сагледавања могућих значајнијих утицаја
на животну средину, могућности смањења
негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
1. Карактеристике плана
- Значај плана за заштиту животне
средине и одрживи развој
Заштита животне средине треба да се огледа у
тражењу баланса између квалитета животне
средине и просторно функционалне структуре
насеља тј. као креативан процес успостављања
равнотеже између природних ресурса и урбаних
функција насеља у партнерском односу свих
интересних функција у насељу.
- Проблеми заштите животне средине
плана и могући утицаји на: ваздух, воде,
земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна
културно
добра, становништво и здравље,
историјску баштину, инфраструктурне и друге
објекте и друге створене вредности.
Стање животне средине Арадца је директно
зависно од више група чинилаца
- како
природних услова тако и услед урбанизације, од
привредних активности, саобраћаја и друштвено
– економских односа у насељу и његовом
окружењу.
Ваздух - емисија штетних гасова из
индустрије и издувних гасова од јавног и
нндивидуалног саобраћаја...
Вода - загађивања Тисе
и осталих
површинских вода , као и експлоатације,
потрошња и загађивање
подземних
ресурса за водоснабдевање .
Земљиште – индустријско загађење
земљишта, дивље депоније, загађење од
подземних вода у околини депонијског
простора, депонијски простор, појава
амброзије, крпеља....
Клима - На микроклиму утичу водене
површине,
аерозагађеност,
структура
пољопривредне
производње,
зелене
површине, орјентација улица и објеката у
насељу итд.
Биљни и животињски свет – посредни и
непосредни утицаји од воде, ваздуха и
земљишта
Станишта и биодиверзитет - При
нормалним условима нема опасности по
станишта и биодиверзитет. Биодиверзитет
и биолошки ресурси ће се користити на
начин који омогућава њихов опстанак,
обнављање и унапређивање у случају
нарушености.
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Заштићена природна добра – утицај на
велики број врста, форми и варијетета
декоративне дендрофлоре
Становништво и здравље – посредно и
непосредно преко квалитета воде, ваздуха
и земљишта
Културно историска баштина - врста
материјала и конструктивна решења,
атмосферска
загађења,
елементарне
непогоде, људске активности које ће се
испољити кроз реализацију плана.
Инфраструктурни и други објекти –
узајамни
положај
инфраструктурних
објеката као и положај у односу на друге
објекте
- Степен утицаја плана на друге планове,
укључујући и оне у различитим хијерархијским
структурама.
- Степен којим се планом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу
локације,
природе,
обима
и
услова
функционисања или у вези са алокацијом
ресурса.
Основни чиниоци просторне структуре
Арадца као насељеног места су:
- језгро насеља
- стамбено ткиво
- индустријске зоне
- јавно зеленило
- саобраћај и
- отворени рубни предели,
са
свим
претходно
наведеним
карактеристикама насељено место Арадац има
одређени потенцијал и представља центар
развоја. Веза насеља са суседним насељеним
местима је физичке и функционалне природе.
2. Карактеристике утицаја
- Вероватноћа, интензитет, сложеност,
реверзибилност
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
Временска
димензија
(трајање,
учесталост, понављање)
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
- Просторна димензија (локација,
географска област, број изложених становника,
прекогранична природа утицаја)
Арадац се налази у западном делу града
Зрењанина у Банату. Положај Арадца у граду
Зрењанину
и друге везе са спољним
регионалним подручјима, могу се сматрати као
повољан фактор за развој одређених функција.
Број становника 2011.год износио је 3307, а
планирано је до 2020.године 3436 становника.
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Границе гравитационих утицаја Арадца ка
истоку, према градском насељу Зрењанин, као и
ка западу дуж Тисе могу се и у перспективи
сматрати доста стабилним.
- Кумулативна и синергијска природа
утицаја
Огледа се у раду примарних и
секундарних
делатности
–
њиховим
локацијским размештајем и капацитетима
производње.
- Ризици по људско здравље и животну
средину
Огледају се у производњи и промету
животних намирница, коришћењу воде за пиће,
раду индустријских објеката, локацији и раду
депоније, трасама канализације и радом
постројења за испуштање, пречишћавање и
одстрањивање отпадних вода и других отпадних
материја, у току одвијања јавног саобраћаја и др.
- Деловање на области од природног,
културног и другог значаја.
Могу се јавити утицаји на образовање
деце у одговарајућим условима, објекте
здравствене заштите који задовољавају потребе
здравствене заштите, објекте културе у виду
потенцијалне надградње постојећих институција
или нових објеката који би допринели
културном богаћењу становника Арадца,
тенденцију
развијања
континуираног
такмичарског успеха становника и стварање
услова за масовније укључивање становника у
спортско-рекреативне активности.
- Деловање на угрожене области
Манифестоваће се кроз прекорачене
стандарде квалитета животне средине или
граничне вредности, интензивно коришћење
земљишта и сл.
Члан 4.
Стратешка процена ће проценити и
вредновати могуће значајније утицаје на
животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана и биће урађен по
следећој методологији:
- полазне основе стратешке процене у оквиру
којих ће се утврдити постојеће стање
квалитета чинилаца животне средине,
- општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
- процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину,
- смернице за израду стратешких процена
утицаја
за
планове
на
нижим
хијерахијским нивоима и процене утицаја
пројеката на животну средину,
- програм праћења стања животне средине у

-

o
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току спровођења плана (мониторинг),
приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратешке процене,
приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор,
датог плана са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на
који су
питања
животне средине
укључена у план,
закључци до којих се дошло током израде
извештаја
о
стратешкој
процени
представљени на начин разумљив јавности
и други подаци од значаја за стратешку
процену.
Члан 5.

За носиоца израде стратешке процене
одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'', Зрењанин.
Носилац израде стратешке процене ће
образовати мултидисциплинарни стручни тим,
састављен од запослених са одговарајућим
лиценцама и по потреби ангажовати стручна
лица или организације за поједине елементе
стратешке процене.
Рок за израду стратешке процене је 12
месеци од доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене
ће се обезбедити из буџета града Зрењанин.
У току израде стратешке процене
прибавиће се подаци, мишљења и извршити
консултације
са
свим
надлежним
и
заинтересованим органима и организацијама,
које располажу подацима који су битни за
сагледавање утицаја и предлагање мера заштите
на животну средину.
Стратешка процена утицаја на животну
средину биће изложена на јавни увид заједно са
Нацртом плана.
Члан 7.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана генералне регулације насељеног
места Арадац.
Члан 8.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-178/13-IV-05-01
Дана: 26.08.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
209
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 и 50/13) и члана 31. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ЕЛЕМИР
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 и
50/13) и Просторним планом града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 11/11)
приступа се изради ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЛЕМИР
(у даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив Плана, оквирна граница
обухвата Плана, садржина и рок израде Плана,
начин финансирања израде Плана, обавеза
израде стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду овог
Плана, у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 3.
Простор обухваћен Планом је насељено
место Елемир које се налази на делу
катастарских општина Српски Елемир и Елемир.
Оквирна граница Плана је граница дефинисана
Урбанистичким планом МЗ Елемир до 2010
(''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 5/93 и
11/03). Опис границе грађевинског продручја дат
је из Урбанистичког плана, као и оквирна
површина обухвата плана која износи око 483,72
hа, док ће се тачна граница, обухват и површина
простора дефинисати по добијању ажурних
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геодетских подлога у фази израде Концепта
плана.
Граница подручја обухваћена планом (у
даљем тексту: Граница), полази са североистока
до граничне преломне тачке број 1., која се
налази на источној експроприсаној линији
железничке пруге Београд-Кикинда удаљеној од
укрштања железничке пруге и путем ЗрењанинТараш од 720 м¹ у правцу севера.
Граница од граничне преломне тачке
број1. иде источном експроприационом линијом
железничке пруге у правцу југа. Пресеца
железничку пругу и одлази до граничне
преломне тачке број 2. која се налази на
тромеђи кат.парцела број 580/1, 821 и 580/19. У
граничној преломној тачки број 2. граница се
ломи под углом од 250º и иде у правцу запада,
пресеца асфалтни пут Зрењанин-Елемир и
долази до северно-источног угла сеоског гробља.
Овде се граница ломи, под углом од 73º и иде у
правцу југо-истока у дужини од 145 м¹ где с
поново ломи под углом од 270º и иде у правцу
југо-запада у дужини од 365 м¹ и долази до
граничне преломне тачке број 3 која се налази на
тромеђи где се додирују сеоски пут ЕлемирАрадац и југо-источни угао мањег сеоског
гробља и пашњак.
Граница од граничне преломне тачке број
3. иде у правцу запада јужном граничном
линијом поменутог гробља у дужини од 65 м¹
где се ломи под углом од 270º иде у правцу
севера у дужини од 115 м где се ломи под углом
од 157º и иде у правцу северо-запада у дужини
од 180 м¹ и долази до граничне преломне тачке
број 4. која се налази на тромеђи кат.парцела
број 523/14 (грађевинска парцела) 853/1
(пашњак) и арадачке улице.
Од граничне преломне тачке број 4,
граница иде у правцу севера, уз граничну линију
кат.парцеле број 583/14, у дужини од 43 м¹, где
се ломи под углом од 90º и иде и правцу запада у
дужини од 50 м¹ где се поново ломи под углом
од 270º и иде у правцу севера у дужини од 75 м¹
где се поново ломи под углом од 270º и иде у
правцу истока у дужини од 35 м¹ и долази до
граничне преломне тачке број 5 која се налази на
тромеђи кат.парцела број 21 (улица Нушићева) и
70 (улица Доситеја Обрадовића) и 57
(грађевинска парцела).
Граница од граничне преломне тачке број
5 иде у правцу севера, западном граничном
линијом кат.парцеле број 21 к.о. Елемир и
долази до граничне преломне тачке број 6. која
се налази на двомеђи кат.парцела броја 21 к.о.
Елемир, 316 Српски Елемир. Од граничне
преломне тачке број 6 граница иде у правцу
северо запада, западним међним линијама
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грађевинских парцела из улице Његошеве о Тозе
Марковића и полази до југо-западног угла
кат.парцеле број 432 к.о. Српски Елемир, где се
ломи под углом од 270º и иде у правцу севера
долази до улице Ђуре Ђаковића, поново се ломи
и иде у правцу северо-запада југо-западном
граничном линијом улица Ђуре Ђаковића и
долази до граничне преломне тачке број 7 која се
налази на југоисточном углу кат.парцеле број
4168 (грађевинска парцела) к.о. Српски Елемир.
Граница од граничне преломне тачке број
7 иде у правцу запада у дужини од 80 м¹ где се
ломи под углом од 270º и наставља у правцу
севера у дужини од 125 м¹ где се поново ломи
под углом од 270º и наставља у правцу севера у
дужини од 125 м¹ где се поново ломи под углом
од 90º наставља у правцу запада у дужини од 70
м¹ где се поново ломи под углом од 270º и
наставља у правцу севера и избија - долази до
јужне граничне линије улице Бошка Мијатова,
где се поново ломи и иде у правцу запада
граничном линијом улице Бошка Мијатова, у
дужини од 230 м¹, где се поново ломи под углом
од 270º, пресеца улицу Бошка Мијатова и
наставља у правцу севера, пресеца асфалтни пут
Зрењанин-Тараш и долази до северне граничне
линије асфалтног пута Зрењанин-Тараш, где се
поново ломи и иде у правцу севера-истока
северном граничном линијом асфалтног пута
Зрењанин-Тараш у дужини од 270 м¹. У овој
тачки граница се ломи под углом од 90º и иде у
правцу севера у дужини од 90 м¹ где се поново
ломи под углом од 270º и иде у правцу истока
северном граничном линијом грађевинских
парцела из улице Пролетерске у дужини од 700
м¹. Овде се граница ломи под углом од 90º и иде
у правцу севера у дужини од 250 м¹ где се
поново ломи под углом од 265º иде у правцу
истока у дужини од 375 м¹ где се поново ломи
под углом од 90º и иде у правцу севера у дужини
од 50 м.
Граница се у овој тачки ломи под углом од
270º и наставља у правцу истока и избија на
западну граничну линију летњег пута ЕлемирМеленци где се поново ломи у правцу североистока односно наставља западном граничном
линијом летњег пута Елемир-Меленци до
пресека, односно укрштања са каналом. Граница
се у овој тачки ломи пресеца летњи пут ЕлемирМеленци и пољопривредно земљиште иде у
правцу северо-истока, избија на северо-западни
угао комплекса ООУР Рафинерија гаса Елемир
продужава северном граничном линијом
комплекса ООУР „Рафинерија гаса“ Елемир и
наставља у истом правцу пресеца железничку
пругу Београд-Кикинда и избија на граничну
преломну тачку број 1.
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Члан 4.

План ће садржати:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе и грађевинске линије;
5. потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
9. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс;
10. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама за које није предвиђено
доношење плана детаљне регулације;
11. друге елементе значајне за спровођење
плана и
12. графички део.
Члан 5.
Израда Плана уступа се Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће се
из буџета Града Зрењанина, са могућношћу
суфинансирања од стране Министарства.
Рок за израду Плана је 14 (четрнаест)
месеци по доношењу ове Одлуке од стране
Скупштине града Зрењанина.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека
за урбанизам и просторно планирање, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-181/13-IV-05-01
од 26.08.2013. године одлучено је да се израђује
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Стратешка процена утицаја Плана генералне
регулације насељеног места Елемир на животну
средину, а на основу претходно прибављеног
мишљења од Одсека за заштиту и унапређивање
животне средине број: 501-191/13-IV-05-06 од
26.08.2013. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
изради стратешке процене утицаја
Плана
генералне регулације насељеног места Елемир
на животну средину, бр. 501-181/13-IV-05-01 од
26.08.2013. године, која се заједно са овом
Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 8.
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: 06-170-5/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12, 29/12 и 35/13), Одељење за
урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно
планирање Градске управе града Зрењанина,
дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ЕЛЕМИР НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План генералне регулације насељеног
места Елемир приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
План генералне регулације насељеног
места Елемир (у даљем тексту: План) обухвата
насељено место Елемир.
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Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја Плана су обезбеђивање заштите животне
средине и одрживог развоја сагледавањем свих
промена у просторно функционалној
организацији
имплементацијом
планских
решења. Стратешка процена утицаја планских
решења на животну средину вршиће се за
законом одређене намене и врсте објеката, а у
циљу сагледавања могућих значајнијих утицаја
на животну средину, могућности смањења
негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
1. Карактеристике плана
- Значај плана за заштиту животне
средине и одрживи развој
Заштита животне средине треба да се огледа у
тражењу баланса између квалитета животне
средине и просторно функционалне структуре
насеља тј. као креативан процес успостављања
равнотеже између природних ресурса и урбаних
функција насеља у партнерском односу свих
интересних функција у насељу.
- Проблеми заштите животне средине
плана и могући утицаји на: ваздух, воде,
земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна
добра, становништво и здравље,
културно
историјску баштину, инфраструктурне и друге
објекте и друге створене вредности.
Стање животне средине Елемира је директно
зависно од више група чинилаца
- како
природних услова тако и услед урбанизације, од
привредних активности, саобраћаја и друштвено
– економских односа у насељу и његовом
окружењу.
Ваздух - емисија штетних гасова из
индустрије и издувних гасова од јавног и
нндивидуалног саобраћаја...
Вода - загађивања Окањ баре и осталих
површинских вода, као и експлоатације,
потрошња и загађивање подземних ресурса
за водоснабдевање.
Земљиште –
индустријско
загађење
земљишта, дивље депоније, загађење од
подземних вода у околини депонијског
простора, депонијски простор, појава
амброзије, крпеља....
Клима - На микроклиму утичу водене
површине,
аерозагађеност,
структура
пољопривредне
производње,
зелене
површине, орјентација улица и објеката у
насељу итд.
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Биљни и животињски свет – посредни и
непосредни утицаји од воде, ваздуха и
земљишта
Станишта и биодиверзитет - При
нормалним условима нема опасности по
станишта и биодиверзитет. Биодиверзитет и
биолошки ресурси ће се користити на начин
који омогућава њихов опстанак, обнављање
и унапређивање у случају нарушености.
Заштићена природна добра – утицај на
велики број врста, форми и варијетета
декоративне дендрофлоре
Становништво и здравље – посредно и
непосредно преко квалитета воде, ваздуха и
земљишта
Културно историска баштина врста
материјала и конструктивна решења,
атмосферска
загађења,
елементарне
непогоде, људске активности које ће се
испољити кроз реализацију плана.
Инфраструктурни и други објекти –
узајамни
положај
инфраструктурних
објеката као и положај у односу на друге
објекте
- Степен утицаја плана на друге планове,
укључујући и оне у различитим хијерархијским
структурама
- Степен којим се планом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу
локације,
природе,
обима
и
услова
функционисања или у вези са алокацијом
ресурса
Основни чиниоци просторне структуре
Елемира као насељеног места су:
- језгро насеља
- стамбено ткиво
- индустријске зоне
- јавно зеленило
- саобраћај и
- отворени рубни предели,
са
свим
претходно
наведеним
карактеристикама насељено место Елемир има
одређени потенцијал и представља центар
развоја. Веза насеља са суседним насељеним
местима је физичке и функционалне природе.
2. Карактеристике утицаја
- Вероватноћа, интензитет, сложеност,
реверзибилност
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
Временска
димензија
(трајање,
учесталост, понављање)
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
- Просторна димензија (локација,
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географска област, број изложених становника,
прекогранична природа утицаја)
Елемир се налази у западном делу
територије града Зрењанина, у Банату. Положај
Елемира у граду Зрењанину и друге везе са
спољним регионалним подручјима, могу се
сматрати као повољан фактор за развој
одређених функција. Број становника 2011.год
износио је 4303, а планирано је до 2020.године
4656 становника. Границе гравитационих
утицаја Елемира ка југоистоку, према градском
насељу Зрењанин, као и ка западу дуж Тисе могу
се и у перспективи сматрати доста стабилним.
- Кумулативна и синергијска природа
утицаја
Огледа се у раду индустрије – њеним
локацијским размештајем и капацитетима
производње.
- Ризици по људско здравље и животну
средину
Огледају се у производњи и промету
животних намирница, коришћењу воде за пиће,
раду индустријских објеката, локацији и раду
депоније, трасама канализације и радом
постројења за испуштање, пречишћавање и
одстрањивање отпадних вода и других отпадних
материја, у току одвијања јавног саобраћаја и др.
- Деловање на области од природног,
културног и другог значаја.
Могу се јавити утицаји на образовање
деце у одговарајућим условима, објекте
здравствене заштите који задовољавају потребе
здравствене заштите, објекте културе у виду
потенцијалне надградње постојећих институција
или нових објеката који би допринели
културном богаћењу становника Елемира,
тенденцију
развијања
континуираног
такмичарског успеха становника и стварање
услова за масовније укључивање становника у
спортско-рекреативне активности.
- Деловање на угрожене области
Манифестоваће се кроз прекорачене
стандарде квалитета животне средине или
граничне вредности, интензивно коришћење
земљишта и сл.
Члан 4.
Стратешка процена ће проценити и
вредновати могуће значајније утицаје на
животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана и биће урађен по
следећој методологији:
- полазне основе стратешке процене у оквиру
којих ће се утврдити постојеће стање
квалитета чинилаца животне средине,
- општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
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процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину,
смернице за израду стратешких процена
утицаја
за
планове
на
нижим
хијерахијским нивоима и процене утицаја
пројеката на животну средину,
програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана (мониторинг),
приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратешке процене,
приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор,
датог плана са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на
који су
питања
животне средине
укључена у план,
закључци до којих се дошло током израде
извештаја
о
стратешкој
процени
представљени на начин разумљив јавности
и други подаци од значаја за стратешку
процену.
Члан 5.

За носиоца израде стратешке процене
одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'', Зрењанин.
Носилац израде стратешке процене ће
образовати мултидисциплинарни стручни тим,
састављен од запослених са одговарајућим
лиценцама и по потреби ангажовати стручна
лица или организације за поједине елементе
стратешке процене.
Рок за израду стратешке процене је 12
месеци од доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене
ће се обезбедити из буџета града Зрењанин.
У току израде стратешке процене
прибавиће се подаци, мишљења и извршити
консултације
са
свим
надлежним
и
заинтересованим органима и организацијама,
које располажу подацима који су битни за
сагледавање утицаја и предлагање мера заштите
на животну средину.
Стратешка процена утицаја на животну
средину биће изложена на јавни увид заједно са
Нацртом плана.
Члан 7.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана генералне регулације насељеног
места Елемир.
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Члан 8.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-181/13-IV-05-01
Дана: 26.08.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
210
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 и 50/13) и члана 31. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЧКА
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 и
50/13) и Просторним планом града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 11/11)
приступа се изради ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЧКА (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив Плана, оквирна граница
обухвата Плана, садржина и рок израде Плана,
начин финансирања израде Плана, обавеза
израде стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду овог
Плана, у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 3.
Простор обухваћен Планом је насељено
место Ечка које се налази на делу катастарске
општине Ечка. Оквирна граница Плана је
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граница дефинисана Урбанистичким планом МЗ
Ечка до 2010. године (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/93 и 11/03). Опис границе
грађевинског продручја дат је из Урбанистичког
плана, као и оквирна површина обухвата плана
која износи око 381,20 hа, док ће се тачна
граница, обухват и површина простора
дефинисати по добијању ажурних геодетских
подлога у фази израде Концепта плана.
Граница подручја обухваћена планом за
насељено место Ечка (у дањем тексту: граница)
полази од најсеверније граничне преломне тачке
број 1 која се налази на тромеђи кат. парцела
број 2404/53 и 4931 (ул. Бањалучка). Граница од
граничне преломне тачке број 1 иде у правцу
југоистока јужном граничном линијом кат.
парцеле број 4930 (пут II реда број 144 Зрењанин
– Београд) и долази до граничне преломне тачке
број 2. која се налази на тромеђи кат. парцела
број 4930 (пут II реда број 144 Зрењанин –
Београд, 2040 (улица Тителска) и к.о.Стајићево.
Граница из граничне преломне тачке број 2 иде у
правцу југо – запада и долази до тромеђе и то
к.о. Стајићево и кат. парцела број 4942 и 4938
(река Бегеј).
Граница од граничне преломне тачке број 2 иде
у правцу северо – запада, источном граничном
линијом кат. парцеле број 4938 ( река Бегеј) и
долази до граничне преломне тачке број 3 која се
налази на тромеђи кат. парцела број 4938 (река
Бегеј) мост за Лукино Село, 1943/3 (пашњак) и
4937 (река Бегеј). Граница из ове тачке наставља
у истом правцу (север) источном граничном
линијом кат. парцела број 4937 (река Бегеј) у
дужини од 1100м¹ где се ломи под углом од 270º
пресеца кат. парцеле број 2397, 2400, 2401 и
2402/1 и избија на граничну преломну тачку број
4 која се налази на тромеђи кат. парцела број
2404/35 (грађевинска парцела) 2402/1 (циганске
баре) и 2404/1 (бара).
Од граничне преломне тачке број 4 граница иде
у правцу северозапада граничном линијом
између кат. парцела број 2402/1 (циганске баре)
и 2404/1 (бара) и долази до граничне преломне
тачке број 1.
Члан 4.
План ће садржати:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе и грађевинске линије;
5. потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;
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6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
9. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс;
10. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама за које није предвиђено
доношење плана детаљне регулације;
11. друге елементе значајне за спровођење
плана и
12. графички део.
Члан 5.
Израда Плана уступа се Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће се
из буџета Града Зрењанина, са могућношћу
суфинансирања од стране Министарства.
Рок за израду Плана је 14 (четрнаест)
месеци по доношењу ове Одлуке од стране
Скупштине града Зрењанина.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека
за урбанизам и просторно планирање, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-180/13-IV-05-01
од 26.08.2013. године одлучено је да се израђује
Стратешка процена утицаја Плана генералне
регулације насељеног места Ечка на животну
средину, а на основу претходно прибављеног
мишљења од Одсека за заштиту и унапређивање
животне средине број: 501-192/13-IV-05-06 од
26.08.2013. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
изради стратешке процене утицаја
Плана
генералне регулације насељеног места Ечка на
животну средину, бр. 501-180/13-IV-05-01 од
26.08.2013. године, која се заједно са овом
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Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 8.
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: 06-170-6/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12, 29/12 и 35/13), Одељење за
урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно
планирање Градске управе града Зрењанина,
дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕЧКА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План генералне регулације насељеног
места Ечка приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
План генералне регулације насељеног
места Ечка (у даљем тексту: План) обухвата
насељено место Ечка.
Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја Плана су обезбеђивање заштите животне
средине и одрживог развоја сагледавањем свих
промена у просторно функционалној
организацији
имплементацијом
планских
решења. Стратешка процена утицаја планских
решења на животну средину вршиће се за
законом одређене намене и врсте објеката, а у
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циљу сагледавања могућих значајнијих утицаја
на животну средину, могућности смањења
негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
1. Карактеристике плана
- Значај плана за заштиту животне
средине и одрживи развој
Заштита животне средине треба да се огледа у
тражењу баланса између квалитета животне
средине и просторно функционалне структуре
насеља тј. као креативан процес успостављања
равнотеже између природних ресурса и урбаних
функција насеља у партнерском односу свих
интересних функција у насељу.
- Проблеми заштите животне средине
плана и могући утицаји на: ваздух, воде,
земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна
добра, становништво и здравље,
културно
историјску баштину, инфраструктурне и друге
објекте и друге створене вредности
Стање животне средине Ечке је директно
зависно од више група чинилаца
- како
природних услова тако и услед урбанизације, од
привредних активности, саобраћаја и друштвено
– економских односа у насељу и његовом
окружењу.
Ваздух - емисија штетних гасова из
индустрије и издувних гасова од јавног и
нндивидуалног саобраћаја...
Вода - загађивања Бегеја
и осталих
површинских вода, као и експлоатације,
потрошња и загађивање
подземних
ресурса за водоснабдевање.
Земљиште – индустријско загађење
земљишта, дивље депоније, загађење од
подземних вода у околини депонијског
простора, депонијски простор, појава
амброзије, крпеља....
Клима - На микроклиму утичу водене
површине,
аерозагађеност,
структура
пољопривредне
производње,
зелене
површине, орјентација улица и објеката у
насељу итд.
Биљни и животињски свет – посредни и
непосредни утицаји од воде, ваздуха и
земљишта
Станишта и биодиверзитет - При
нормалним условима нема опасности по
станишта и биодиверзитет. Биодиверзитет
и биолошки ресурси ће се користити на
начин који омогућава њихов опстанак,
обнављање и унапређивање у случају
нарушености.
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Заштићена природна добра – утицај на
велики број врста, форми и варијетета
декоративне дендрофлоре
Становништво и здравље – посредно и
непосредно преко квалитета воде, ваздуха
и земљишта
Културно историска баштина - врста
материјала и конструктивна решења,
атмосферска
загађења,
елементарне
непогоде, људске активности које ће се
испољити кроз реализацију плана.
Инфраструктурни и други објекти –
узајамни
положај
инфраструктурних
објеката као и положај у односу на друге
објекте
- Степен утицаја плана на друге планове,
укључујући и оне у различитим хијерархијским
структурама
- Степен којим се планом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу
локације,
природе,
обима
и
услова
функционисања или у вези са алокацијом
ресурса
Основни чиниоци просторне структуре
Ечке као насељеног места су:
језгро насеља
стамбено ткиво
индустријске зоне
јавно зеленило
саобраћај и
отворени рубни предели,
са
свим
претходно
наведеним
карактеристикама насељено место Ечка има
одређени потенцијал и представља центар
развоја. Веза насеља са суседним насељеним
местима је физичке и функционалне природе.
2. Карактеристике утицаја
- Вероватноћа, интензитет, сложеност,
реверзибилност
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
Временска
димензија
(трајање,
учесталост, понављање)
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
- Просторна димензија (локација,
географска област, број изложених становника,
прекогранична природа утицаја)
Ечка се налази у јужном делу територије
града Зрењанина, у Банату. Положај Ечке у
граду Зрењанину и друге везе са спољним
регионалним подручјима, могу се сматрати као
повољан фактор за развој одређених функција.
Број становника 2011.год износо је 3997, а
-
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планирано је до 2020.године 4481 становника.
Границе гравитационих утицаја Ечке ка северу,
према градском насељу Зрењанин, као и ка
западу дуж Бегеја могу се и у перспективи
сматрати доста стабилним.
- Кумулативна и синергијска природа
утицаја
Огледа се у раду примарних и
секундарних
делатности
–
њиховим
локацијским размештајем и капацитетима
производње.
- Ризици по људско здравље и животну
средину
Огледају се у производњи и промету
животних намирница, коришћењу воде за пиће,
раду индустријских објеката, локацији и раду
депоније, трасама канализације и радом
постројења за испуштање, пречишћавање и
одстрањивање отпадних вода и других отпадних
материја, у току одвијања јавног саобраћаја и др.
- Деловање на области од природног,
културног и другог значаја.
Могу се јавити утицаји на образовање
деце у одговарајућим условима, објекте
здравствене заштите који задовољавају потребе
здравствене заштите, објекте културе у виду
потенцијалне надградње постојећих институција
или нових објеката који би допринели
културном
богаћењу
становника
Ечке,
тенденцију
развијања
континуираног
такмичарског успеха становника и стварање
услова за масовније укључивање становника у
спортско-рекреативне активности.
- Деловање на угрожене области
Манифестоваће се кроз прекорачене
стандарде квалитета животне средине или
граничне вредности, интензивно коришћење
земљишта и сл.
Члан 4.
Стратешка процена ће проценити и
вредновати могуће значајније утицаје на
животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана и биће урађен по
следећој методологији:
- полазне основе стратешке процене у оквиру
којих ће се утврдити постојеће стање
квалитета чинилаца животне средине,
- општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
- процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину,
-

смернице за израду стратешких процена
утицаја
за
планове
на
нижим
хијерахијским нивоима и процене утицаја
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пројеката на животну средину,
програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана (мониторинг),
приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратешке процене,
приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор,
датог плана са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на
који су
питања
животне средине
укључена у план,
закључци до којих се дошло током израде
извештаја
о
стратешкој
процени
представљени на начин разумљив јавности
и
други подаци од значаја за стратешку
процену.
Члан 5.

За носиоца израде стратешке процене
одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'', Зрењанин.
Носилац израде стратешке процене ће
образовати мултидисциплинарни стручни тим,
састављен од запослених са одговарајућим
лиценцама и по потреби ангажовати стручна
лица или организације за поједине елементе
стратешке процене.
Рок за израду стратешке процене је 12
месеци од доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене
ће се обезбедити из буџета града Зрењанин.
У току израде стратешке процене
прибавиће се подаци, мишљења и извршити
консултације
са
свим
надлежним
и
заинтересованим органима и организацијама,
које располажу подацима који су битни за
сагледавање утицаја и предлагање мера заштите
на животну средину.
Стратешка процена утицаја на животну
средину биће изложена на јавни увид заједно са
Нацртом плана.
Члан 7.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана генералне регулације насељеног
места Ечка.
Члан 8.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
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ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-180/13-IV-05-01
Дана: 26.08.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
211
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 и 50/13) и члана 31. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
КЛЕК
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 и
50/13) и Просторним планом града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 11/11)
приступа се изради ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КЛЕК (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив Плана, оквирна граница
обухвата Плана, садржина и рок израде Плана,
начин финансирања израде Плана, обавеза
израде стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду овог
Плана, у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 3.
Простор обухваћен Планом је насељено
место Клек које се налази на делу катастарске
општине Клек. Оквирна граница Плана је
граница дефинисана Урбанистичким планом МЗ
Клек до 2010. године (''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', број 8/89 и
''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 5/95 и
11/03). Опис границе грађевинског продручја дат
је из Урбанистичког плана, као и оквирна
површина обухвата плана која износи око 333,07
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hа, док ће се тачна граница, обухват и површина
простора дефинисати по добијању ажурних
геодетских подлога у фази израде Концепта
плана.
Граница грађевинског подручја несељеног
места Клек полази са северозападне стране од
граничне преломне тачке број 1. која се налази
на путу Клек – Јанков Мост, односно на
тромеђу парцела кат.бр. 662 (њива) 1584 (пут
Клек – Јанков Мост) и 297 /99 (пашњак). Од ове
граничне преломне тачке број 1 граница
грађевинског подручја ( у даљем тексту:
граница) иде у правцу северо – истока
граничном линијом између парцела кат.бр. 752,
753, 754, 946, 945, 947 и парцеле кат.бр. 297/88,
297/99 и долази до граничне преломне тачке број
2 која се налази на тромеђу парцела кат.бр.
297/98 (пашњак) 948 (сеоски пут – ленија) 949
(њива).
У граничној преломној тачки број 2
граница се ломи под углом од око 240º у правцу
југо – истока у дужини од око 210м граничном
линијом између парцела кат.бр. 297/98 (пашњак)
1004/1 (економско двориште), у овој тачки
граница се ломи под углом од око 90º у правцу
севера у дужини од око 280м сече парцелу
кат.бр. 1004/1 и долази до преломне граничне
тачке број 3, која се налази на тромеђу парцела
кат.бр. 1004/3, 1004/1 и 998 (сеоски пут).
Код граничне преломне тачке број 3
граница скреће под углом од око 123º у правцу
севера у дужини ок око 304м граничном линијом
између парцеле 998 (сеоски пут) и 1004/3
(економско двориште) и долази до парцеле
кат.бр. 1005/1 (пут) где граница скреће под
углом од око 250º у правцу северо – истока у
дужини од око 200м¹ граничном линијом између
парцела кат.бр. 1005/1 (пут) и 1004/3 (економско
двориште) и долази до граничне преломне тачке
број 4 која се налази на тромеђу парцела кат.бр.
1005/1 (пут) 1004/4 (економско двориште) 999/1
(пут).
Граница у граничној преломној тачки број
4 ломи се под углом од око 270º у правцу југо –
истока и иде граничном линијом између парцела
кат.бр. 999/1 (пут) и 1004/4 (економско
двориште) долази до граничне линије пут I реда
Зрењанин – Српска Црња, продужава у истом
правцу пресецајући овај пут ( парцела кат.бр.
1582) и долази на граничну линију парцела
кат.бр. 1582 (пут I реда Зрењанин – Српска
Црња) и парцелу кат.бр. 1216 (њива) у овој тачки
граница се ломи под углом од око 255º у правцу
југо – запада и иде граничном линијом између
парцела кат.бр. 1582 (пут I реда Зрењанин –
Српска Црња) и парцела кат.бр. 1216 (њива) у
дужини од око 250м¹ и долази до граничне

20. септембар 2013. год.

преломне тачке бр. 5. која се налази на тромеђу
парцела кат.бр. 1582 (пут I реда Зрењанин –
Српска Црња) 1215/1 (њива) и 1572 (бивша
железничка пруга).
Од ове граничне преломне тачке граница
иде у правцу југо – источно, пресеца парцеле
кат.бр. 1572 (бивша железничка пруга) 1581 (пут
Клек – Равни Тополовац) 1328/2 (њива) и 1329/1
(њива), граница у овој тачки се ломи и у правцу
југо – истока под углом од око 140º у дужини од
око 600м граничном линијом између парцела
кат.бр. 1328/2 (њива) 1359 (њива) и парцела
кат.бр. 1329/1 (њива) 1339 до 1359 (њиве) долази
до сеоског пута парцела кат.бр. 1380, пресеца га
и наставља истим правцем граничном линијом
између парцела кат.бр. 1387 (бара) 1386 (њиве) и
долази до граничне преломне тачке 6 која се
налази на тромеђу парцела кат.бр. 1386/3 (њива),
1349 (њива) и 1403 (сеоски пут).
Код граничне тачке 6. граница се ломи под
углом од око 165º у правцу југозапада, левом
страном парцеле кат.бр. 1403 (сеоски пут)
долази до парцеле кат.бр. 1478 (пут Клек –
Лазарево) пресеца је у истом правцу и долази до
тромеђе парцела кат.бр. 1478 (пут Клек –
Лазарево) 1479 (њива) и 1500 (сеоски пут)
граница даље наставља истим правцем левом
страном парцеле кат.бр. 1500 (сеоски пут) и
долази до граничне преломне тачке број 7 која се
налази на тромеђу парцела кат.бр. 1500 (сеоски
пут) 1499 (њива) и 1585 (заједнички пут између
к.о. Клек и к.о. Зрењанин III).
Код граничне преломне тачке број 7.
граница се ломи под углом од око 141º у правцу
југа и иде у дужину од око 302 м преседајући
парцеле кат.бр. 1585 к.о. Клек и парцелу кат.бр.
10065 (заједнички гранични пут између к.о. Клек
и к.о. Зрењанин III) и парцелу кат.бр. 6588/1 к.о.
Зрењанин III. У овој тачки граница се ломи под
углом од око 270º и иде у правцу запада у
дужини од око 500м (ивица шумског појаса око
економског дворишта), овде се граница ломи од
углом од око 130º и иде у правцу југо – запада у
дужини од око 510м (спољном ивицом шумског
појаса око економског дворишта) и долази до
парцеле кат.бр. 6584/1 (сеоски пут) у овој тачки
граница се ломи под углом од око 285º и иде у
правцу северо – запада, граничном линијом
између парцела кат. бр. 6584/1 (сеоски пут) и
588/1 (економско двориште) у дужини од око
550м и излази на граничну преломну тачку број
8 која се налази на тромеђу парцела кат.бр.
6584/1 (сеоски пут), 6588/1 (економско
двориште) и пута I реда Зрењанин – Српска
Црња).
Граница од граничне преломне тачке број
8. наставља се у истом правцу, односно
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продужава под углом од 180º, пресеца пут I реда
Зрењанин – Српска Црња и иде у дужину од око
20м. У овој тачки граница се ломи под углом од
око 260º и иде у правцу северо – истока, дуж
пута I реда Зрењанин – Српска Црња у дужини
од око 90м¹ где се граница поново ломи за око
90º и иде у правцу северо – запада кривудавом
линијом између парцела кат.бр. 6622 и 6626/3 и
долази до линије експропријације реке старог
Бегеја (парцела кат.бр. 10254/1 даље граница
наставља границом експроприционе линије
старог корита реке Бегеј у правцу севера и
долази до међне камене белеге број 5. која
разграничава к.о. Зрењанин III и к.о. Клек,
граница од ове међне белеге иде у правцу северо
– запада делом левом страном парцеле кат.бр.
623 (пут) затим сече парцеле кат.бр. 626 и долази
до граничне преломне тачке број 9. која се
налази на тромеђу парцеле кат.бр. 629 (сеоски
пут) 634/1 и 297/99 (пашњак).
Код граничне преломне тачке 9. граница се
ломи под улом од око 270º и иде у правцу северо
– истока граничном линијом између парцеле
кат.бр. 297/99(пашњак) и 634/1 даље наставља у
истом правцу пресеца парцелу кат.бр. 665 и
наставља граничном линијом између парцела
кат.бр. 297/99 (пашњак) и 660/2 (њива), 662
(њива) и долази до почетне границе преломне
тачке број 1.
Члан 4.
План ће садржати:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе и грађевинске линије;
5. потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
9. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс;
10. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама за које није предвиђено
доношење плана детаљне регулације;
11. друге елементе значајне за спровођење
плана и
12. графички део.
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Члан 5.
Израда Плана уступа се Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће се
из буџета Града Зрењанина, са могућношћу
суфинансирања од стране Министарства.
Рок за израду Плана је 14 (четрнаест)
месеци по доношењу ове Одлуке од стране
Скупштине града Зрењанина.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека
за урбанизам и просторно планирање, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-182/13-IV-05-01
од 26.08.2013. године одлучено је да се израђује
Стратешка процена утицаја Плана генералне
регулације насељеног места Клек на животну
средину, а на основу претходно прибављеног
мишљења од Одсека за заштиту и унапређивање
животне средине број: 501-187/13-IV-05-06 од
26.08.2013. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
изради стратешке процене утицаја
Плана
генералне регулације насељеног места Клек на
животну средину, бр. 501-182/13-IV-05-01 од
26.08.2013. године, која се заједно са овом
Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 8.
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: 06-170-7/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.

Страна 493

Број 29

Службени лист града Зрењанина

На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12, 29/12 и 35/13), Одељење за
урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно
планирање Градске управе града Зрењанина,
дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КЛЕК
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План генералне регулације насељеног
места Клек приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
План генералне регулације насељеног
места Клек (у даљем тексту: План) обухвата
насељено место Клек.
Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја Плана
су обезбеђивање заштите
животне
средине
и
одрживог
развоја
сагледавањем свих промена у просторно функционалној организацији имплементацијом
планских решења. Стратешка процена утицаја
планских решења на животну средину вршиће се
за законом одређене намене и врсте објеката, а у
циљу сагледавања могућих значајнијих утицаја
на животну средину, могућности смањења
негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
1. Карактеристике плана
- Значај плана за заштиту животне
средине и одрживи развој
Заштита животне средине треба да се огледа у
тражењу баланса између квалитета животне
средине и просторно функционалне структуре
насеља тј. као креативан процес успостављања
равнотеже између природних ресурса и урбаних
функција насеља у партнерском односу свих
интересних функција у насељу.
- Проблеми заштите животне средине
плана и могући утицаји на: ваздух, воде,
земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна
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добра, становништво и здравље,
културно
историјску баштину, инфраструктурне и друге
објекте и друге створене вредности
Стање животне средине Клека је директно
зависно од више група чинилаца
- како
природних услова тако и услед урбанизације, од
привредних активности, саобраћаја и друштвено
– економских односа у насељу и његовом
окружењу.
Ваздух - емисија штетних гасова из
индустрије и издувних гасова од јавног и
нндивидуалног саобраћаја и сл.
Вода - загађивања Бегеја
и осталих
површинских вода , као и експлоатације,
потрошња и загађивање
подземних
ресурса за водоснабдевање .
Земљиште – индустријско загађење
земљишта, дивље депоније, загађење од
подземних вода у околини депонијског
простора, депонијски простор, појава
амброзије, крпеља....
Клима - На микроклиму утичу водене
површине,
аерозагађеност,
структура
пољопривредне
производње,
зелене
површине, орјентација улица и објеката у
насељу итд.
Биљни и животињски свет – посредни и
непосредни утицаји од воде, ваздуха и
земљишта
Станишта и биодиверзитет - При
нормалним условима нема опасности по
станишта и биодиверзитет. Биодиверзитет
и биолошки ресурси ће се користити на
начин који омогућава њихов опстанак,
обнављање и унапређивање у случају
нарушености.
Заштићена природна добра – утицај на
велики број врста, форми и варијетета
декоративне дендрофлоре
Становништво и здравље – посредно и
непосредно преко квалитета воде, ваздуха
и земљишта
Културно историска баштина - врста
материјала и конструктивна решења,
атмосферска
загађења,
елементарне
непогоде, људске активности које ће се
испољити кроз реализацију плана.
Инфраструктурни и други објекти –
узајамни
положај
инфраструктурних
објеката као и положај у односу на друге
објекте
- Степен утицаја плана на друге планове,
укључујући и оне у различитим хијерархијским
структурама
- Степен којим се планом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу
локације,
природе,
обима
и
услова
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функционисања или у вези са алокацијом
ресурса
Основни чиниоци просторне структуре
Клека као насељеног места су:
- језгро насеља
- стамбено ткиво
- индустријске зоне
- јавно зеленило
- саобраћај и
- отворени рубни предели,
са
свим
претходно
наведеним
карактеристикама насељено место Клек има
одређени потенцијал и представља центар
развоја. Веза насеља са суседним насељеним
местима је физичке и функционалне природе.
2. Карактеристике утицаја
- Вероватноћа, интензитет, сложеност,
реверзибилност
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
Временска
димензија
(трајање,
учесталост, понављање)
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
- Просторна димензија (локација,
географска област, број изложених становника,
прекогранична природа утицаја)
Клек се налазе у североисточном делу
територије града Зрењанина, у Банату. Положај
Клека у граду Зрењанину и друге везе са
спољним регионалним подручјима, могу се
сматрати као повољан фактор за развој
одређених функција. Број становника 2011. год
износо је 2711, а планирано је до 2020.године
2938 становника. Границе гравитационих
утицаја Клека ка северозападу, према градском
насељу Зрењанин, као и ка западу ка реци Бегеј,
могу се и у перспективи сматрати доста
стабилним.
- Кумулативна и синергијска природа
утицаја
Огледа се у раду примарних и
секундарних
делатности
–
њиховим
локацијским размештајем и капацитетима
производње.
- Ризици по људско здравље и животну
средину
Огледају се у производњи и промету
животних намирница, коришћењу воде за пиће,
раду индустријских објеката, локацији и раду
депоније, трасама канализације и радом
постројења за испуштање, пречишћавање и
одстрањивање отпадних вода и других отпадних
материја, у току одвијања јавног саобраћаја и др.
- Деловање на области од природног,
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културног и другог значаја.
Могу се јавити утицаји на образовање
деце у одговарајућим условима, објекте
здравствене заштите који задовољавају потребе
здравствене заштите, објекте културе у виду
потенцијалне надградње постојећих институција
или нових објеката који би допринели
културном богаћењу становника Арадца,
тенденцију
развијања
континуираног
такмичарског успеха становника и стварање
услова за масовније укључивање становника у
спортско-рекреативне активности.
- Деловање на угрожене области
Манифестоваће се кроз прекорачене
стандарде квалитета животне средине или
граничне вредности, интензивно коришћење
земљишта и сл.
Члан 4.
Стратешка процена ће проценити и
вредновати могуће значајније утицаје на
животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана и биће урађен по
следећој методологији:
- полазне основе стратешке процене у оквиру
којих ће се утврдити постојеће стање
квалитета чинилаца животне средине,
- општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
- процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину,
- смернице за израду стратешких процена
утицаја
за
планове
на
нижим
хијерахијским нивоима и процене утицаја
пројеката на животну средину,
- програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана (мониторинг),
- приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратешке процене,
- приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор,
- датог плана са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на
који су
питања
животне средине
укључена у план,
- закључци до којих се дошло током израде
извештаја
о
стратешкој
процени
представљени на начин разумљив јавности
и
други подаци од значаја за стратешку
процену.
Члан 5.
За носиоца израде стратешке процене
одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'', Зрењанин.
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Носилац израде стратешке процене ће
образовати мултидисциплинарни стручни тим,
састављен од запослених са одговарајућим
лиценцама и по потреби ангажовати стручна
лица или организације за поједине елементе
стратешке процене.
Рок за израду стратешке процене је 12
месеци од доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене
ће се обезбедити из буџета града Зрењанин.
У току израде стратешке процене
прибавиће се подаци, мишљења и извршити
консултације
са
свим
надлежним
и
заинтересованим органима и организацијама,
које располажу подацима који су битни за
сагледавање утицаја и предлагање мера заштите
на животну средину.
Стратешка процена утицаја на животну
средину биће изложена на јавни увид заједно са
Нацртом плана.
Члан 7.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана генералне регулације насељеног
места Клек.
Члан 8.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-182/13-IV-05-01
Дана: 26.08.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
212
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 и 50/13) и члана 31. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је

20. септембар 2013. год.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ЛАЗАРЕВО
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 и
50/13) и Просторним планом града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 11/11)
приступа се изради ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА
ЛАЗАРЕВО (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив Плана, оквирна граница
обухвата Плана, садржина и рок израде Плана,
начин финансирања израде Плана, обавеза
израде стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду овог
Плана, у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 3.
Простор обухваћен Планом су месне
заједнице Лазарево и Златица које се налазе на
делу катастарске општине Лазарево. Оквирна
граница Плана је граница дефинисана
Урбанистичким планом МЗ Лазарево до 2010.
године (''Међуопштински службени лист
Зрењанин'', број 8/89, ''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 3/94 и 11/03) и Урбанистичким
планом МЗ Златица до 2010. године
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'',
број 6/91 и ''Службени лист општине Зрењанин''
бр.11/03). Опис границе грађевинског продручја
дат је из Урбанистичких планова, као и оквирна
површина обухвата плана која износи око 373,62
hа, док ће се тачна граница, обухват и површина
простора дефинисати по добијању ажурних
геодетских подлога у фази израде Концепта
плана.
Граница грађевинског подручја месне
заједнице Лазарево полази са западне стране од
граничне преломне тачке број 1. која се налази
на десној страни пута Зрењанин – Лазарево –
Вршац на тромеђи кат. парцела број 2345, 2346 и
2365 (пут Зрењанин – Лазарево – Вршац). Од ове
тачке граница грађевинског подручја (у даљем
тексту: граница) иде у правцу северо – истока
пресеца пут Зрењанин – Лазарево – Вршац и
парцелу кат.бр. 1648 и избија на граничну
преломну тачку број 2, која се налази на тромеђу
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парцела и то: парцела кат.бр. 1649, 1686 и 1666
(сеоски пут – ленија)У граничној преломној тачки број 2
граница се ломи под углом од око 220º у правцу
истока и иде левом страном сеоског пута
(леније) парцела кат.бр. 1666 долази до канала
који припада парцели кат.бр. 1698/1, у овој тачки
граница се ломи под углом од око 90º и иде у
правцу севера левом страном канала, односно
граничном линијом између парцела кат.бр.
1698/1 (економија) и 1667, 1697 и 1645 (пут) и
долази до граничне преломне тачке бр. 3, која се
налази на тромеђи парцела кат.бр. 1645, 1592 и
1698/1.
Граница у граничној преломној тачки бр. 3
ломи се под углом од око 200º и иде у правцу
истока граничном линијом између парцела
кат.бр. 1698/1 (економија) и парцела кат.бр.
1592, 1562, 1535, 1534, 1533 и 1565 и долази до
тромеђе парцеле кат.бр. 1698/1 (економија) 1565
(сеоски пут) и 1476 (њива) у овој тачки граница
се ломи под углом од око 270º и иде у правцу
југа дужине од око 350м¹ где се граница поново
ломи под углом од око 90º и иде у правцу
истока, пресеца парцелу кат.бр. 1698/3 и избија
на граничну преломну тачку број 4 која се
налази на тромеђу парцела кат.бр. 1698/3, 1724
и1725. Овде се граница ломи под углом од око
270º и иде у правцу југа, граничном линијом
између парцела кат.бр. 1698/3 и 1725 до 1748 до
граничне преломне тачке бр. 5. која се налази на
тромеђу парцела кат.бр. 1698/3, 1748 и 2000 (пут
Зрењанин – Лазарево – Вршац).
У граничној преломној тачки бр. 5.
граница се ломи за око 90º у правцу истока и иде
граничном линијом парцеле кат.бр. 1748 и
парцеле кат.бр. 2000 (пут Зрењанин – Лазарево –
Вршац) и долази до сеоског пута (ленија)
пресеца га и наставља истим правцем граничном
линијом између парцела кат.бр. 1750 и 2000 (пут
Зрењанин – Лазарево – Вршац) до граничне
преломне тачке број 6 која се налази на тромеђу
парцела кат.бр. 1750, 1788 и 2000 (пут Зрењанин
– Вршац).
Овде се граница ломи под углом од око
270º, у правцу југа пресеца пут Зрењанин –
Вршац, избија на граничну линију између
парцела, кат.бр. 2001 (економско двориште)
2002 и 1999 (канал) и иде до граничне преломне
тачке број 7, која се налази на тромеђу парцела
кат.бр. 2002 (економско двориште) 1999 (канал)
и 20003.
У овој граничној преломној тачки број 7
граница се ломи под углом од око 270º у правцу
запада и иде граничном линијом између парцела
кат.бр. 2002 (економко двориште) и 2003 долази
до сеоског пута (леније) пресеца га и наставља у
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истом правцу граничном линијом измешу
парцела кат.бр. 2033 (економско двориште) и
2032 и долази до граничне преломне тачке бр. 8
која се налази на тромеђу парцела кат.бр. 2033
(економско двориште) 2032 и 2038 (сеоски пут –
ленија) у граничној преломној тачки број 8
граница се ломи под углом у правцу југа и иде
граничном линијом између парцела кат.бр. 2039
(сеоски пут) и 2032 – 2016 и долази до сеоског
пута (леније) парцела кат. бр. 2067 пресеца га и
иде даље у истом правцу пресеца парцелу кат.бр.
2086, избија на железничку пругу Зрењанин –
Вршац пресеца је и долази до граничне
преломне тачке број 9 која се налази на
граничној линији између парцела бр. 2657
(железничка пруга Зрењанин – Вршац) и 2139
удаљена од тромеђе парцела кат.бр. 2140/1, 2139
и 2657 (железничка пруга) у правцу запада за
око 60м¹.
Од граничне преломне тачке број 9
граница иде на запад граничном линијом између
парцела кат.бр. 2657 (железничка пруга) и 2139 –
2103 и долази до пута IV реда Лазарево –
Лукићево пресеца га и наставља у истом правцу
граничном линијом између парцеле кат.бр. 2657
(железничка пруга) и 2287/4, 2287/6, 2288 и 2289
и долази до граничне преломне тачке број 10
која се налази на граничној линији између
парцела кат.бр. 2657 (железничка пруга) и 2289
удаљена од тромеђе парцела кат.бр. 2657
(железничка пруга) 2288 и 2289 у дужини од око
36м.
Гранична линија у граничној преломној
тачки број 10. се ломи под углом од око 230º и
иде у правцу северо – запада пресеца парцелу
кат.бр. 2657 (железничку пругу) избија на
граничну линију између парцела кат.бр. 2322 и
2342 (сеоски пут – ленија) продужава у истом
правцу овом граничном линијом и наставља
граничном линијом између парцела кат.бр. 2342
(сеоски пут – ленија) и парцела кат.бр. 2323,
2340, 2358 и границом к.о. Зрењанин III, до
граничне преломне тачке број 11, која се налази
на месту пресека граничних линија и то:
граничне линије између к.о. Зрењанин III и
парцеле кат. бр. 2342 (сеоски пут – ленија) и
граничне линије између парцела кат. бр. 2345 и
2346.
Граница у граничној преломној тачки број
11 се ломи под углом од око 250º у правцу
северо – истока и граничном линијом између
парцела кат.бр. 2345 и 2346 долази до почетне
граничне преломне тачке број 1.
Граница грађевинског подручја месне
заједнице Златица( у даљем тексту: граница)
полази са северо-источне стране од граничне
преломне тачке број 1 која се налази на тромеђи
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катастарских парцела број 2656(пут ЗрењанинВршац) 1903 (сеоски пут ) и 1902 (њива
).Граница о д граничне преломне тачке број 1
иде у правцу југа граничном линијом између
кат.парцела број 1903 (сеоски пут ) и1902 (њива
) у дужини око 367 м1. и долази до тромеђе
кат.парц. број 1910 (асфалтни пут кроз
економију), 1903 (сеоски пут ) и 1902 (њива ) у
овој тачки граница се ломи под углом од око 920
граничном линијом између кат.парцела 1902
(њива ) и 1910 (асфалтни пут кроз економију) у
дужини од око 80м1.где се граница ломи под
углом од око 2700 и иде у правцу југа граничном
линијом измежу кат.парцела број 1898 (њива ) и
1913 (економско двориште у дужини од око '')(М
= -пресеца пругу до граничне преломне тачке
број 2 која се налази на месту пресецања праваца
граничних линија између катпарцеле број 1913
(економско двориште)и 1898 (њива ) и правца
граничне линије измежу кат.парцела број 2657
(железничка пруга Зрењанин-Вршац ) и 1942
(њива).
Граница у граничној преломној тачки број
2 се ломи под углом од око 2700 и иде у правцу
запада граничном линијом измежу катастарских
парцела број 2657 (железничка пруга ЗрењанинВршац ) и 1942 (њива) 1959 (сеоски пут ) 1938
(њива ) 1935 (сеоски пут ) 1927 (њива ) у дужини
од око 1.100м1 и долази до граничне преломне
тачке број 3 која се налази у пресеку граничне
линије између кат.парцела број 2657(железничка
пруга Зрењанин-Вршац ) и 1927 (њива ) са
продуженим правцем граничне линије измежу
катастарских парцела број 2967 (сеоски пут ) и
1925 (њива).
Граница у граничној преломној тачки број
3 се ломи под углом од око 2700 и иде у правцу
севера,
пресеца
кат.парцелу
број
2657(железничка пруга Зрењанин-Вршац )
избија на граничну линију између кат.парцела
број 2967 (сеоски пут ) и 1925(њива ), 1922/2
(сеоски пут ) и 1921/1(њива ) и долази до
граничне преломне тачке број 4 која се налази на
тромеђи кат.парцела број 2967 (сеоски пут )
2656( пут Зрењанин-Вршац ) 1921/1 (њива ).
У граничној преломној тачки број 4
граница се ломи под углом од око 2700 и иде у
правцу истока граничном линијом између
кат.парцеле број 2656( пут Зрењанин-Вршац )
јужна страна и 1921/1 (њива ), 1920 ( пут ),1904
(економско двориште) 1903 (сеоски пут ) и
долази до граничне преломне тачке број 1.
Члан 4.
План ће садржати:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
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2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе и грађевинске линије;
5. потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
9. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс;
10. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама за које није предвиђено
доношење плана детаљне регулације;
11. друге елементе значајне за спровођење
плана и
12. графички део.
Члан 5.
Израда Плана уступа се Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће се
из буџета Града Зрењанина, са могућношћу
суфинансирања од стране Министарства.
Рок за израду Плана је 14 (четрнаест)
месеци по доношењу ове Одлуке од стране
Скупштине града Зрењанина.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека
за урбанизам и просторно планирање, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-183/13-IV-05-01
од 26.08.2013. године одлучено је да се израђује
Стратешка процена утицаја Плана генералне
регулације насељеног места Лазарево на
животну средину, а на основу претходно
прибављеног мишљења од Одсека за заштиту и
унапређивање животне средине број: 501-188/13IV-05-06 од 26.08.2013. године.
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Саставни део ове Одлуке је Одлука о
изради стратешке процене утицаја
Плана
генералне регулације насељеног места Лазарево
на животну средину, бр. 501-183/13-IV-05-01 од
26.08.2013. године, која се заједно са овом
Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 8.
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: 06-170-8/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12, 29/12 и 35/13), Одељење за
урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно
планирање Градске управе града Зрењанина,
дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ЛАЗАРЕВО НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План генералне регулације насељеног
места Лазарево приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
План генералне регулације насељеног
места Лазарево (у даљем тексту: План) обухвата
насељено место Лазарево и Месну заједницу
Златица.
Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја Плана
су обезбеђивање заштите
животне
средине
и
одрживог
развоја
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сагледавањем свих промена у просторно функционалној организацији имплементацијом
планских решења. Стратешка процена утицаја
планских решења на животну средину вршиће се
за законом одређене намене и врсте објеката, а у
циљу сагледавања могућих значајнијих утицаја
на животну средину, могућности смањења
негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
1. Карактеристике плана
- Значај плана за заштиту животне
средине и одрживи развој
Заштита животне средине треба да се огледа у
тражењу баланса између квалитета животне
средине и просторно функционалне структуре
насеља тј. као креативан процес успостављања
равнотеже између природних ресурса и урбаних
функција насеља у партнерском односу свих
интересних функција у насељу.
- Проблеми заштите животне средине
плана и могући утицаји на: ваздух, воде,
земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна
добра, становништво и здравље,
културно
историјску баштину, инфраструктурне и друге
објекте и друге створене вредности
Стање животне средине Лазареви и Златице је
директно зависно од више група чинилаца како природних услова тако и
услед
урбанизације, од привредних активности,
саобраћаја и друштвено – економских односа у
насељу и његовом окружењу.
Ваздух - емисија штетних гасова из
индустрије и издувних гасова од јавног и
нндивидуалног саобраћаја...
Вода - загађивања канала ДТД и осталих
површинских вода, као и експлоатације,
потрошња и загађивање
подземних
ресурса за водоснабдевање.
Земљиште – индустријско загађење
земљишта, дивље депоније, загађење од
подземних вода у околини депонијског
простора, депонијски простор, појава
амброзије, крпеља....
Клима - На микроклиму утичу водене
површине,
аерозагађеност,
структура
пољопривредне
производње,
зелене
површине, орјентација улица и објеката у
насељу итд.
Биљни и животињски свет – посредни и
непосредни утицаји од воде, ваздуха и
земљишта
Станишта и биодиверзитет - При
нормалним условима нема опасности по
станишта и биодиверзитет. Биодиверзитет
и биолошки ресурси ће се користити на
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начин који омогућава њихов опстанак,
обнављање и унапређивање у случају
нарушености.
Заштићена природна добра – утицај на
велики број врста, форми и варијетета
декоративне дендрофлоре
Становништво и здравље – посредно и
непосредно преко квалитета воде, ваздуха
и земљишта
Културно историска баштина - врста
материјала и конструктивна решења,
атмосферска
загађења,
елементарне
непогоде, људске активности које ће се
испољити кроз реализацију плана.
Инфраструктурни и други објекти –
узајамни
положај
инфраструктурних
објеката као и положај у односу на друге
објекте
- Степен утицаја плана на друге планове,
укључујући и оне у различитим хијерархијским
структурама
- Степен којим се планом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу
локације,
природе,
обима
и
услова
функционисања или у вези са алокацијом
ресурса
Основни чиниоци просторне структуре
Лазарева као насељеног места су:
језгро насеља
стамбено ткиво
индустријске зоне
јавно зеленило
саобраћај и
отворени рубни предели,
са
свим
претходно
наведеним
карактеристикама насељено место Лазарево има
одређени потенцијал и представља центар
развоја. Веза насеља са суседним насељеним
местима је физичке и функционалне природе.
2. Карактеристике утицаја
- Вероватноћа, интензитет, сложеност,
реверзибилност
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
Временска
димензија
(трајање,
учесталост, понављање)
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
- Просторна димензија (локација,
географска област, број изложених становника,
прекогранична природа утицаја)
Лазарево (МЗ Лазарево и МЗ Златица) се
налазе у источном делу територије града
Зрењанина, у Банату. Положај Лазарева у граду
-
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Зрењанину и друге везе са спољним
регионалним подручјима, могу се сматрати као
повољан фактор за развој одређених функција.
Број становника 2011. год износио је 2879, а
планирано је до 2020.године 3284 становника.
Границе гравитационих утицаја Лазарева ка
западу, према градском насељу Зрењанин, и
каналу ДТД могу се и у перспективи сматрати
доста стабилним.
- Кумулативна и синергијска природа
утицаја
Огледа се у раду примарних и
секундарних
делатности
–
њиховим
локацијским размештајем и капацитетима
производње.
- Ризици по људско здравље и животну
средину
Огледају се у производњи и промету
животних намирница, коришћењу воде за пиће,
раду индустријских објеката, локацији и раду
депоније, трасама канализације и радом
постројења за испуштање, пречишћавање и
одстрањивање отпадних вода и других отпадних
материја, у току одвијања јавног саобраћаја и др.
- Деловање на области од природног,
културног и другог значаја.
Могу се јавити утицаји на образовање
деце у одговарајућим условима, објекте
здравствене заштите који задовољавају потребе
здравствене заштите, објекте културе у виду
потенцијалне надградње постојећих институција
или нових објеката који би допринели
културном богаћењу становника Лазарева,
тенденцију
развијања
континуираног
такмичарског успеха становника и стварање
услова за масовније укључивање становника у
спортско-рекреативне активности.
- Деловање на угрожене области
Манифестоваће се кроз прекорачене
стандарде квалитета животне средине или
граничне вредности, интензивно коришћење
земљишта и сл.
Члан 4.
Стратешка процена ће проценити и
вредновати могуће значајније утицаје на
животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана и биће урађен по
следећој методологији:
- полазне основе стратешке процене у оквиру
којих ће се утврдити постојеће стање
квалитета чинилаца животне средине,
- општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
- процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину,

20. септембар 2013. год.
-

-

-

Број 29

Службени лист града Зрењанина

смернице за израду стратешких процена
утицаја
за
планове
на
нижим
хијерахијским нивоима и процене утицаја
пројеката на животну средину,
програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана (мониторинг),
приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратешке процене,
приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор,
датог плана са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на
који су
питања
животне средине
укључена у план,
закључци до којих се дошло током израде
извештаја
о
стратешкој
процени
представљени на начин разумљив јавности
и други подаци од значаја за стратешку
процену.
Члан 5.

За носиоца израде стратешке процене
одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'', Зрењанин.
Носилац израде стратешке процене ће
образовати мултидисциплинарни стручни тим,
састављен од запослених са одговарајућим
лиценцама и по потреби ангажовати стручна
лица или организације за поједине елементе
стратешке процене.
Рок за израду стратешке процене је 12
месеци од доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене
ће се обезбедити из буџета града Зрењанин.
У току израде стратешке процене
прибавиће се подаци, мишљења и извршити
консултације
са
свим
надлежним
и
заинтересованим органима и организацијама,
које располажу подацима који су битни за
сагледавање утицаја и предлагање мера заштите
на животну средину.
Стратешка процена утицаја на животну
средину биће изложена на јавни увид заједно са
Нацртом плана.
Члан 7.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана генералне регулације насељеног
места Лазарево.
Члан 8.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-183/13-IV-05-01
Дана: 26.08.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
213
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 и 50/13) и члана 31. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
МЕЛЕНЦИ
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 и
50/13) и Просторним планом града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 11/11)
приступа се изради ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА
МЕЛЕНЦИ (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив Плана, оквирна граница
обухвата Плана, садржина и рок израде Плана,
начин финансирања израде Плана, обавеза
израде стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду овог
Плана, у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 3.
Простор обухваћен Планом је насељено
место Меленци које се налази на делу
катастарске општине Меленци. Оквирна граница
Плана је граница дефинисана Урбанистичким
планом МЗ Меленци до 2010. године
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/93 и
11/03). Опис границе грађевинског продручја дат
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је из Урбанистичког плана, као и оквирна
површина обухвата плана која износи око 758,54
hа, док ће се тачна граница, обухват и површина
простора дефинисати по добијању ажурних
геодетских подлога у фази израде Концепта
плана.
Граница подручја обухваћеног планом,
насељеног места Меленци (у даљем тексту:
граница) почиње од најсеверније граничне
преломне тачке број 1 која се налази у
продужетку западне стране граничне линије
кат.парцеле број 105 у правцу севера у дужини
од око 940 м¹.
Граница од граничне преломне тачке број
1 иде у правцу југа, источном гранично линијом,
кат.парцела број 8266/3, 8266/1 и избија на
северну граничну линију асфалтног пута
Зрењанин-Кикинда (односно магистрални пут
број 24) где се граница ломи под углом од 90º и
иде у правцу северо-истока, западном граничном
линијом магистралног пута број 24 ЗрењанинКикинда у дужини од 100 м¹, где се поново ломи
под углом од 270º, пресеца магистрални пут број
24 Зрењанин-Кикинда у правцу истока у дужини
од 100 м¹, где се поново ломи и иде у правцу југа
и долази до граничне преломне тачке број 2, која
се налази на североисточном углу кат.парцеле
број 8269 (фарма крава).
Од граничне преломне тачке број 2
граница наставља у правцу југа избија на
тромеђи кат.парцела број 12846 (сеоски пут),
12845 (сеоски пут) и 8290 (њива) где се ломи у
благом луку и наставља у правцу југа паралелно
са сеоским путем и долази до граничне преломне
тачке број 3 која се налази на југо-источном углу
кат.парцеле број 3536.
Граница од преломне граничне тачке број
3 наставља у правцу југа, те у луку савија и иде у
правцу запада и пресеца магистрални пут број 24
Зрењанин-Кикинда, иде у правцу запада
наставља у истом правцу и долази до граничне
преломне тачке број 4, која се налази на западној
граничној линији ширег сеоског пута у
продужетку улице Жарка Зрењанина на
удаљености од улице Влашканско ново насеље у
правцу југа од 340 м¹.
О граничне преломне тачке број 4 граница
иде у правцу севера западном граничном
линијом ширег сеоског пута и долази до канала,
односно до тромеђе кат.парцеле 10447 и 12815
(широки сеоски пут) и 3774. Граница се у овој
тачки ломи и иде у правцу запада северном
граничном линијом кат. парцеле број 10447 и
10446, 10431 до 10444 избија на железничку
пругу Београд-Кикинда, пресеца је и наставља у
истом правцу јужном граничном линијом
кат.парцеле број 12835 (сеоски пут) и долази до
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граничне преломне тачке број 5 која се налази на
пресеку јужне граничне линије, кат.парцела број
12836 (сеоски пут) и продужетка граничне
линије између кат.парцела број 10389 (циглана)
и 10390 (њива).
Граница из граничне преломне тачке број
5, иде у правцу севера граничном линијом
између кат.парцела број 10399 (циглана), 10390
(њива) избија на локални пут Меленци-Кумане
(асфалтни) пресеца га, наставља у истом правцу
пресеца кат.парцеле број 10375-10382 и 12842
(сеоски пут), 10362-10364 и 12843 (сеоски пут) и
избија на северну граничну линију кат.парцеле
број 12843 (сеоски пут где се ломи и наставља у
правцу северо-запада северном границом
кат.парцеле број 12843 (сеоски пут) односно
јужна гранична линија кат.парцеле број 3823
(железничка пруга Београд-Кикинда) и долази до
граничне преломне тачке број 6 која се налази на
тромеђи кат.парцела број 12843 (железничка
пруга) и к.о. Кумане.
Граница иде даље од граничне преломне
тачке број 6 у правцу севера, пресеца
железничку пругу избија на тромеђи кат.парцела
број 3823 (железничка пруга), 10294 (пашњак) и
3894 (село) граница даље наставља јужном
граничном линијом катастарска парцела број
10294 (пашњак) и 10296 (бара „Русанда) пратећи
граничну линију источну и северну кат.парцеле
број 10296 (бара „Русанда) и избија на граничну
преломну тачку број 7 која се налази на
четворомеђи кат.парцела број 10293 (пашњак),
9491 (сеоски пут), 9506 (њива) и 9507 (њива).
Граница из граничне преломне тачке број
8 иде у правцу севера западном граничном
линијом кат.парцеле број 9491 (сеоски пут) и
долази до двомеђе кат.парцеле број 949 (сеоски
пут) и 9600 (њива) овде се граница ломи у
правцу истока и избија на тромеђу кат.парцела
број 9424 (виногради), 9425 (виноград) и 12918
(сеоски пут), овде се граница ломи и иде у
правцу југа источном граничном линијом
кат.парцеле број 12912 (сеоски пут) и даље
наставља
северном
граничном
линијом
кат.парцела бој 12915 (сеоски пут прилаз
гробљу) и долази до граничне преломне тачке
број 8 која се налази на тромеђи кат.број 12915
(сеоски пут) 8838 (трстик) и 3859 (село).
Граница даље наставља у правцу севера
пратећи граничну линију кат.парцеле број 8838
(трстик) и граничном линијом кат.парцела број
8839 (бара „Русанда) и долази до тромеђе
кат.парцела број 631, 15 (шума) и 8838 (трстик).
Граница даље иде у правцу запада јужном
граничном линијом катастарским парцелама број
15 (шума), 14 (бара „Русанда), 8 (бара „Русанда)
и 7 (пашњак) и долази до граничне преломне
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тачке број 9 која се налази на југо источној
западној ивици кат.парцеле број 7 (пашњак)
односно поклапа се са граничном мењном
тачком села Меленци број 34.
Од граничне преломне тачке број 9
граница иде у правцу севера западном
граничном линијом кат.парцела број 23 (сеоски
пут), 6 (пашњак) и 2 (пашњак) и избија на
граничну преломну тачку број 10 која се налази
на северном углу кат.парцеле број 2 односно
поклапа се са граничном тачком села Меленци
број 1.
Граница од граничне преломне тачке број
10 наставља у правцу севера јужном граничном
линијом кат.парцеле број 12908 (сеоски пут)
пресеца кат.парцелу 12410 (канал) наставља у
истом правцу источном граничном линијом
кат.парцеле број 12907 (сеоски пут) долази до
тромеђе кат.парцела број 8333, 12907 (сеоски
пут) и 12909 (сеоски пут). Овде се граница ломи
и наставља у правцу истока јужном граничном
линијом кат.парцеле број 12909 (сеоски пут) и
долази до граничне преломне тачке број 11 која
се налази на тромеђи кат.парцела број 51
(пашњак), 12909 (сеоски пут) и 12859 (широки
сеоски пут).
Граница од граничне преломне тачке број
11 иде у правцу северо истока, пресеца кат.
парцелу број 12859 (широки сеоски пут)
наставља у истом правцу северном граничном
линијом кат.парцела број 105 и долази до
граничне преломне тачке број 1 (почетна
гранична преломна тачка).
Члан 4.
План ће садржати:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе и грађевинске линије;
5. потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
9. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс;
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10. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама за које није предвиђено
доношење плана детаљне регулације;
11. друге елементе значајне за спровођење
плана и
12. графички део.
Члан 5.
Израда Плана уступа се Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће се
из буџета Града Зрењанина, са могућношћу
суфинансирања од стране Министарства.
Рок за израду Плана је 14 (четрнаест)
месеци по доношењу ове Одлуке од стране
Скупштине града Зрењанина.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека
за урбанизам и просторно планирање, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-184/13-IV-05-01
од 26.08.2013. године одлучено је да се израђује
Стратешка процена утицаја Плана генералне
регулације насељеног места Меленци на
животну средину, а на основу претходно
прибављеног мишљења од Одсека за заштиту и
унапређивање животне средине број: 501-189/13IV-05-06 од 26.08.2013. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
изради стратешке процене утицаја
Плана
генералне регулације насељеног места Меленци
на животну средину, бр. 501-178/13-IV-05-01 од
26.08.2013. године, која се заједно са овом
Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 8.
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
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Број: 06-170-9/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12, 29/12 и 35/13), Одељење за
урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно
планирање Градске управе града Зрењанина,
дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
МЕЛЕНЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План генералне регулације насељеног
места Меленци приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
План генералне регулације насељеног
места Меленци (у даљем тексту: План) обухвата
насељено место Меленци.
Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја Плана
су обезбеђивање заштите
животне
средине
и
одрживог
развоја
сагледавањем свих промена у просторно функционалној организацији имплементацијом
планских решења. Стратешка процена утицаја
планских решења на животну средину вршиће се
за законом одређене намене и врсте објеката, а у
циљу сагледавања могућих значајнијих утицаја
на животну средину, могућности смањења
негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
1. Карактеристике плана
- Значај плана за заштиту животне
средине и одрживи развој
Заштита животне средине треба да се огледа у
тражењу баланса између квалитета животне
средине и просторно функционалне структуре
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насеља тј. као креативан процес успостављања
равнотеже између природних ресурса и урбаних
функција насеља у партнерском односу свих
интересних функција у насељу.
- Проблеми заштите животне средине
плана и могући утицаји на: ваздух, воде,
земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна
добра, становништво и здравље,
културно
историјску баштину, инфраструктурне и друге
објекте и друге створене вредности
Стање животне средине Меленаца је директно
зависно од више група чинилаца
- како
природних услова тако и услед урбанизације, од
привредних активности, саобраћаја и друштвено
– економских односа у насељу и његовом
окружењу.
Ваздух - емисија штетних гасова из
индустрије и издувних гасова од јавног и
нндивидуалног саобраћаја...
Вода -загађивања површинских вода , као
и експлоатације, потрошња и загађивање
подземних ресурса за водоснабдевање .
Земљиште – индустријско загађење
земљишта, дивље депоније, загађење од
подземних вода у околини депонијског
простора, депонијски простор, појава
амброзије, крпеља....
Клима - На микроклиму утичу водене
површине,
аерозагађеност,
структура
пољопривредне
производње,
зелене
површине, орјентација улица и објеката у
насељу итд.
Биљни и животињски свет – посредни и
непосредни утицаји од воде, ваздуха и
земљишта
Станишта и биодиверзитет - При
нормалним условима нема опасности по
станишта и биодиверзитет. Биодиверзитет
и биолошки ресурси ће се користити на
начин који омогућава њихов опстанак,
обнављање и унапређивање у случају
нарушености.
Заштићена природна добра – утицај на
велики број врста, форми и варијетета
декоративне дендрофлоре
Становништво и здравље – посредно и
непосредно преко квалитета воде, ваздуха
и земљишта
Културно историска баштина - врста
материјала и конструктивна решења,
атмосферска
загађења,
елементарне
непогоде, људске активности које ће се
испољити кроз реализацију плана.
Инфраструктурни и други објекти –
узајамни
положај
инфраструктурних
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објеката као и положај у односу на друге
објекте
- Степен утицаја плана на друге планове,
укључујући и оне у различитим хијерархијским
структурама
- Степен којим се планом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу
локације,
природе,
обима
и
услова
функционисања или у вези са алокацијом
ресурса
Основни чиниоци просторне структуре
Меленаца као насељеног места су:
- језгро насеља
- стамбено ткиво
- индустријске зоне
- јавно зеленило
- саобраћај и
- отворени рубни предели,
са
свим
претходно
наведеним
карактеристикама насељено место Меленци има
одређени потенцијал и представља центар
развоја. Веза насеља са суседним насељеним
местима је физичке и функционалне природе.
2. Карактеристике утицаја
- Вероватноћа, интензитет, сложеност,
реверзибилност
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
Временска
димензија
(трајање,
учесталост, понављање)
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
- Просторна димензија (локација,
географска област, број изложених становника,
прекогранична природа утицаја)
Меленци се налазе у северозападном
делу територије града Зрењанина, у Банату.
Положај Меленаца у граду Зрењанину и друге
везе са спољним регионалним подручјима, могу
се сматрати као повољан фактор за развој
одређених функција. Број становника 2011.год
износио је 5956, а планирано је до 2020. године
6689 становника. Границе гравитационих
утицаја Меленаца ка југу, према градском
насељу Зрењанин, као и ка западу уз бању
Русанду, могу се и у перспективи сматрати доста
стабилним.
- Кумулативна и синергијска природа
утицаја
Огледа се у раду примарних и
секундарних
делатности
–
њиховим
локацијским размештајем и капацитетима
производње.
- Ризици по људско здравље и животну
средину
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Огледају се у производњи и промету
животних намирница, коришћењу воде за пиће,
раду индустријских објеката, локацији и раду
депоније, трасама канализације и радом
постројења за испуштање, пречишћавање и
одстрањивање отпадних вода и других отпадних
материја, у току одвијања јавног саобраћаја и др.
- Деловање на области од природног,
културног и другог значаја.
Могу се јавити утицаји на образовање
деце у одговарајућим условима, објекте
здравствене заштите који задовољавају потребе
здравствене заштите, објекте културе у виду
потенцијалне надградње постојећих институција
или нових објеката који би допринели
културном богаћењу становника Меленаца,
тенденцију
развијања
континуираног
такмичарског успеха становника и стварање
услова за масовније укључивање становника у
спортско-рекреативне активности.
- Деловање на угрожене области
Манифестоваће се кроз прекорачене
стандарде квалитета животне средине или
граничне вредности, интензивно коришћење
земљишта и сл.
Члан 4.
Стратешка процена ће проценити и
вредновати могуће значајније утицаје на
животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана и биће урађен по
следећој методологији:
- полазне основе стратешке процене у оквиру
којих ће се утврдити постојеће стање
квалитета чинилаца животне средине,
- општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
- процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину,
- смернице за израду стратешких процена
утицаја
за
планове
на
нижим
хијерахијским нивоима и процене утицаја
пројеката на животну средину,
- програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана (мониторинг),
- приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратешке процене,
- приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор,
- датог плана са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на
који су
питања
животне средине
укључена у план,
- закључци до којих се дошло током израде
извештаја
о
стратешкој
процени
представљени на начин разумљив јавности
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и други подаци од значаја за стратешку
процену.
Члан 5.
За носиоца израде стратешке процене
одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'', Зрењанин.
Носилац израде стратешке процене ће
образовати мултидисциплинарни стручни тим,
састављен од запослених са одговарајућим
лиценцама и по потреби ангажовати стручна
лица или организације за поједине елементе
стратешке процене.
Рок за израду стратешке процене је 12
месеци од доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене
ће се обезбедити из буџета града Зрењанин.
У току израде стратешке процене
прибавиће се подаци, мишљења и извршити
консултације
са
свим
надлежним
и
заинтересованим органима и организацијама,
које располажу подацима који су битни за
сагледавање утицаја и предлагање мера заштите
на животну средину.
Стратешка процена утицаја на животну
средину биће изложена на јавни увид заједно са
Нацртом плана.
Члан 7.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана генералне регулације насељеног
места Меленци.
Члан 8.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-184/13-IV-05-01
Дана: 26.08.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
214
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 и 50/13) и члана 31. тачка 5.
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Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ПЕРЛЕЗ
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 и
50/13) и Просторним планом града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 11/11)
приступа се изради ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПЕРЛЕЗ
(у даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив Плана, оквирна граница
обухвата Плана, садржина и рок израде Плана,
начин финансирања израде Плана, обавеза
израде стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду овог
Плана, у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 3.
Простор обухваћен Планом је насељено
место Перлез које се налази на делу катастарске
општине Перлез. Оквирна граница Плана је
граница дефинисана Урбанистичким планом МЗ
Перлез до 2010. године (''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', број 8/87 и
''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 3/94 и
11/03). Опис границе грађевинског продручја дат
је из Урбанистичког плана, као и оквирна
површина обухвата плана која износи око 356,37
hа, док ће се тачна граница, обухват и површина
простора дефинисати по добијању ажурних
геодетских подлога у фази израде Концепта
плана.
Граница
грађевинског
подручја
насељеног
места
Перлез
(
у
даљем
тексту:граница) полази са источне стране од
граничне преломне тачке број1. која се налази на
тромеђу кат.парцеле бр.3361 (Нови Сад –
регионални пут број 150 Ковачица, (односно
Зрењанин) 675 (њива) и 676 (њива). Граница од
преломне граничне тачке број 1 иде у правцу
југо-запада северном граничном линијом
парцеле кат.бр.3361 (нови Сад – регионални пут
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бр.150 – Ковачица) односно Зрењанин) у дужини
од око 70 м¹ и долази до тромеђе парцела
кат.бр.682, 681 и 3361 (Нови Сад – регионални
пут бр.150 – Ковачица, односно Зрењанин) у
овој тачки граница се ломи под углом од око 90º
и иде у правцу југа пресеца кат.парцелу бр.3361
(Нови Сад – регионални пут бр.150 - Ковачица –
односно Зрењанин) и наставља у истом правцу
граничном линијом између парцела кат.бр.5896,
5895, 5868, 5841 и 5808 и долази до граничне
преломне тачке број 2 која се налази на тромеђи
кат.парцела број 5808 (њива), 5809 (шума) и
5723 (сеоски пут).
Граница у граничној преломној тачки број
2 се ломи под углом од око 280º и иде у правцу
запада у дужини од око 570 м¹ граничном
линијом између кат.парц.бр.5723 (сеоски пут) и
5809 (шума), 5810 (канал), 5812 (ливаде), 5813
(шума) и долази до граничне преломне тачке
број 3 која се налази на тромеђу кат.парц.бр.
5868 (сеоски пут – леније) 8124 (канал) и 3382
(пут у селу).
У граничној преломној тачки број 3
граница се ломи под углом од око 90º и иде у
правцу југа граничном линијом између
кат.парцеле број 8124 (канал) и 3382 (пут у селу)
972 (пашњак – депресије у селу) 3388 (пут у
селу), 3390/1 (улица Симе Шолаје) и долази до
граничне преломне тачке број 4 која се налази на
тромеђу кат.парцеле бр.8124 (канал), 8132
(Зрењанин пут I реда) Београд) и 1390/1 (улица
Симе Шолаје).
Граница у граничној преломној тачки број
4 се ломи под углом од око 271º и иде у правцу
југа, пресецајући железничку пругу Нови Сад Орловат у дужини од око 80 м¹ и долази до
јужне граничне линије парцеле кат.бр.3359
(железничке пруге Нови Сад-Орловат) граница
се у тој тачки ломи под углом од око 230º и иде у
правцу запада јужном граничном линијом
кат.парцеле бр.3359 (железничка пруга Нови
Сад-Орловат) и долази до граничне преломне
тачке број 5, која се налази на тромеђи
кат.парцеле бр.3359 (железничка пруга Нови Сад
–Оеловат, 8134 (Зрењанин – пут I реда –
Београд) 6785 (њива).
Граница у граничној преломној тачки број
5 се ломи под углом од око 110º и иде у правцу
југа у дужини од око 280 м¹ граничном линијом
између парцела кат.бр.6785, 6786, 6787/1 и
6796/5 (циглана) и 8134 (Перлез – асфалтни пут
– Чента) у овој тачки граница се поново ломи
под углом од око 286º и иде у правцу запада у
дужини од око 210 м¹ граничном линијом између
кат.парцела бр.6787/5 (циглана) 6919 (сеоски
пут) и долази до тромеђе кат.парцеле бр.6787/5
(циглана), 6919 (сеоски пут) и 6788 (сеоски пут).
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Граница се у овој тачки ломи под углом од око
270º и иде у правцу севера у дужини од око 190
м¹ граничном линијом између кат.парцеле број
6787/3, 6787/4 (циглана) и 6784/2 (сеоски пут)
избија на јужну граничну линију кат.парцеле
бр.3359 (железничку пругу Нови Сад-Орловат),
овде се граница ломи под углом од 70º и иде у
правцу запада у дужини од око 220 м¹ јужном
граничном линијом кат.парцеле број 3359
(железничка пруга Нови Сад – Орловат) и долази
до катастарске међне белеге број 9 која је
истовремено и гранична преломна тачка број 6.
Граница у граничној преломној тачки број
6 се ломи по углом од око 290º и иде у правцу
севера
пресеца
кат.парцелу
број
3359
(железничка пруга Нови Сад–Орловат) излази на
катастарску међну белегу број 10, наставља и
даље у истом правцу западном граничном
линијом кат.парцеле бр.3357, 3356, 3386 (сеоски
пут), 3123 (пашњак), 3131, 3129, 3127, до 3124,
3122, 3120, 3119, 3117, 3113, 3112, 3440 (улица
Жижићева), 3111 (трстик), 3421 (улица Стевице
Јовановића), 1685 (трстик), 1684 ( баште), 1682,
1679, 1676, (трстик), 1673, 1669, 1666, 1663,
1659, 1657, 1653 и 1650 и долази до граничне
преломне тачке број 7 која се налази на
четворомеђи кат.парцеле број 1650 (трстик),
8322 (Перлез-летњи пут-Книћанин), 7088 (канал)
и 3404 (улица Иве Лоле Рибара).
Граница у граничној преломној тачки број
7 се ломи под углом од око 70º и иде у правцу
запада у дужини од 300 м¹ јужном граничном
линијом кат.парц.бр.8322 (Перлез – летњи пут –
Книћанин) и долази до тромеђе кат.парцеле
бр.8322 (Перлез – летњи пут – Книћанин), 6492
(њива), 8094 (канал) овде се граница ломи под
углом од око 300º и иде у правцу севера у
дужини од око 480 м¹ западном граничном
линијом кат.парцеле бр.8284 (сеоски пут –
ленија), долази до тромеђе кат.парцеле 8284
(сеоски пут) – 6276 (њива) и 8087 (бара),
наставља у истом правцу пресеца кат.парцелу
број 8087 (бара), наставља у истом правцу
западном граничном линијом кат.парцеле број
8324 (пут) и избија на кат.парцеле броја 5970,
где се ломи и иде у благом луку у правцу северозапада, пресеца кат.парцелу 8070/2 (Перлез –
асфалтни пут – Нови Сад) граница се овде
поново ломи и иде у правцу истока јужном
граничном линијом кат.парцеле број 8070/2
(Перлез – асфалтни пут – Нови Сад) у дужини од
око 160 м¹ и долази до катастарске међне белеге
број 11 која је истовремено гранична преломна
тачка број 78 која се налази
на тромеђи
кат.парцела број 8070/2 (Перлез – асфалтни пут –
Нови Сад), 1629 (шуме) и 1628 (пашњак).
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У граничној преломној тачки број 8
граница и даље продужава у правцу истока
граничном линијом између кат.парцеле број
8070/2 (Перлез – асфалтни пут – Нови Сад) и
број 1628 (пашњак) у дужини од око 27 м¹ и
долази до катастарске међне белеге број 12, овде
се граница ломи под углом од око 91º и иде у
правцу севера граничном линијом између
кат.парцела број 8070/2 (Перлез – асфалтни пут –
Нови Сад) и 3363 (улица Бориса Кидрича) у
дужини од око 45 м¹ долази до катастарске
међне белеге број 13, која је истовремено и
гранична преломна тачка број 9, која се налази
на северо западној граничној линији између
кат.парцеле бр.8070/2 (Перлез – асфалтни пут –
Нови Сад) и 3363/1 (улица Бориса Кидрича).
Граница у граничној преломној тачки број
9 се ломи у благом луку и иде у правцу североистока,
северном
граничном
линијом
грађевинских парцела (плацева) из улице
Димитрија Туцовића, и долази до почетка
северне граничне линије сеоског гробља
кат.парцела бр.882, наставља у истом правцу
северном граничном линијом кат.парцеле бр.882
(сеоско гробље) и северним граничним линијама
кат.парцеле бр.883, 890, 892, 893, 896, 898, 900,
901, 904, 907, 912, 913, 915, 928, 927/1, 934, 936,
3381 (пут) и долази до катастарске међне белеге
број 1 која је истовремено гранична преломна
тачка број 10 која се налази на тромеђи
кат.парцела број 3381 (пут), 8070/1 (пашњак) и
3358 (канал).
Граница у преломној граничној тачки број
10 продужава у истом правцу северо-истока,
северним граничним линијама кат.парцела број
809/трафостаница), 807, 805, 804, 803, 802, 801,
799, 798, 797, 796, 795, 793, 792, 789, 788, 779 до
757 и долази до граничне преломне тачке број 11
која се налази на тромеђи кат.парцела бр.8070/1
(пашњак), 757 (виноград) и 756 (њива).
Граница у граничној преломној тачки број
11 се ломи под углом од око 275º и иде у правцу
југо-истока
граничном
линијом
између
кат.парцеле број 757 (виноград) и 756 (њива) у
дужини од око 80 м¹ долази до тромеђе
кат.парцеле број 757 (виноград), 756 (њива) и
697 (сеоски пут) овде се граница поново ломи
под углом од 95º и иде у правцу северо-истока
северном граничном линијом катастарске
парцеле број 697 (сеоски пут) у дужини од 85 м¹
где се граница поново ломи под углом од око
275º и иде у правцу југа пресеца пут кат.парцела
697 (сеоски пут) и наставља граничном линијом
између кат.парцела број 676 (њива) и 675 (њива)
и долази до граничне преломне тачке број 1.
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Члан 4.

План ће садржати:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе и грађевинске линије;
5. потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
9. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс;
10. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама за које није предвиђено
доношење плана детаљне регулације;
11. друге елементе значајне за спровођење
плана и
12. графички део.
Члан 5.
Израда Плана уступа се Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће се
из буџета Града Зрењанина, са могућношћу
суфинансирања од стране Министарства.
Рок за израду Плана је 14 (четрнаест)
месеци по доношењу ове Одлуке од стране
Скупштине града Зрењанина.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека
за урбанизам и просторно планирање, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-185/13-IV-05-01
од 26.08.2013. године одлучено је да се израђује
Стратешка процена утицаја Плана генералне
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регулације насељеног места Перлез на животну
средину, а на основу претходно прибављеног
мишљења од Одсека за заштиту и унапређивање
животне средине број: 501-190/13-IV-05-06 од
26.08.2013. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
изради стратешке процене утицаја
Плана
генералне регулације насељеног места Перлез на
животну средину, бр. 501-185/13-IV-05-01 од
26.08.2013. године, која се заједно са овом
Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 8.
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: 06-170-10/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12, 29/12 и 35/13), Одељење за
урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно
планирање Градске управе града Зрењанина,
дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ПЕРЛЕЗ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План генералне регулације насељеног
места Перлез приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
План генералне регулације насељеног
места Перлез (у даљем тексту: План) обухвата
насељено место Перлез.
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Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја Плана су обезбеђивање заштите животне
средине и одрживог развоја сагледавањем свих
промена у просторно функционалној
организацији
имплементацијом
планских
решења. Стратешка процена утицаја планских
решења на животну средину вршиће се за
законом одређене намене и врсте објеката, а у
циљу сагледавања могућих значајнијих утицаја
на животну средину, могућности смањења
негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
1. Карактеристике плана
- Значај плана за заштиту животне
средине и одрживи развој
Заштита животне средине треба да се огледа у
тражењу баланса између квалитета животне
средине и просторно функционалне структуре
насеља тј. као креативан процес успостављања
равнотеже између природних ресурса и урбаних
функција насеља у партнерском односу свих
интересних функција у насељу.
- Проблеми заштите животне средине
плана и могући утицаји на: ваздух, воде,
земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна
добра, становништво и здравље,
културно
историјску баштину, инфраструктурне и друге
објекте и друге створене вредности
Стање животне средине Перлеза је директно
зависно од више група чинилаца
- како
природних услова тако и услед урбанизације, од
привредних активности, саобраћаја и друштвено
– економских односа у насељу и његовом
окружењу.
Ваздух - емисија штетних гасова из
индустрије и издувних гасова од јавног и
нндивидуалног саобраћаја...
Вода - загађивања реке Бегеј и осталих
површинских вода , као и експлоатације,
потрошња и загађивање
подземних
ресурса за водоснабдевање
Земљиште – индустријско загађење
земљишта, дивље депоније, загађење од
подземних вода у околини депонијског
простора, депонијски простор, појава
амброзије, крпеља....
Клима - На микроклиму утичу водене
површине,
аерозагађеност,
структура
пољопривредне
производње,
зелене
површине, орјентација улица и објеката у
насељу итд.
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Биљни и животињски свет – посредни и
непосредни утицаји од воде, ваздуха и
земљишта
Станишта и биодиверзитет - При
нормалним условима нема опасности по
станишта и биодиверзитет. Биодиверзитет
и биолошки ресурси ће се користити на
начин који омогућава њихов опстанак,
обнављање и унапређивање у случају
нарушености.
Заштићена природна добра – утицај на
велики број врста, форми и варијетета
декоративне дендрофлоре
Становништво и здравље – посредно и
непосредно преко квалитета воде, ваздуха
и земљишта
Културно историска баштина - врста
материјала и конструктивна решења,
атмосферска
загађења,
елементарне
непогоде, људске активности које ће се
испољити кроз реализацију плана.
Инфраструктурни и други објекти –
узајамни
положај
инфраструктурних
објеката као и положај у односу на друге
објекте
- Степен утицаја плана на друге планове,
укључујући и оне у различитим хијерархијским
структурама
- Степен којим се планом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу
локације,
природе,
обима
и
услова
функционисања или у вези са алокацијом
ресурса
Основни чиниоци просторне структуре
Перлеза као насељеног места су:
- језгро насеља
- стамбено ткиво
- индустријске зоне
- јавно зеленило
- саобраћај и
- отворени рубни предели,
са
свим
претходно
наведеним
карактеристикама насељено место Перлез има
одређени потенцијал и представља центар
развоја. Веза насеља са суседним насељеним
местима је физичке и функционалне природе.
2. Карактеристике утицаја
- Вероватноћа, интензитет, сложеност,
реверзибилност
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
Временска
димензија
(трајање,
учесталост, понављање)
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
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- Просторна димензија (локација,
географска област, број изложених становника,
прекогранична природа утицаја)
Перлез се налазе у јужном
делу
територије града Зрењанина, у Банату. Положај
Перлеза у граду Зрењанину и друге везе са
спољним регионалним подручјима, могу се
сматрати као повољан фактор за развој
одређених функција. Број становника 2011.год
износио је 3342, а планирано је до 2020. године
3791 становник. Границе гравитационих утицаја
Перлеза ка северу, према градском насељу
Зрењанин, и реци Бегеј, могу се и у перспективи
сматрати доста стабилним.
- Кумулативна и синергијска природа
утицаја
Огледа се у раду примарних и
секундарних
делатности
–
њиховим
локацијским размештајем и капацитетима
производње.
- Ризици по људско здравље и животну
средину
Огледају се у производњи и промету
животних намирница, коришћењу воде за пиће,
раду индустријских објеката, локацији и раду
депоније, трасама канализације и радом
постројења за испуштање, пречишћавање и
одстрањивање отпадних вода и других отпадних
материја, у току одвијања јавног саобраћаја и др.
- Деловање на области од природног,
културног и другог значаја.
Могу се јавити утицаји на образовање
деце у одговарајућим условима, објекте
здравствене заштите који задовољавају потребе
здравствене заштите, објекте културе у виду
потенцијалне надградње постојећих институција
или нових објеката који би допринели
културном богаћењу становника Арадца,
тенденцију
развијања
континуираног
такмичарског успеха становника и стварање
услова за масовније укључивање становника у
спортско-рекреативне активности.
- Деловање на угрожене области
Манифестоваће се кроз прекорачене
стандарде квалитета животне средине или
граничне вредности, интензивно коришћење
земљишта и сл.
Члан 4.
Стратешка процена ће проценити и
вредновати могуће значајније утицаје на
животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана и биће урађен по
следећој методологији:
- полазне основе стратешке процене у оквиру
којих ће се утврдити постојеће стање
квалитета чинилаца животне средине,
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општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину,
смернице за израду стратешких процена
утицаја
за
планове
на
нижим
хијерахијским нивоима и процене утицаја
пројеката на животну средину,
програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана (мониторинг),
приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратешке процене,
приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор,
датог плана са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на
који су
питања
животне средине
укључена у план,
закључци до којих се дошло током израде
извештаја
о
стратешкој
процени
представљени на начин разумљив јавности
и други подаци од значаја за стратешку
процену.
Члан 5.

За носиоца израде стратешке процене
одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'', Зрењанин.
Носилац израде стратешке процене ће
образовати мултидисциплинарни стручни тим,
састављен од запослених са одговарајућим
лиценцама и по потреби ангажовати стручна
лица или организације за поједине елементе
стратешке процене.
Рок за израду стратешке процене је 12
месеци од доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене
ће се обезбедити из буџета града Зрењанин.
У току израде стратешке процене
прибавиће се подаци, мишљења и извршити
консултације
са
свим
надлежним
и
заинтересованим органима и организацијама,
које располажу подацима који су битни за
сагледавање утицаја и предлагање мера заштите
на животну средину.
Стратешка процена утицаја на животну
средину биће изложена на јавни увид заједно са
Нацртом плана.
Члан 7.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана генералне регулације насељеног
места Перлез.
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Члан 8.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-185/13-IV-05-01
Дана: 26.08.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
215
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 и 50/13) и члана 31. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанин, на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ЧЕНТА
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 и
50/13) и Просторним планом града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 11/11)
приступа се изради ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЧЕНТА
(у даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив Плана, оквирна граница
обухвата Плана, садржина и рок израде Плана,
начин финансирања израде Плана, обавеза
израде стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду овог
Плана, у складу са Законом о планирању и
изградњи.
Члан 3.
Простор обухваћен Планом је насељено
место Чента које се налази на делу катастарске
општине Чента. Оквирна граница Плана је
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граница дефинисана Урбанистичким планом МЗ
Чента до 2010. године (''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', број 8/87 и
''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 3/94 и
11/03). Опис границе грађевинског продручја дат
је из Урбанистичког плана, као и оквирна
површина обухвата плана која износи око 357,37
hа, док ће се тачна граница, обухват и површина
простора дефинисати по добијању ажурних
геодетских подлога у фази израде Концепта
плана.
Граница
грађевинског
подручја
насељеног места Чента (у даљем тексту:
граница) полази од граничне преломне тачке
број 1. која се налази на северу насељеног места,
на тромеђи кат.парцеле бр.1896 (пут ЗрењанинБеоград), 1649 (њива) и 1961 (пут ЧентаФаркаждин).
Од граничне преломне тачке број 1.
граница иде у правцу југоистока долази до
четворомеђе кат.парцеле број 4960 (њива), 1512
(парк), 1896 (пут Зрењанин-Београд) и 1961 (пут
Чента – Фаркаждин) у овој тачки граница се
ломи под углом од око 125º и иде у правцу
истока у дужини од око 86 м. граничном
линијом између кат.парцела бр.4960 (њива) и
1512 (парк) и долази до тромеђе кат. парцела
бр.1512 (прак), 4962 (сеоски пут) и 4963
(рибњак), у овој тачки граница се поново ломи
под углом од око 270º и иде у правцу југа
граничном линијом између кат.парцела бр.4963
(рибњак) и 1480 до 1512, 1479/1-2, 1474/1-2,
1422, 1471, 1455-1430 и долази до граничне
преломне тачке број 2 која се налази на тромеђи
кат.парцела бр.1430 (њива), 4963 (рибњак) и
1418/1 (улица Аласка).
Граница у граничној преломној тачки број
2 се ломи под углом од око 270º и иде у правцу
југо-истока у дужини од око 50 м¹ и долази до
тромеђе кат.парцеле бр.1418/1 (улица Аласка),
1373 (плац) и 4963 (рибњак) у овој тачки
граница се ломи под углом од око 238º и иде у
правцу југа кривудавом граничном линијом
између кат.парцеле бр.1418/1 (улица Аласка) и
1372-1382 (плацеви) и долази до тромеђе
кат.парцеле бр.1416 (плац), 1418/1 (улица
Аласка) и 1382 (њива) од ове тачке граница
наставља у истом правцу граничном линијом
иизмеђу кат.парц.бр.1416-1414, 1411-1408, 1405,
1404, 1401, 1400, 1399, 1398/2, 1398/3, 1396/1,
1395/1, 1394-1392 и 1382-1391 пресеца
кат.парцелу бр.1349 и долази до граничне
преломне тачке бр.3. која се налази на тромеђи
кат.парцеле бр.1349,1309 (сеоски пут) и 1205
(њива).
Од граничне преломне тачке број 3.
граница наставља у правцу југо-истока
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граничном линијом између кат.парцела бр.1309
(сеоски пут) и 1205, 1218/31-27, 1215/25-1 и
долази до тромеђе кат.парцеле број 1218/1, 1309
(пут сеоски) и 1168/2 у овој тачки граница се
ломи, под углом од око 90º и иде у правцу
североистока у дужини од 10 м¹ где се поново
ломи под углом од око 280º и иде у правцу југоистока у дужини од око 100 м¹ па се пново ломи
под углом од око 270º и иде у правцу југо-запада
у дужини од око 23 м¹ и избија на кат.парцелу
бр.1194 (пут Чента-Београд), у овој тачки
граница се ломи под углом од око 70º и иде у
правцу југо-истока у дужини од око 140 м¹
северном страном парцеле кат.бр.1194 (пут
Чента-Београд) овде се граница ломи под углом
од 90º пресеца кат.парцелу бар.1194 (пут ЧентаБеоград) и долази до граничне преломне тачке
бр.4 која се на тромеђи кат.парцела бр.1194 (пут
Чента-Београд) 1219/1 (сеоски пут) и 1191/6
(њива).
Граница из граничне преломне тачке бр.4
иде у истом правцу граничном линијом између
кат.парцеле бр.1219/1 (сеоски пут) и 1191/6
(њива) и долази до тромеђе кат.парцела бр.1219
(сеоски пут), 1191/5 (њива) и 1190 (сеоски пут)
граница се у овој тачки ломи под углом од око
268º и иде у правцу северо-запада граничном
линијом између кат.парцела бр.1190 (сеоски пут,
јужна страна) и 1191/3-5, 1187-1177, 1176/1-4 и
1175 и долази до граничне преломне тачке бр.5
која се налази на тромеђи кат.парцела бр.1190
(сеоски пут), 1175 (њива) и 1141 (широки сеоски
пут).
Граница у граничној преломној тачки бр.5
се ломи под углом од око 90º и иде у правцу југа
граничном
линијом
између
кат.парцела
бр.1141/1 (широки сеоски пут) и 1175 (њива),
1163 (њива) и 1162 (њива), граница продужава у
истом правцу граничном линијом између
кат.парцела бр.1149/1 (шума) и 1116 (пашњакдепресија) и долази до граничне преломне тачке
број 6 која се налази на тромеђи кат.парцела
бр.1116 (пашњак-депресије), 1142/1 (шуме) и
4988 (старо корито реке Караш).
Граница у граничној преломној тачки број
6 се ломи под углом од око 270º и иде у правцу
запада кривом граничном линијом северне
стране кат.парцеле бр. 4988 (старо корито реке
Караш) долази до пута Зрењанин-Београд
наставља и даље северном граничном линијом
старог корита реке Караш (кат.парц.бр.4988) и
долази до граничне преломне тачке број 7 која се
на тромеђу кат.парцела бр.4988 (старо корито
реке Караш), 4983 (насип) и 1003/2 (пут).
Граница у граничној тачки број 7 се ломи
и иде у правцу севера пратећи граничну линију
између кат.парцеле бр.1000/3 (пашњак), 4977/1
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(улица), 4977/27 (плац) и 4980/2 (пашњак)
долази до тромеђе између кат.парцела бр.4980/2
(пашњак), 4977/27 (плац) и 4978/1 (њива) у овој
тачки граница се ломи под углом од око 270º и
иде у правцу северо-стока граничном линијом
између парцела кат.бр.4977/27-54 (плацев) и
4978/1 (њива) и долази до тромеђе кат.парцела
бр.4977/54 (плац), 4977/1 (улица), 1011/1 (пут
Зрењанин-Београд) у овој тачки граница се ломи
под углом од око 80º и иде у правцу северозапада у дужини од око 200 м где се поново
ломи под углом од око 270º и иде у правцу
северо-истока у дужини од око 400 м секући
парцелу кат.бр.4078/1 и долази до тромеђе
кат.парцела бр.4977/1 (њива), 4978/1 (њива) и
4977/1 (њива) у овој тачки граница са ломи под
углом од око 160º и иде у правцу севера у
дужини од око 190 м¹ граничном линијом између
катастарских парцела бр.4077/1 (њива), 4977/56
и 4977/55 излази на пут Чента-Книћанин
пресеца га и на његовој северној граничној
линији се ломи под углом од око 306º и иде у
правцу југо-истока у дужини од око 90 м¹ и
долази до граничне преломне тачке бр.8 која се
налази на тромеђи катастарских парцела број
4976 (пут Чента-Книћанин), 1648/5 (њива) и
4975/1 (њива).
Граница у граничној преломној тачки 8 се
ломи под углом од око 50º и иде у правцу севера
кривудавом граничном линијом иизмеђу
кат.парцела број 4975/1 (источна страна) и
кат.парцела број 1648/5, 1648/1, 1647/1, 1646,
4975/25-30, 1641, 1640/1-3, 1639/1-2, 1634-1637,
1629, 1628, 1627, 1624/1, 1588, 1576-1587 и
1514/1 до 1566/1 и долази до граничне преломне
тачке број 9 која се налази на северо-западном
делу граничне линије кат.парцеле бр.1542/2
према кат.парцели бр.4975/1.
У преломној граничној тачки број 9 граница
се ломи под углом од око 270º и иде у правцу
истока, граничном линијом између кат.парцела
бр.1514/2, 1514/1, и 4975/1 избија на парцелу
кат.бр.1896 (пут Зрењанин-Београд) пресеца га и
на његовој источној граничној линији, поново се
ломи под углом од око 250º и иде у правцу југа у
дужини од око 145 м¹ и долази до почетне
граничне преломне тачке број 1.
Члан 4.
План ће садржати:
1. границу Плана и обухват грађевинског
подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. претежну намену земљишта по зонама и
целинама;
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4. регулационе и грађевинске линије;
5. потребне нивелационе коте раскрсница
улица и површина јавне намене;
6. коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску,
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
7. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
8. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације са прописаном забраном
изградње до његовог доношења;
9. локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс;
10. правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама за које није предвиђено
доношење плана детаљне регулације;
11. друге елементе значајне за спровођење
плана и
12. графички део.
Члан 5.
Израда Плана уступа се Јавном
предузећу "Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина" (у даљем тексту: ЈП
Дирекција) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће се
из буџета Града Зрењанина, са могућношћу
суфинансирања од стране Министарства.
Рок за израду Плана је 14 (четрнаест)
месеци по доношењу ове Одлуке од стране
Скупштине града Зрењанина.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека
за урбанизам и просторно планирање, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-179/13-IV-05-01
од 26.08.2013. године одлучено је да се израђује
Стратешка процена утицаја Плана генералне
регулације насељеног места Чента на животну
средину, а на основу претходно прибављеног
мишљења од Одсека за заштиту и унапређивање
животне средине број: 501-193/13-IV-05-06 од
26.08.2013. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
изради стратешке процене утицаја
Плана
генералне регулације насељеног места Чента на
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животну средину, бр. 501-179/13-IV-05-01 од
26.08.2013. године, која се заједно са овом
Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 8.
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: 06-170-11/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и
члана 12. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
број 28/12, 29/12 и 35/13), Одељење за
урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно
планирање Градске управе града Зрењанина,
дана 26.08.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ЧЕНТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План генералне регулације насељеног
места Чента приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 2.
План генералне регулације насељеног
места Чента (у даљем тексту: План) обухвата
насељено место Чента.
Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја Плана
су обезбеђивање заштите
животне
средине
и
одрживог
развоја
сагледавањем свих промена у просторно функционалној организацији имплементацијом
планских решења. Стратешка процена утицаја

20. септембар 2013. год.

планских решења на животну средину вршиће се
за законом одређене намене и врсте објеката, а у
циљу сагледавања могућих значајнијих утицаја
на животну средину, могућности смањења
негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
1. Карактеристике плана
- Значај плана за заштиту животне
средине и одрживи развој
Заштита животне средине треба да се огледа у
тражењу баланса између квалитета животне
средине и просторно функционалне структуре
насеља тј. као креативан процес успостављања
равнотеже између природних ресурса и урбаних
функција насеља у партнерском односу свих
интересних функција у насељу.
- Проблеми заштите животне средине
плана и могући утицаји на: ваздух, воде,
земљиште, климу, биљни и животињски свет,
станишта и биодиверзитет, заштићена природна
добра, становништво и здравље,
културно
историјску баштину, инфраструктурне и друге
објекте и друге створене вредности
Стање животне средине Ченте је директно
зависно од више група чинилаца
- како
природних услова тако и услед урбанизације, од
привредних активности, саобраћаја и друштвено
– економских односа у насељу и његовом
окружењу.
Ваздух - емисија штетних гасова из
индустрије и издувних гасова од јавног и
нндивидуалног саобраћаја...
Вода - загађивања Тамиша и осталих
површинских вода , као и експлоатације,
потрошња и загађивање
подземних
ресурса за водоснабдевање .
Земљиште – индустријско загађење
земљишта, дивље депоније, загађење од
подземних вода у околини депонијског
простора, депонијски простор, појава
амброзије, крпеља....
Клима - На микроклиму утичу водене
површине,
аерозагађеност,
структура
пољопривредне
производње,
зелене
површине, орјентација улица и објеката у
насељу итд.
Биљни и животињски свет – посредни и
непосредни утицаји од воде, ваздуха и
земљишта
Станишта и биодиверзитет - При
нормалним условима нема опасности по
станишта и биодиверзитет. Биодиверзитет
и биолошки ресурси ће се користити на
начин који омогућава њихов опстанак,

20. септембар 2013. год.

Број 29

Службени лист града Зрењанина

обнављање и унапређивање у случају
нарушености.
Заштићена природна добра – утицај на
велики број врста, форми и варијетета
декоративне дендрофлоре
Становништво и здравље – посредно и
непосредно преко квалитета воде, ваздуха
и земљишта
Културно историска баштина - врста
материјала и конструктивна решења,
атмосферска
загађења,
елементарне
непогоде, људске активности које ће се
испољити кроз реализацију плана.
Инфраструктурни и други објекти –
узајамни
положај
инфраструктурних
објеката као и положај у односу на друге
објекте
- Степен утицаја плана на друге планове,
укључујући и оне у различитим хијерархијским
структурама
- Степен којим се планом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу
локације,
природе,
обима
и
услова
функционисања или у вези са алокацијом
ресурса
Основни чиниоци просторне структуре
Ченте као насељеног места су:
- језгро насеља
- стамбено ткиво
- индустријске зоне
- јавно зеленило
- саобраћај и
- отворени рубни предели,
са
свим
претходно
наведеним
карактеристикама насељено место Чента има
одређени потенцијал и представља центар
развоја. Веза насеља са суседним насељеним
местима је физичке и функционалне природе.
2. Карактеристике утицаја
- Вероватноћа, интензитет, сложеност,
реверзибилност
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
Временска
димензија
(трајање,
учесталост, понављање)
Зависиће од намене простора врсте
делатности које се на посматраном подручју
посматрају.
- Просторна димензија (локација,
географска област, број изложених становника,
прекогранична природа утицаја)
Чента се налази у јужном делу
територије града Зрењанина у Банату. Положај
Ченте у граду Зрењанину и друге везе са
спољним регионалним подручјима, нарочито
Београдом, могу се сматрати као повољан
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фактор за развој одређених функција. Број
становника 2011.год износи 3017, а планирано је
до 2020.године 3097 становника. Границе
гравитационих утицаја Ченте ка југу, према
Београду, као и ка западу дуж Тамиша могу се и
у перспективи сматрати доста стабилним.
- Кумулативна и синергијска природа
утицаја
Огледа се у раду индустрије – њеним
локацијским размештајем и капацитетима
производње.
- Ризици по људско здравље и животну
средину
Огледају се у производњи и промету
животних намирница, коришћењу воде за пиће,
раду индустријских објеката, локацији и раду
депоније, трасама канализације и радом
постројења за испуштање, пречишћавање и
одстрањивање отпадних вода и других отпадних
материја, у току одвијања јавног саобраћаја и др.
- Деловање на области од природног,
културног и другог значаја.
- Могу се јавити утицаји на образовање
деце у одговарајућим условима, објекте
здравствене заштите који задовољавају потребе
здравствене заштите, објекте културе у виду
потенцијалне надградње постојећих институција
или нових објеката који би допринели
културном
богаћењу
становника
Ченте,
тенденцију
развијања
континуираног
такмичарског успеха становника и стварање
услова за масовније укључивање становника у
спортско-рекреативне активности.
- Деловање на угрожене области
Манифестоваће се кроз прекорачене
стандарде квалитета животне средине или
граничне вредности, интензивно коришћење
земљишта и сл.
Члан 4.
Стратешка процена ће проценити и
вредновати могуће значајније утицаје на
животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана и биће урађен по
следећој методологији:
- полазне основе стратешке процене у оквиру
којих ће се утврдити постојеће стање
квалитета чинилаца животне средине,
- општи и посебни циљеви стратешке
процене и избор индикатора,
- процена могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину,
- смернице за израду стратешких процена
утицаја
за
планове
на
нижим
хијерахијским нивоима и процене утицаја
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пројеката на животну средину,
програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана (мониторинг),
приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратешке процене,
приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор,
датог плана са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на
који су
питања
животне средине
укључена у план,
закључци до којих се дошло током израде
извештаја
о
стратешкој
процени
представљени на начин разумљив јавности
и други подаци од значаја за стратешку
процену.
Члан 5.

За носиоца израде стратешке процене
одређује се ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'', Зрењанин.
Носилац израде стратешке процене ће
образовати мултидисциплинарни стручни тим,
састављен од запослених са одговарајућим
лиценцама и по потреби ангажовати стручна
лица или организације за поједине елементе
стратешке процене.
Рок за израду стратешке процене је 12
месеци од доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду стратешке процене
ће се обезбедити из буџета града Зрењанин.
У току израде стратешке процене
прибавиће се подаци, мишљења и извршити
консултације
са
свим
надлежним
и
заинтересованим органима и организацијама,
које располажу подацима који су битни за
сагледавање утицаја и предлагање мера заштите
на животну средину.
Стратешка процена утицаја на животну
средину биће изложена на јавни увид заједно са
Нацртом плана.
Члан 7.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана генералне регулације насељеног
места Чента.
Члан 8.
Ова Одлука се објављује у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-179/13-IV-05-01
Дана: 26.08.2013. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић, с.р.
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На основу члана 32. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07) и члана 6. тачка 7. Закона
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 31.
тачка 13. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина, бр. 26/13 – пречишћен
текст) Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 20.09.2013. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ТРОШКОВИМА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У тексту Одлуке о трошковима
техничког прегледа објеката (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 1/11) речи: ''Одељење за
послове урбанизма'' у одређеном падежу,
замењују се речима: ''Одељење за урбанизам'' у
одговарајућем падежу и речи: ''радници Градске
управе'' у одређеном падежу, замењују се
речима: ''запослени у Градској управи'' у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
После члана 8. додаје се нови члан ''8а.''
који гласи:
''Члан 8а.
Трошкови техничког прегледа у смислу
ове Одлуке не обрачунавају се и не наплаћују у
вршењу техничких прегледа верских објеката –
цркава, као и вртића, школа и здравствених
установа грађених средствима из буџета
Републике, Аутономне Покрајине или локалне
самоуправе''.
Члан 3.
Члан 9. брише се.
Чланови 10. и 11. постају чланови 9. и 10.
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Члан 4.
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: 06-170-12/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/12), члана 4. став 1. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'' број 88/11), члана 20. тачка 5.и члана 32.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 31.
тачка 8. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен
текст) Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН
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Ова делатност обухвата:
- дистрибуцију и снабдевање госовитим
горивима свих врста гасоводом.
35.23 – Трговина гасовитим горивима преко
гасоводне мреже.
Ова делатност обухвата:
- продају гаса корисницима преко
гасоводне мреже.
43.22 - Постављање грејних система:
Ова делатност обухвата:
- постављање грејних система на гас,
- постављање инсталације за грејање.
Остала делатност Предузећа:
71.20 – Техничко испитивање и анализа.
43.99 – Остали непоменути грађевински радови.
Предузеће поред ове делатности обавља
следеће послове:
- остале инсталационе радове,
- реконструкција и поправка плиновада и
вреловода,
- поправка и одржавање топлотних
подстаница, одржавање кућних инсталација
централног грејања, изграда и одржавање
топловода,
- поправка и одржавање гасних
инсталација, регулација гасних трошила и
других гасних постројења, котларница на гас и
припадајуће регулационе опреме, контрола,
поправка и баждарење мерача гаса.
Члан 3.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног
предузећа
''Градска
топлана''
Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 23/13 –
пречишћен текст) у члану 2. у ставу 3. речи
''Управни одбор'' мењају се речима ''Надзорни
одбор''.
Члан 2.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
''Члан 4.''
Делатност Предузећа је од општег
интереса и то:
35.30 - Снабдевање паром и климатизација.
Ова делатност обухавата:
- производњу и дистрибуцију паре и
топле воде за грејање и друге сврхе.
35.22 – Дистрибуција гасовитим горивима
гасоводом.

У члану 18. у ставу 2. Одлуке речи:
''Председник општине'' мења се са речи:
''Градоначелник'', а речи: ''Управни одбор''
мењају се речима: ''Надзорни одбор''.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивња у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-13/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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20. септембар 2013. год.
Члан 1.

На основу члана 4. став 2. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/12), члана 20. тачка 5. и члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
галсник РС'', бр. 129/07) и члана 31. тачка 8.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 20.09.2013. године донела је

Град
Зрењанин
приступа
изради
Стратегије одрживог развоја града Зрењанина за
период од 2014. до 2020. године (у даљем тексту:
Стратегија).
Члан 2.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН

Циљ израде Стратегије је да се обезбеди
одржив друштвено – економски развој града
Зрењанина,
кроз
континуитет
процеса
стратешког
планирања
усмереног
на
уједначавање развоја и ангажовање локалних
ресурса, широке грађанске партиципације и
укључења свих релевантних чинилаца, и
унапређење квалитета живота свих грађана.

Члан 1.

Члан 3.

У члану 6. став 1. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанин'' Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/13)
износ ''281.594.000,00 динара'' мења се износом:
''381.594.000,00 динара''.

Техничку подрушку у процесу израде
Стратегије ће пружити Регионални центар за
друштвено-економски развој – Банат.

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: 06-170-14/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 32. тачка 4. и члана 66. став
3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07), члана
31. тачка 4. и члана 107. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 26/13-пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана 20.09.2013.
године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2020.
ГОДИНЕ

Члан 4.
Рок за израду предлога Стратегије је 30.
април 2014. године, а рок за усвајање Стратегије
је 30. јун 2014. године.
Члан 5.
У
циљу
спровођења
ове
одлуке,
Градоначелник града Зрењанина ће образовати
радна тела за израду Стратегије, и то: Радну
групу за израду Стратегије, Стратешки савет и
радно тело за мониторинг и евалуацију израде
Стратегије, и именоваће координаторе и чланове
радних група.
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: 06-170-15/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 13. став 1. и члана 88.
став 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број
129/07), члана 31. тачка 24. и чл 97. и 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града

20. септембар 2013. год.
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Зрењанина'', брoj 26/13-пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 20.09.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И ОПШТИНЕ
ЛЕПОСАВИЋ
Члан 1.
Овом одлуком успоставља се сарадња
између града Зрењанина и општине Лепосавић.
Члан 2.
У циљу утврђивања и реализације
заједничких активности град Зрењанин и
општина Лепосавић успостављају сарадњу у
областимa економије, привреде, културе,
здравства, образовања, спорта и у другим
областима у којима препознају заједнички
интерес.
Члан 3.
Споразумом о сарадњи између града
Зрењанина и општине Лепосавић ближе ће се
дефинисати облици и начин успостављене
сарадње.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града
Зрењанина да у име града Зрењанина потпише
Споразум о сарадњи између града Зрењанина и
општине Лепосавић.

Страна 518

лист града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст), Скупштина града Зрењанина дана
20.09.2013. године, донела следеће
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Јавне установе
''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин, број 883
коју је донео Управни одбор Установе дана 9.
септембра 2013. године.
2. Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-20/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 28. став 2. Закона о култури
(''Службени гласник Републике Србије'', број
72/09), члана 31. тачка 9а и члана 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', брoj 26/13-пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 20.09.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Члан 5.

I

Средства за финансирање сарадње
обезбеђују се у буџету града Зрењанина.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни
Статута Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин број 8-17/13 која је донета на седници
Управног одбора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин одржаној дана 9. јула 2013.
године.
II

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
данa објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-16/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. тачка 9а и члана 107.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени

Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-21/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. и 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 20.09.2013. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
I
Поводом јавног конкурса за именовање
директора Јавно предузеће ''Градска стамбена
агенција'' Зрењанин на период од 4 године, број:
06-104-2-4/13-I од 19.06.2013. године, неће се
извршити
именовање
директора
између
пријављених кандидата.

Број: 06-170-24/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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РС'', бр. 119/12), члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
ОДЛУКА
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА

II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-23/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. и 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 20.09.2013. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ

20. септембар 2013. год.

I
РАСПИСУЈУ СЕ огласи о јавном
конкурсу за именовање директора, и то:
-

Јавног предузећа ''Градска стамбена
агенција'' Зрењанин, ул. Гимназијска бр. 7,
Јавног
предузећа
''Радио
Зрењанин''
Зрењанин, ул. Народне омладине бр. 1.
II

Огласи о јавном конкурсу ће се објавити
у ''Службеном гласнику РС'', у дневним
новинама ''Данас'' у року од највише 8 дана од
дана доношења ове Одлуке, као и на интернет
страници Скупштине града Зрењанина заједно са
датумом објављивања у ''Службеном гласнику
РС''.
III
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања Огласа о јавном конкурсу у
''Службеном гласнику РС''.

I
Поводом јавног конкурса за именовање
директора Јавно предузеће ''Радио Зрењанин''
Зрењанин на период од 4 године, број: 06-104-27/13-I од 19.06.2013. године, неће се извршити
именовање директора између пријављених
кандидата.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

IV
Одлуку објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-25/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.

20. септембар 2013. год.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст) и
члана 12а. и 12б. Одлуке о оснивању Завода за
заштиту
споменика
културе
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 11/13
и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 5/09,
11/11 и 23/12), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 20.09.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, дипломирани
инжењер организације рада, разрешава се
дужности вршиоца дужности директора Завода
за заштиту споменика културе Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-26/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст), члана
12. Одлуке о оснивању Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 11/13 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 5/09, 11/11 и 23/12) и
члана 32., 33. и 34. Статута Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 20.09.2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН

Страна 520

директора Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-27/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст) и на
основу члана 14. Одлуке о оснивању Завода за
заштиту
споменика
културе
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 11/03
и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 5/09,
11/11 и 23/12), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 20.09.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ГОРАН ЋУРЧИН, економиста
ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. ПЕРИН АЛЕКСАНДАР, менаџер
3. ВЛАДИМИР МИЛАНКОВИЋ, инг.заштите
на раду
4. ГОРДАНА РАКОВИЋ, текстилни инжењер
5. НЕНАД ЈОКСИМОВИЋ, студент
6. БОЈАН КОЈИЧИЋ, историчар уметности,
представник запослених
7. ВЕСНА КАРАВИДА, историчар уметности,
представник запослених
II

I
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, дипломирани
инжењер организације рада, именује се за

Доношењем овог Решења престаје
дужност вршиоцима дужности председника и
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чланова Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 28/12 и 29/12 - исправка),
због истека мандата.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-28/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст), и на
основу члана 17. Одлуке о оснивању Завода за
заштиту
споменика
културе
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 11/03
и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 5/09,
11/11 и 23/12), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 20.09.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН

III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-29/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст) и на
основу члана 9. Одлуке о оснивању Градске
народне
библиотеке
''Жарко
Зрењанин''
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 6/92, 1/95 и 1/98 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/09, 23/11 и 23/12),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
именују се:

I
У Надзорни одбор Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. МИЛАН ДОПУЂА, дипл.инг.

20. септембар 2013. год.

1.

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
ВУК ВЕШОВИЋ, дипл. графички дизајнер

2.
3.

ЗА ЧЛАНОВЕ:
ГОРДАНА КУСАЛО, професор
ДРАГАНА ГРАНДИЋ, професор
II

ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. ТОМИСЛАВ КОСТИЋ, пензионер
3. НАДА БЕЊОЦКИ, археолог, представник
запослених
II
Доношењем овог Решења престаје
дужност вршиоцима дужности председника и
чланова Надзорног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 28/12 и 22/13), због истека
мандата

Доношењем овог Решења престаје
дужност вршиоцима дужности председника и
чланова Управног одбора Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 28/12),
због истека мандата.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

20. септембар 2013. год.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-30/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст), и на
основу члана 10. Одлуке о оснивању Градске
народне
библиотеке
''Жарко
Зрењанин''
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 6/92, 1/95 и 1/98 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/09, 23/11 и 23/12),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 20.09.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
У Надзорни одбор Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. АНЂЕЛКА РАДИШИЋ, економиста
ЗА ЧЛАНА:
2. ЗОРИЦА МИЛИНКОВИЋ, прив. предузетник
II
Доношењем овог Решења престаје
дужност вршиоцима дужности председника и
члана Надзорног одбора Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 28/12),
због истека мандата.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-31/13-I
Дана: 20.09.2013. године
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ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 22.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст) и
члана 8., 12. и 13. Одлуке о образовању Савета за
праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', број: 1/06 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08 и 24/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 20.09.2013.
године донела је
Р Е ШЕ Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
I
У Савет за праћење примене Етичког
кодекса понашања функционера бирају се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. СТАНИСЛАВА ЈАНОШЕВИЋ,
економије

мастер

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
2. НЕДЕЉКО БЈЕЛИЋ, машински инжењер
ЗА ЧЛАНОВЕ:
3. ТАТЈАНА ВАСИЉЕВИЋ, прехрамбени
техничар,
4. АЛЕКСАНДРА МИЉИЋ, струковни инг.
технологије
5. БИЉАНА
ДРИНИЋ,
дипл.професор
физичког васпитања
II
Доношењем овог Решења престаје
дужност досадашњим члановима Савета за
праћење примене етичког кодекса понашања
функционера
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 28/08, 3/09, 5/09, 20/10 и 14/11),
због истека мандата.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
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МАРКОВ ГОРАН, дипл. правник

Број: 06-170-32/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 31. тачка 22.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 20.09.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БОТОШ
I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за
комасацију катастарске општине Ботош (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
ДУШАНКА БАБИЋ, дипл. правник
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:
ВЕСНА ЦВЈЕТКОВИЋ, дипл. правник
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. ГОРДАНА
НАТАРОШ,
дипл.
инж.
геодезије
2. ОЛИВЕРА ПАУНОВИЋ, дипл. инж.
архитектуре
3. ЛЕА
СТОЈАНОВИЋ,
дипл.
инж.
пољопривреде
4. АЛЕКСАНДРА МИХАЈЛОВИЋ, дипл. инж.
пољопривреде
5. БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ, учесник комасације
6. ВЛАСТИМИР ФИЛИПОВИЋ, учесник
комасације
7. ГОРАН ИЛИЈАШЕВ, учесник комасације
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20. септембар 2013. год.

ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВА:
СРЂАН КРАЈНОВИЋ, дипл. инж. геодезије
БРАНКА БАЈОВИЋ, дипл. инж. просторни
планер
СТЕВАН
МИЛАНОВ,
дипл.
инж.
пољопривреде
КРИСТИНА САЛАПУРА, дипл. инж.
пољопривреде
ГОРАН КОСТИЋ, учесник комасације
БОРИСЛАВ БОСИЋ, учесник комасације
ДРАГАН КЕТИН, учесник комасације

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ:
ЈЕЛЕНА БРАЈИЋ, дипл. правник
ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА:

II. Да први задатак Комисије буде да
утврди да ли је у катастарској општини Ботош
потребна комасација.
III. Да се преиспита финансијска
конструкција која је предвиђена за трошкове
спровођења комасације.
IV. Задатак Комисије, ако се испуне
услови из тачке II овог Решења, је спровођење
поступка комасације катастарске општине
Ботош у складу са Законом о пољопривредном
земљишту.
V. Стручне и административне послове
Комисије обавља секретар Комисије.
VI. Одређује се члан Градског већа
задужен за ресор пољопривреде и месних
заједница града Зрењанина, за координатора
између градске власти и активности око
доношења и спровођења одлуке о комасацији.
VII. Доношењем овог Решења престаје
да важи Решење о образовању и именовању
чланова Комисије за комасацију катастарске
општине Ботош (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 5/11 и 9/11).
VIII.
Ово
решење
објавити
у
''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-33/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
234
На основу члана 33. став 1. тачка 4. и
члана 42. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и
93/12), члана 31. тачка 22. и члана 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 26/13-пречишћен текст),
Скупштина града Зрењанина, на предлог
Градоначелника града Зрењанина, на седници
одржаној дана 20.09.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
I
У Решењу о образовању Градског штаба
за ванредне ситуације број: 06-113-94/12-I од 21.
августа 2012. године са допуном број: 06-141-

20. септембар 2013. год.
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57/12-I од 5. октобра 2012. године, тачка II мења
се и гласи:
''II
Градски штаб за ванредне ситуације (у
даљем тексту: Штаб) чине командант штаба,
заменик команданта, начелник штаба и 16
чланова, и то:
КОМАНДАНТ ШТАБА:
мр Иван Бошњак, Градоначелник
ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА:
Чедомир Јањић, заменик Градоначелника
НАЧЕЛНИК ШТАБА:
Рада Јованов Вуковић, шеф Одсека за
управљање ризицима и цивилном заштитом
МУП-а Републике Србије
ЧЛАНОВИ ШТАБА:
1. Јасмина Малинић, начелник Градске управе
града Зрењанина
2. Љиљана Пецељ Лубурић, с.р., начелник
Одељења за урбанизам у Градској управи
3. Душко Зец, директор ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин
4. Стојанка Самарџић Хорват, шеф Одсека за
заштиту и унапређивање животне средине у
Градској управи
5. Душко Јанковић, технички директор ВДП
''Средњи Банат'' Зрењанин
6. Бобан Ђукановић, члан Градског већа
задужен за здравство
7. Милан Репија, члан Градског већа задужен
за пољопривреду
8. Јулија Бобек, директор Центра за социјални
рад града Зрењанина
9. Бојан Путић, директор ЈКП ''Водовод и
канализација''
10. Љубица Травица, представник ЈП ''Радио
Зрењанин''
11. Зоран Јарић, представник ПУ Зрењанин
12. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за
одбрану и ванредне ситуације у Градској
управи
13. Владимир
Бурсаћ,
представник
Ветеринарског специјалистичког института
14. Александра Танасијевић, секретар Црвеног
крста Зрењанин
15. Горан Краварушић, директор ЈП ''Дирекција
за изградњу и уређење града Зрењанина''
16. Игор Виријевић, начелник Одељења
комуналне
полиције,
инспекцијсконадзорних послова и ванредних ситуација.''
II
У тачки IV реч: ''Одељење'' замењује се
речју: ''Одсек''.
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III

Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-34/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
235
На основу чл. 31. и 107. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћене текст) и
члана 16. Одлуке о равноправности полова на
територији града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 9/11 и 22/11) Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
20.09.2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА
ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И
ОСТВАРИВАЊЕ ЈЕДНАКИХ
МОГУЋНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I
У Решењу о образовању и именовању
Савета за равноправност полова и остваривање
једнаких могућности на територији града
Зрењанина број: 06-115-31/13-I од 12. јула 2013.
године (''Службени лист града Зрењанина'', број
22/13), у тачки II, став 2., код редног броја 6.
који се односи на члана Савета, врши се следећа
измена и то:
- Разрешава се дужности члана Савета за
равноправност
полова
и
остваривање
једнаких могућности на територији града
Зрењанина Павле Карлечик, буџетски
инспектор.
- Именује се за члана Савета за равноправност
полова и остваривање једнаких могућности
на територији града Зрењанина Златана
Анкић, члан Градског већа.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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На основу члана 54. и члана 55. став 3.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 20.09.2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''УРОШ ПРЕДИЋ '' ОРЛОВАТ
I
МАРИЈА
ЂОРЂЕВИЋ,
васпитач,
разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Урош Предић'' Орловат, као
представник родитеља, на лични захтев.

ДАНИЈЕЛА ЧОКИЋ, фризер, именује
се за члана Школског одбора Основне школе
''Урош Предић'' Орловат, као представник
родитеља.
III
Мандат Данијели Чокић траје до истека
мандата Школског одбора Основне школе
''Урош Предић'' Орловат, који је именован
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града
Зрењанина, број: 06-68-67/10-I (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 9/10).
IV
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-170-36/13-I
Дана: 20.09.2013. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић,с.р.
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