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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 24.04.2013. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ 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 послове урбанизма, члан,
4. Душко Јанковић,Технички директор у ВДП''
Средњи Банат'' члан,
5. Гордана Паскаш, представник Градске управе,
члан,
6. Горан Краварушић, директор ЈП''Дирекције за
изградњу и уређење града Зрењанина, члан,
7. Бојан Путић , директор ЈКП'' Водовод и
канализација'', члан,

15. МАЈ 2013.

БРОЈ: 16

-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 позитивноправним прописима.
Члан 4.
Доношењем овог Закључка престаје да важи
Закључак о образовању стручно – оперативног
тима за заштиту и спашавање од поплава на
територији града Зрењанина број IV-13-02196/2012 од 27.08.2012. године.

Члан 2.
Члан 5.
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,

Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу Града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
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ГРАДСКИ ШТАБ
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 06-72-4/13-IV-06-02
Дана: 24.04.2013. год.
Зрењанин
КОМАНДАНТ ШТАБА
Мр Иван Бошњак,с.р.
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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 24.04.2013.
године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

15. мај 2013. године

-обилажење насељених места и атара-угрожених
подручја од пожара;
-сагледавање ситуације на терену-обрадивих
површина и угрожених објеката од пожара;
-сачињавање прегледа најугроженијих делова
атара, односно насељених места;
-успостављање сарадње са хидрометеоролошким
заводом;
-превентивне мере за спречавање избијања
пожара и ублажавања последица пожара;
-предлаже техничке и организационе мере за
отклањање недостатака и напређење стања
заштите од пожара;
-сарадњу с осталим субјектима заштите од
пожара;
-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 1.
Члан 3.
У Стручно-оперативни тим за заштиту од
пожара на територији Града Зрењанина, именују
се:
1. Ивица Мицић, Шеф одсека за превентивну
заштиту МУП-а Р. Србије, Одељења за ванредне
ситуације у Зрењанину, Руководилац тима;
2. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за
ванредне ситуације, заменик руководиоца;
3. Репија Милан – члан Градског већа задужен
за пољопривреду, члан;
4. Милан Пажин, председник Удружења ловаца,
члан;
5. Драган Јајић, Секретар ватрогасног Савеза
Зрењанин, члан,
6. Милан Јованов, Заменик начелника Одељења
комуналне
полиције,инспекцијско-надзорних
послова и ванредних ситуација члан;
7. Бранислав Лазић, надзорник пољочуварске
службе, члан;
8. Драган Ћапин, руководилац службе за МК у
Градској управи, члан;
9. Бранислав
Милосављевић, Командант
ватрогасно- спасилачког батаљона, члан
Члан 2.
Задатак стручно-оперативног тима из
члана 1. овог закључка је:
-планирање, организовање и спровођење мера
заштите од пожара;
-процена угрожености од пожара,

Стручно-оперативни тим за заштиту од
пожара из члана 1. овог Закључка, приликом
извршавања задатака из члана 2., предлаже
Градском штабу за ванредне ситуације Града
Зрењанина ангажовање потребних физичких и
правних 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 –
оперативног тима за заштиту од пожара на
територији града Зрењанина број 06-133-1/2012IV-13-02од 11.09.2012. године.
Члан 5.
Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
Града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

15. мај 2013. године
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Број: 06-72-8/13-IV-06-02
Дана: 24.04.2013. године
Зрењанин
КОМАНДАНТ ШТАБА
Мр Иван Бошњак, с.р.
103
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
својој седници одржаној 24.04.2013. године,
донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Стручно-оперативни тим зимске
службе на територији Града Зрењанина, именују
се:
1. Милан Јованов, начелник инспекција у
Градској управи града Зрењанина, Руководилац
тима;
2. Борислав Бјелица, представник ЈП «Дирекција
за изградњу и уређење града Зрењанина»,
заменик руководиоца;
3. Владислав Ћировић, технички директор ЈКП
«Чистоћа и зеленило», члан;
4. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за
ванредне ситуације Градске управе града
Зрењанина, члан;
5. Никица Хорват, командир саобраћајне
полицијске испоставе, члан;
Члан 2.
Стручно-оперативни тим зимске службе
из члана 1. овог Закључка предлаже Штабу за
ванредне ситуације, мере за благовремено и
ефикасно организовање уклањања снега,
поледице, снежних наноса са свих локалних
саобраћајница и тротоара, по усвојеном плану и
програму Зимске службе.
Члан 3.
На основу предлога стручно-оперативног
тима зимске службе из члана 1. овог Закључка,
Штаб за ванредне ситуације, у случају
проглашења ванредне ситуације ангажоваће сва
потребна физичка и правна лица и потребна
материјална и друга средства у оквиру своје

Страна 258

надлежности, уколико се за то укаже потреба у
складу са Законом и подзаконским актима.
Члан 4.
Доношењем овог Закључка престаје да
важи Закључак о образовању стручно –
оперативног тима зимске службе на територији
града Зрењанина број IV-13-02-199/2012 од
27.08.2012. године.
Члан 5.
Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
Града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број: 06-72-7/13-IV-06-02
Дана: 24.04.2013. године
Зрењанин
КОМАНДАНТ ШТАБА
Мр Иван Бошњак, с.р.
104
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 24.04.2013. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈУ
УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У
Стручно-оперативни
тим
за
збрињавање угроженог становништва од
поплава на територији Града Зрењанина,
именују се:
1. Светлана Грбо, в.д. директора Центра за
социјални рад,Руководилац тима,
2. др Бoбан Ђукановић, члан Градског већа
задужен за здравство, заменик руководиоца
тима,
3. Александра Танасијевић, секретар Црвеног
крста, члан,
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4. Зорица Вучковић, директор Геронтолошког
центра, члан,
5. Дарко Каран, помоћник градоначелника,
члан,
6. Горан Петковић, директор Дома ученика
''Ангелина Којић-Гина'', члан
7. Драган Ћапин, руководилац Службе Месних
канцеларија, члан,
8.
Владимир
Бурсаћ,
Ветеринарски
специјалистички институт, члан
9. Сања Петровић, ЈП «Tуристички центар Града
Зрењанина», члан
Члан 2.
Задатак стручно-оперативног тима из
члана 1. овог закључка је:
-обилажење
насељених
места,
односно
угрожених делова насеља од поплава, у свим
насељеним местима Града Зрењанина
-сагледавање стања угрожених стамбених
објеката на терену,
-процена степена угрожености угрожених
породица од последица поплава,
-сачињавање списка по месним заједницама –
утврђивање броја лица која треба евакуисати и
збринути,
-сагледавање могућности исељавања угрожених
лица,
односно
обезбеђења
привременог
смештаја,
-извештавање Градског штаба за ванредне
ситуације Града Зрењанина о свом раду и
прикупљеним информацијама и предлагање
мера у циљу заштите и спасавања, односно
реаговања у насталим ситуацијама из свог
делокруга рада,
-поступање по наредбама, закључцима и
препорукама Градског штаба за ванредне
ситуације Града Зрењанина.
Члан 3.
Стручно-оперативни тим за за збрињавање
угроженог становништва 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 – оперативног
тима за збрињавање и евакуацију угроженог
становништва од поплавана територији града

15. мај 2013. године

Зрењанина број IV-13-02-197/2012 од 27.08.2012.
године.
Члан 5.
Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу Града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКИ ШТАБ
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 06-72-5/13-IV-06-02
Дана: 24.04.2013.год.
Зрењанин
КОМАНДАНТ ШТАБА
Мр Иван Бошњак, с.р.
105
На основу члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл. Гласник РС'' бр.111/2009 и
92/2011), 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 својој седници одржаној
24.04.2013. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У
Стручно-оперативни
тим
за
пољопривреду за територији Града Зрењанина,
именују се:
1. Репија Милан – члан Градског већа –
Руководилац тима
2. Краљ Стојан - представник Градске управе –
Заменик руководиоца
3. Владимир Бурсаћ, представник Ветеринарског
специјалистичког института, члан
4. Марјански Предраг – Пољопривредна стручна
служба, члан
5. Вуков Милета – Удружење пољопривредника
Града, члан
6. Јанковић Душко – ВДП “Средњи Банат”, члан
7. Петровић Властимир- представник Градске
управе, члан
Члан 2.
Задатак стручно-оперативног тима из
члана 1. овог закључка је:

15. мај 2013. године
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-обилажење атара-угрожених подручја од
поплава, суше и осталих непогода
-сагледавање ситуације на терену-обрадивим
површинама угроженим од елементарних
непогода ( поплава, подземне воде, суша, град),
-сачињавање прегледа најугроженијих делова
атара,
-успостављање сарадње са водопривредним
предузећима и хидрометеоролошким заводом,
-праћење информација о могућим падавинама на
територији града,
-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
пољопривреду 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 позитивноправним прописима.
Члан 4.
Доношењем овог Закључка престаје да
важи Закључак о образовању стручно –
оперативног тима за пољопривреду на
територији града Зрењанина број IV-13-02198/2012 од 27.08.2012.године.
Члан 5.
Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
Града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број: 06-72-6/13-IV-06-02
Дана: 24.04.2013. године
Зрењанин
КОМАНДАНТ ШТАБА
Мр Иван Бошњак, с.р.
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На основу члана 9. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник Републике Србије'',
број 24/11), члана 48. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број: 21/08,
23/12 и 9/13) и члана 40. Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 22/11),
Градско веће града Зрењанина на седници
одржаној дана 15.05.2013. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА
БЕСПЛАТАН ОБРОК У НАРОДНОЈ
КУХИЊИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
Овим правилником се утврђује право на
бесплатан оброк у Народној кухињи, услови,
начин остваривања наведеног права, реализација
и финансирање.
Члан 2.
Народна кухиња се формира у циљу
социјалне заштите и социјалне сигурности
најугроженијих грађана града Зрењанина који се
налазе на евиденцији Центра за социјални рад
града Зрењанина (у даљем тексту: Центар).
Члан 3.
Право на бесплатан оброк у Народној
кухињи могу имати корисници новчане
социјалне помоћи из категорије:
- неспособни за рад;
- једнородитељска породица;
- вишечлана породица са малолетном децом;
- друга лица за које стручне службе Центра оцене
да спадају у категорију социјално угрожених
грађана.
Ближе критеријуме о остваривању права
на бесплатан оброк у Народној кухињи, утврђује
Центар.
Члан 4.
О остваривању права на бесплатан оброк
у народној кухињи у првом степену решава
Центар по службеној дужности и на захтев
странке
доношењем
упута
(решења
о
признавању права до доношења упута од стране
надлежног Министарства) или одбијајућег
решења.
Против одбијајућег решења донетог у
првом степену, странка има право на жалбу
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Градској управи града Зрењанина у року од 15
дана од дана достављања одбијајућег решења.
Жалба се предаје Центру, који је решавао
у првом степену.
Члан 5.
Центар ће корисницима којима је
признато право на бесплатан оброк у народној
кухињи, поред упута (решења о признавању
права до доношења упута од стране надлежног
Министарства) издавати и потврде о оствареном
праву на основу које ће се корисник у градској
организацији Црвеног крста идентификовати као
корисник права на бесплатан оброк у Народној
кухињи.
Члан 6.
Бесплати оброци у Народној кухињи су:
топли оброци и ланч пакети или само ланч пакет
у количини предвиђеној за цео месец за
корисника којима због удаљености или других
разлога није могуће свакодневно достављање
топлих оброка.
Расподелу и дистрибуцију топлих оброка
и ланч пакета вршиће градска организација
Црвеног крста Зрењанин на основу кућног реда
Народне кухиње у дистрибутивним центрима
који су намењени за ту намену.
Члан 7.
Припрема топлих оброка и ланч пакета
ће бити поверена оном ко да најбољу понуду по
расписаном јавном позиву за достављање понуда
за јавну набавку.
Топли оброци и ланч пакети морају да
испуњавају критеријуме квалитета које је
прописала Међународна организација Црвеног
крста.
Градоначелник града Зрењанина именује
Комисију која се бави контролом квалитета
топлих оброка и ланч пакета.
Комисија је састављена од представника
Санитарне инспекције, представника Центра и
представника Црвеног крста Зрењанин.
Члан 8.
Корисницима којима је упутом (решењем
о признавању права до доношења упута од
стране надлежног Министарства) признато право
на бесплатан оброк у Народној кухињи дужни
су:
1. да у случају промене имовног и економског
стања или запослења, обавесте надлежну службу
Центра у року од 15 дана, од дана када је
промена наступила;
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2. да у случају да нису у могућности да преузму
оброк за одређене дане или ће променити место
боравка о томе обавесте дистрибутере
организације Црвеног крста Зрењанин на
дистрибутивном пункту на ком преузимају оброк
или да унапред обавесте дистрибутере Црвеног
крста или надлежну службу Центра у случају да
примају ланч пакете на месечном нивоу;
3. да се придржавају кућног реда рада Народне
кухиње и
4. да се легитимишу приликом преузимања
оброка.
Члан 9.
У случају да корисник грубо прекрши
правила прописана чланом 8. овог Правилника
или злоупотреби признато му право на
коришћење бесплатног оброка у Народној
кухињи (ненаменско коришћење или продаја
оброка или ланч пакета, уступање признатог
права трећем лицу, нередовно узимање оброка и
други разлози), надлежна служба Центра може
одузети признато право на бесплатан оброк у
Народној кухињи.
Члан 10.
Средства за финансирање рада Народне
кухиње се обезбеђују из буџета града Зрењанина
као основног начина финансирања рада Народне
кухиње као и из других алтернативних извора
(донације, поклони и други извори), у складу са
законом.
Број оброка и временски период у којима
ће се делити ће се одређивати за сваку буџетску
годину у зависности од расположивих средстава.
Члан 11.
Односи између Центра, Организације
Црвеног крста Зрењанин и града Зрењанина у
погледу
међусобних
права,
обавеза
и
финансирања
регулисаће
се
посебним
уговорима.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењнина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
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Број: 06-79-19/13-III
Дана: 15.05.2013. године
ЗРЕЊАНИН

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Чедомир Јањић,с.р.
107
На основу члана 9. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник Републике Србије'',
број 24/11), члана 48. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број: 21/08,
23/12 и 9/13) и члана 4. став 2. тачка 5. и члана
40. Одлуке о правима и услугама у социјалној
заштити града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 22/11), Градско веће града
Зрењанина на седници одржаној дана 15.05.2013.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖЕНЕ И
ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА И
ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА - ''СИГУРНЕ
КУЋЕ'' У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овим правилником уређује се право на
коришћење услуге смештаја у Прихватилишту за
жене и децу жртве насиља у породици и жртве
трговине људима - ''Сигурне куће'' у граду
Зрењанину (у даљем тексту: "Сигурна кућа"),
време трајања смештаја, начин финансирања, као
и услови и начин остваривања права на наведену
услугу.
Члан 2.
"Сигурна
кућа"
функционише
по
принципима
једнакости
и
међусобног
уважавања, без обзира на расну, верску,
националну, политичку или другу врсту
припадности или различитости, по принципу
толерантности у односима и ненасилном
решавању конфликата.
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Члан 4.
Услуге "Сигурне куће" могу користити
жене и деца жртве насиља у породици и жртве
трговине људима, без обзира на стално
пребивалиште или боравиште, лица која немају
стално пребивалиште или боравиште, као и лица
која пребивалиште или боравиште имају ван
територије Републике Србије и то до момента
док се не створе могућности да им се обезбеди
одговарајући смештај у земљи чији су
држављани или у којој имају стално место
пребивалишта или боравишта.
Члан 5.
Корисницима услуга "Сигурне куће"
обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена
заштита,
правна
помоћ
саветовање
и
консултације,
психосоцијална
подршка,
упућивање на оспособљавање за рад, повезивање
са другим надлежним институцијама.
Члан 6.
"Сигурна кућа" се налази на тајној
локацији на територији града Зрењанина.
Члан 7.
Капацитет "Сигурне куће" обухвата
смештај за 25 особа и 5 креветаца за бебе, при
чему је однос броја жена и деце флексибилан.
Члан 8.
Боравак жена и деце жртава насиља у
породици и жртава трговине људима у "Сигурној
кући" може трајати до шест месеци.
Време боравка у "Сигурној кући"
утврђеног у ставу 1. овог члана, може бити
продужено на основу заједничког мишљења
стручне службе надлежног Центра за социјални
рад и стручних радника "Сигурне куће".
Члан 9.

Члан 3.
"Сигурна кућа" је специјализовано
прихватилиште и прихватна станица за жене и
децу жртве насиља у породици и жртве трговине
људима.
Радом "Сигурне куће" руководи Центар
за социјални рад града Зрењанина.

О праву на смештај у "Сигурну кућу" у
првом степену решава надлежни Центар за
социјални рад издавањем упута (Решења о
признавању права до доношења упута од стране
надлежног министарства)
или одбијајућег
решења.
Против решења донетог у првом степену,
странка има право на жалбу у року од 15 дана од
дана достављања решења.
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Жалба се предаје Центру за социјални
рад који је решавао у првом степену, a која ће
исту проследити надлежном органу јединице
локалне самоуправе, који решава по жалби.

жртвама трговине људима, поред запослених
радника у "Сигурној кући", раде и стручни
радници Центра за социјални рад града
Зрењанина или другог надлежног Центра.

Члан 10.

Члан 14.

По доношењу упута (Решења о
признавању права до доношења упута од стране
надлежног Министарства) о смештају у
"Сигурну кућу" и упознавања корисника са
условима, могућностима и правилима живота у
"Сигурној кући", са корисницима се склапа
Уговор о боравку у "Сигурној кући" (у даљем
тексту: Уговор) којим се регулишу права и
обавезе жена и деце жртава насиља у породици и
жртава трговине људима, који користе услуге
"Сигурне куће".
Члан 11.

Рад у "Сигурној кући" организован је у
две смене.
Ноћу, за време викенда, државних и
верских празника организовано је пасивно
дежурство.
Члан 15.

Надлежни Центар за социјални рад
донеће одбијајуће решење за смештај у "Сигурну
кућу" у случају постојања:
- тежег психијатријског обољења и суицидног
понашања;
- злоупотребе лекова, алкохола и других опојних
средстава;
- и у осталим случајевима у којима би према
мишљењу стручне службе надлежног Центра за
социјални рад пријем особе директно угрозио
функционисање "Сигурне куће".
Члан 12.
Решењем надлежног Центра за социјални
рад може престати боравак у "Сигурној кући"
пре отклањања последица насталих трпљењем
насиља или трговине људима у случају:
- насилног понашања корисника према другим
корисницима или запосленима у "Сигурној
кући";
- злоупотребе лекова, алкохола и других опојних
средстава;
- уништавања, отуђивања и несавесног односа
према имовини "Сигурне куће";
- распиривања националне, верске, полне,
политичке или друге врсте мржње и
нетрпељивости;
- и у другим случајевима у којима по мишљењу
запослених радника "Сигурне куће" није могућ
даљи боравак корисника у "Сигурној кући", јер
би тиме остали корисници били угрожени.

У случају потребе ургентног збрињавања
ноћу, током викенда, државних и верских
празника, врши се тренутни смештај у "Сигурну
кућу", с тим да се о томе првог наредног радног
дана обавештава надлежни Центар за социјални
рад.
Члан 16.
Стручни радници у "Сигурној кући",
одмах након доласка жене и деце жртава насиља
у породици или жртава трговине људима,
отварају досије за сваког корисника у који
редовно уносе све релевантне податке и
запажања.
Досије из става 1. овог члана представља
основу за подношење месечног извештаја о раду
"Сигурне куће" и основу за оцену успешности
рада стручног тима.
Стручни тим сачињен од запослених у
"Сигурној кући" и од стручних радника у
надлежном Центру за социјални рад дужан је да
пружи сву потребну помоћ и подршку женама и
деци жртава насиља у породици и жртвама
трговине људима у погледу:
- одласка на лекарске прегледе ради утврђивања
психо-физичког стања;
- успостављања контаката са породицом;
- успостављања или савладавања радних
способности;
- контаката са надлежном Полицијском управом,
надлежним тужилаштвом;
- пружање правне помоћи;
- укључивања жртава у индивидуалне или групне
терапије;
- проналажења адекватног смештаја;
- контаката са надлежним предшколским и
школским установама.
Члан 17.

Члан 13.
У непосредном и стручном раду са
женама и децом жртвама насиља у породици и

"Сигурна
кућа"
је
обезбеђена
сигурносним видео надзором и физичким
обезбеђењем. О сигурности корисника и
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запослених у "Сигурној кући" брину физичко
обезбеђење и дежурне службе Полицијске
управе Зрењанин.
Члан 18.
Правила понашања, права и обавезе
корисника услуга "Сигурне куће" су детаљније
прописана Кућним редом "Сигурне куће", који
доноси Центар за социјални рад града Зрењанина
а који представља саставни део Уговора који се
закључује између Центра за социјални рад и
корисника.
Са кућним редом се сваки корисник
услуга "Сигурне куће" упознаје пре потписивања
Уговора.
Кућни ред "Сигурне куће" мора бити
истакнут на огласној табли или на неком другом
видном месту унутар "Сигурне куће" и његова
правила морају поштовати сви корисници,
запослени као и стручна или позвана лица док су
у "Сигурној кући".
Члан 19.
Рад "Сигурне куће" се финансира из
буџета града Зрењанина, донација и средстава
других општина и градова чији су грађани
корисници услуга "Сигурне куће".
Члан 20.
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Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењнина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-79-20/13-III
Дана: 15.05.2013. године
ЗРЕЊАНИН

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 9. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник Републике Србије'',
број 24/11), члана 48. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број: 21/08,
23/12 и 9/13) и члана 40. Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 22/11),
Градско веће града Зрењанина на седници
одржаној дана 15.05.2013. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
"АЛТЕРНАТИВА"

Трошкови смештаја жена и деце жртава
насиља у породици и жртава трговине људима са
територија других општина и градова са
територије
Републике
Србије,
подлежу
рефундацији, по важећем ценовнику за месец у
којем су били корисници услуга "Сигурне куће".
Ценовник утврђује Центар за социјални
рад
града
Зрењанина,
према
реалним
трошковима оствареним у том месецу.

Овим правилником утврђује се право на
коришћење услуга у Дневном центру за децу и
омладину са инвалидитетом – "Алтернатива" (у
даљем тексту: Дневни центар), услови, начин
остваривања
наведеног
права
као
и
финансирање.

Члан 21.

Члан 2.

Висину трошкова смештаја у "Сигурној
кући" за жене и децу жртава насиља у породици
и жртава трговине људима сваког месеца
утврђује надлежна служба Центра за социјални
рад града Зрењанина и у складу са законом и
чланом 20. овог правилника доставља их на
рефундацију надлежном органу других општина
и градова са територије Републике Србије, чији
су грађани корисници услуга "Сигурне куће".

Дневни центар се формира с циљем
пружања услуга дневног збрињавања деце и
омладине са инвалидитетом како би се осигурао
њихов останак у заједници и спречила
институализација.

Члан 1.

Члан 3.
Услуге Дневног центра могу користити
деца и омладина са инвалидитетом (узраста од 5
до 25 година), са вишеструким сметњама у
развоју а која нису збринута неким од
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огранизованих облика збрињавања на територији
града Зрењанина.

Рад у Дневном центру је организован у
две групе: млађег и старијег узраста.

Члан 4.

Члан 7.

Услуге стручног рада у Дневном центру
деци и омладини са инвалидитетом пружају три
запослена стручна радника, профила: васпитач,
физиотерапеут и медицинска сестра и један
радник на техничким пословима – пратилац у
специјалном возилу.
За превоз деце у Дневном центру користи
се специјално возило које је власништво града
Зрењанина и где је ангажован возач.
По потреби услуге стручног рада деци са
инвалидитетом пружаће и остали стручни
радници Центра за социјални рад града
Зрењанина, а и стручњаци разних дисциплина из
области здравства и образовања.

О праву на коришћење услуга Дневног
центра у првом степену решава Центар за
социјални рад града Зрењанина доношењем
упута (решења о признавању права до доношења
упута од стране надлежног Министарства) или
одбијајућег решења.
Против одбијајућег решења донетог у
првом степену, странка има право на жалбу
Градској управи града Зрењанина у року од 15
дана од дана достављања одбијајућег решења.
Жалба се предаје Центру за социјални
рад који је решавао у првом степену.

Члан 5.

Рад Дневног центра се финансира из
средстава буџета града Зрењанина као основног
начина финансирања Дневног центра као и из
других алтернативних извора (донације, поклони
и други извори), у складу са законом.

Услуге које се пружају у Дневном центру
деци и омладини са инвалидитетом су:
- пријем корисника;
- брига о основним физиолошким потребама;
- евиденција корисника,
- нега корисника и асистенција при могућим
здравственим проблемима;
- развијање психо-моторних способности
корисника;
- развијање радних и других навика корисника;
- увајање елементарних и практичних знања о
природној и друштвеној средини;
- саветодавни здравствени и васпитни рад са
породицама корисника и укључивање чланова
породице у рад Дневног центра;
- праћење психо-моторних развоја корисника
кроз периодични извештај и евиденција рада
кроз дневни извештај;
- дијагностика (медицинска, дефектолошка);
- корективно превентивни рад (кинези терапија,
релаксациона масажа);
Члан 6.
Дневни центар се налази у Зрењанину,
улица др Јована Крстића б.б.
Капацитет Дневног центра је 20
корисника.

Члан 8.

Члан 9.
Висину
трошкова
функционисања
Дневног центра утврђује надлежна служба
Центра за социјални рад града Зрењанина.
Захтев за трансфер средстава доставља се
надлежној организационој јединици за послове
финансија Градске управе града Зрењанина.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењнина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-79-21/13-III
Дана: 15.05.2013. године
ЗРЕЊАНИН

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Чедомир Јањић,с.р.

15. мај 2013. године

Број 16

Службени лист града Зрењанина

Страна 266

САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

Страна

101. Закључак о образовању Стручнооперативног тима за заштиту и спашавање од
поплава на територији града Зрењанина .......... 256

105.
Закључак
о
образовању
стручнооперативног тима за пољопривреду на
територији града Зрењанина ............................. 259

102. Закључак о образовању Стручнооперативног тима за заштиту од пожара на
територији града Зрењанина ............................. 257

106. Правилник о остваривању права на
бесплатан оброк у Народној кухињи на
територији града Зрењанина ............................. 260

103. Закључак о образовању Стручнооперативног тима зимске службе на територији
града Зрењанина ................................................. 258

107. Правилник о раду Прихватилишта за жене и
децу жртве породичног насиља и жртве трговине
људима - ''Сигурне куће'' у граду Зрењанину
.............................................................................. 262

104. Закључак о образовању Стручнооперативног тима за збрињавање и евакуацију
угроженог становништва на територији града
Зрењанина ........................................................... 258

108. Правилник о раду Дневног центра за децу и
омладину са инвалидитетом "Алтернатива"
.............................................................................. 264

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10
Главни и одговорни уредник: Милан Мркшић, секретар Скупштине града Зрењанина
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби
Штампа: ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН – Зрењанин, Трг слободе бр. 2

