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3. Регрес за репродуктивни материјал 
 

Члан 15. 
 

 Регресе за репродуктивни материјал и то 
само за вештачко осемењавање одобравају се у 
висини од 50% од износа исказаног у рачуну 
овлашћене ветеринарске станиве која је обавила 
вештачко осемењавање, а који је издат у периоду 
од 01.01.2013. године до 31.12.2014. године. 
 

Члан 16. 
 

 За немене из члана 15. овог Програма 
планирана су средства у износу до 8 милиона 
динара. Реализација ових средстава вршиће се на 
основу конкурса за расподелу средстава за 
регрес за репродуктивни материјал који 
расписује Градоначелник града Зрењанна. 
Конкурс остаје отворен до утрошка планираних 
средстава.  

Члан 17. 
 

 Регреси се исплаћују за вештачко 
осемењавање приплодних животиња на основу 
поднетог захтева и следеће документације: 
- фотокопија рачуна овлашћене ветеринарске 

станице (оригинал на увид), 
- фотокопија потврде о регистрацији 

пољопривредног газдинства за 2013. и 2014. 
годину, 

- фотокопија банкарске картице са бројем 
наменског рачуна пољопривредног 
газдинства. 

 

Члан 18. 
 

  Регрес из члана 15. овог Правилника, 
исплаћује се на наменски рачун корисника 
подстицаја отворен код пословне банке и то до 
износа средстава који је утврђен посебним актом 
– решењем Градоначелника града Зрењанина у 
складу са могућностима буџета. 
 

Члан 19. 
 

  О спровођењу овог Програма стараће се 
Градска управа града Зрењанина. 
 

Члан 20. 
 

  Овај Програм ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-53-11-1/14-III 

Дана: 20.03.2014. године 
З Р Е Њ А Н И Н                   

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Мр Иван Бошњак,с.р. 

53 
  На основу члана 100. ст. 1, 2, 3, 4. и 5. 
Закона о заштити животне средине (''Службени 
гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 36/09-други закон, 
72/09-др.закон и 43/11-одлука УС) и чл. 48. и 
107. став 3. Статута града Зрењанина 
("Службени лист града Зрењанина", бр.26/13 - 
пречишћен текст и 37/13),  Градско веће града 
Зрењанина, по прибављеној сагласности 
Министарства енергетике, развоја и заштите 
животне средине број 401-00-252/2014-01 од 
11.03.2014. године, на седници одржаној дана 
20.03.2014. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се Програм коришћења средстава 

буџетског Фонда за заштиту животне 
средине града Зрењанина у 2014. години. 

2. Саставни део овог закључка је Програм 
коришћења средства буџетског Фонда за 
заштиту животне средине града Зрењанина 
у 2014. години. 

3. Закључак са Програмом коришћења 
средстава буџетског Фонда за заштиту 
животне средине града Зрењанина у 2014. 
години објавити у "Службеном листу града 
Зрењанина". 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 06-53-12/14-III 
Дана: 20.03.2014. године 
З Р Е Њ А Н И Н                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Мр Иван Бошњак,с.р. 

 
  - На основу члана 100. ст. 1, 2, 3, 4. и 5. 
Закона о заштити животне срeдине ("Службени 
гласник РС", бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 
72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС) и члана 48. 
Статута града Зрењанина, ("Службени лист града 
Зрењанина", бр. 26/13 - пречишћен текст и 
37/13), Градско веће града Зрењанина, по 
прибављеној сагласности Министарства 
енергетике, развоја и заштите животне средине 
број 401-00-252/2014-01 од 11.03.2014. године, на 
седници одржаној дана 20.03.2014. године, 
донело је  
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П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У 2014. 

ГОДИНИ 
 
  Овим Програмом утврђује се обим, 
намена и начин коришћења средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине (у даљем 
тексту: Фонд) планираних у буџету града 
Зрењанина за 2014. годину. 

  Средства буџетског фонда за заштиту 
животне средине града Зрењанина за 2014. 
годину планирана су Одлуком о буџету града 
Зрењанина за 2014. годину ("Службени лист 
града Зрењанина, број 36/13), у оквиру раздела 4 
- Заштита животне средине,  извор финансирања 
- 01, функционална класификација - 500, 
економска класификација 424 - позиција 94, 
економска класификација 511 - позиција 95, 
економска класификација 512 - позиција 96. 
Укупно за функционалну класификацију 500 
Заштита животне средине 165.000.000 динара. 

 
 Укупан пројектовани приход буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину: 
 

извор финансирања 01 приход из буџета  65.000.000 
 

извор финансирања 13 пренета неутрошена средства  100.000.000 
 

Укупно за функционалну класификацију 500 Заштита животне 
средине 

    165.000.000 

 
  Финансијска средства фонда за заштиту животне средине за 2014. годину планирана су за 
реализацију следећих програма: 
 

Редни број Намена- активност Износ(динара) са 
ПДВ 

I Програм праћења стања животне средине 
(мониторинг) на територији града Зрењанина 

7.885.000 

II 
 
 

Реализација планова и програма управљања 
заштићеним природним добрима 
 

 
5.000.000 

III  Програми и пројекти у области заштите животне 
средине  

110.000.000 

IV Остали програми и пројекти у области заштите 
животне средине који се реализују преко јавних, јавно-
комуналних и других предузећа, установа и 
институција и насељених места 

 
25.000.000 

V Остали програми и пројекти у области заштите 
животне средине, према Одлуци о буџету града 
Зрењанина за 2014. годину 

2.750.000 

VI Образовне активности (јачање капацитета запослених 
и едукација деце предшколског и школског узраста) 

3.000.000 

VII Финансирање пројеката невладиних организација 2.000.000 
VIII Остало      9.365.000 

Укупно са ПДВ (x20%)    165.000.000 
 
I Програм праћења стања животне срдине 
(мониторинг) на територији града Зрењанина 
- економска класификација 424, позиција 94 
специјализоване услуге из Одлуке о буџету 
града Зрењанина за 2014. годину, потребна 
средства укупно 7.885.000 РСД са ПДВ: 
 
1) праћење квалитета ваздуха, потребна 

средства 4.900.000 РСД са ПДВ, 

2) праћење нивоа комуналне буке, потребна 
средства 1.150.000 РСД са ПДВ, 

3) праћење квалитета површинских вода и 
акумулација и мониторинг површинских 
вода на купалиштима, потребна средства 
1.395.000 РСД са ПДВ, 

4) Информисање о стању и прогнози 
аерополена, потребна средства 440.600 РСД 
са ПДВ. 
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II Реализација планова и програма 
управљања заштићеним природним добрима 
- економска класификација 424, позиција 94 из 
Одлуке о буџету града Зрењанина за 2014. 
годину, потребна средства укупно 5.000.000 РСД 
са ПДВ: 
 
1) споменик природе "Жупанијски парк" нега 

и одржавање, 
2) споменик природе "Храст лужњак" нега и 

одржавање, 
3) споменик природе "Бели дуд у Белом Блату" 

нега и одржавање, 
4) посете заштићеним природним добрима. 

 
III Програми и пројекти у области заштите 
животне средине - економска класификација 
511, позиција 95 из Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2014. годину, потребна средства 
укупно 110.000.000 РСД са ПДВ: 
 
1) радови на Багљашком каналу, потребна 

средства 43.440.000 РСД са ПДВ,  
2) Завршетак изградње и опремање 

рециклажног центра, потребна средства 
50.000.000 РСД са ПДВ, 

3) Израда Студије оправданости за пројекат 
"Регионални центар за управљање отпадом - 
Зрењанин", потребна средства 600.000 РСД 
са ПДВ, 

4) Студија о процени утицаја на животну 
средину за пројекат "Регионални центар за 
управљање отпадом - Зрењанин", потребна 
средства 1.800.000 РСД са ПДВ, 

5) Допунска истраживања на локацији улазно-
излазне зоне за регионалну депонију 
360.000 РСД са ПДВ, 

6) Допунска истраживања на локацији 
позајмиште материјала за изградњу тела 
депоније, потребна средства 600.000 РСД са 
ПДВ,  

7) Услуге израде идејног пројекта за пречистач 
отпадних вода, потребна средства 
10.800.000 РСД са ПДВ, 

8) Израда Студије оправданости за пречистач 
отпадних вода, потребна средства 2.400.000 
РСД са ПДВ. 
 

IV Остали програми и пројекти у области 
заштите животне средине који се реализују 
преко јавних, јавно-комуналних и других 
предузећа, установа и институција и 
насељених места - економска класификација 
424, позиција 94  и економска класификација 
512, позиција 96 из Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2014. годину, потребна средства 
укупно 25.000.000 РСД са ПДВ:  

1) уклањање дивљих депонија, економска 
класификација 424, позиција 94, 

2) радови на постојећој депонији, економска 
класификација 424, позиција 94, 

3) радови на регионалној депонији, економска 
класификација 424, позиција 94, 

4) набавка машина и опреме за реализацију 
програма заштите животне средине, 
економска класификација 512, позиција 96. 

 

V Остали програми и пројекти у области 
заштите животне средине, према Одлуци о 
буџету града Зрењанина за 2014. годину - 
економска класификација 424, позиција 94 и 
економска класификација 423, котизације, 
дневнице и смештај из Одлуке о буџету града 
Зрењанина за 2014. годину, потребна средства 
укупно 2.750.000 РСД са ПДВ: 
 

1) учешће у међународним и регионалним 
пројектима, потребна средства за реализацију 
2.750.000 РСД са ПДВ, економска 
класификација 423, котизације, дневнице, 
смештај. 
 

VI Образовне активности - економска 
класификација 424, позиција 94 специјализоване 
услуге из Одлуке о буџету града Зрењанина за 
2014. годину, потребна средства укупно 
3.000.000 РСД са ПДВ: 
 
1) учешће запослених на стручним 

семинарима, потребна средства 1.000.000 
РСД са ПДВ, 

2) едукација деце предшколског и школског 
узраста из области заштите животне 
средине 2.000.000 РСД са ПДВ 

- пројекат "Еко Башта"  
- пројекат "Добро дрво".  

 
VII Финансирање пројеката невладиних 
организација из области заштите животне 
средине - економска класификација 424, 
позиција 94 из Одлуке о буџету града Зрењанина 
за 2014. годину, потребна средства укупно 
2.000.000 РСД са ПДВ: 
 
1) конкурс за невладине организације из области 
заштите животне средине потребна средства 
2.000.000 РСД са ПДВ. 
 
VIII Остало – економска класификација 424, 
позиција 94 из Одлуке о буџету града Зрењанина 
за 2014. годину, потребна средства укупно 
9.365.000 РСД са ПДВ. 
 

  Остала нераспоређена средства 
подразумевају средства која су предвиђена за 
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утрошак у случају хитности, тј. неодложности и 
непланираности, а неопходно их је спровести 
током 2014. године у оквиру активности из 
области заштите животне средине. 
  Реализацију овог Програма спроводе 
Одсек за заштиту и унапређивање животне 
средине и Одељење за финансије и у том смислу, 
овлашћени су да контролишу извршење радова и 
да траже писмени извештај о утрошеним 
средствима и извршеним радовима. Одељење за 
финансије је у обавези да надлежном 
Министарству поднесе Извештај о реализацији 
програма и коришћењу финансијских средстава 
до 31. марта 2015. године. 
  Уколико се приходи и примања Фонда у 
току буџетске године не остварују у планираном 
износу расходи ће се остваривати по 
приоритетима које утврди Градоначелник града 
Зрењанина, и то на основу обавеза утврђених 
законом и раније утврђених уговорених обавеза. 
  Овај програм објавити у ''Службеном 
листу Града Зрењанина''. 
 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
 ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ                                          
Број: 06-53-12-1/14-III 
Дана: 20.03.2014. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Мр Иван Бошњак,с.р. 

54. 
 На основу члана 33. Закона о ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/09 
и 92/11), члана 17. и 18., Уредбе о саставу и 
начину радова штабова за ванредне ситуације 
(''Службени гласник РС'' број 198/2010), Градски 
штаб за ванредне ситуације Града Зрењанина, на  
седници одржаној 18.03.2014.године, донео је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНО-

ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И 
СПАШАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

 У Стручно-оперативни тим за заштиту и 
спасавање од поплава на територији Града 
Зрењанина, именују се: 
 

1. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за 
ванредне ситуације, руководилац тима 

2. Бранислав Плећаш, Одсек за ванредне 
ситуације, заменик руководиоца,  

3. Љиљана Пецељ Лубурић, начелник 
Одељења за урбанизам, члан,  

4. Милош Радосављевић, представник ВДП 
''Средњи Банат'' члан,  

5. Гордана Паскаш, представник Градске 
управе, члан,  

6. Горан Краварушић, директор ЈП ''Дирекција 
за изградњу и уређење града Зрењанина, 
члан, 

7. Горан Тајдић, директор ЈКП ''Водовод и 
канализација'', члан,  

8. Иванко Мандић, председник Радио клуба 
“Мужља”, члан 

9. Драган Јајић,  Секретар ватрогасног Савеза 
Зрењанин, члан 

 

Члан 2. 
 

 Задатак стручно-оперативног тима из 
члана 1. овог закључка је: 
 

- обилажење насељених места и атара-
угрожених подручја од поплава, 

- сагледавање ситуације на терену-обрадивих 
површина под водом и угрожених објеката 
од вода, 

- сачињавање прегледа најугроженијих 
делова атара, односно насељених места, 

- успостављање сарадње и сарадња са 
водопривредним предузећима и 
хидрометеоролошким заводом, 

- праћење информација о могућим 
падавинама на територији града, 

- праћење стања водотока-процена дотока из 
Румуније, 

- извештавање Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Зрењанина о свом раду и 
прикупљеним информацијама, 

- предлагање мера у циљу заштите и 
спасавања, односно реаговања у насталим 
ситуацијама из свог домена, 

- поступање по наредбама, закључцима и 
препорукама Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Зрењанина. 

 

Члан 3. 
 

  Стручно-оперативни тим за заштиту и 
спасавање од поплава из члана 1. овог Закључка, 
може приликом извршавања задатака из члана 
2., ангажовати сва потребна физичка и правна 
лица и потребна материјална и друга средства у 
оквиру своје надлежности, у складу с позитивно-
правним прописима. 
 

Члан 4. 
 

  Доношењем овог Закључка престаје да 
важи Закључак о образовању стручно – 


