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ГОДИНА ХXVI
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На основу члана 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон
и 10/2016 – др закон), члана 77. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС''
бр. 54/2009, 73/10, 101/2010, 101/2011, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана 31. тачка 2.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14 и 05/17), а на
предлог Градског већа, Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 15.06.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2016. ГОДИНУ
- Консолидовани завршни рачун ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

АКТИВА:
Економска
класификација
010000
020000
110000
120000
130000
35000
ПАСИВА:
Економска
класификација
210000
220000
230000
240000
250000

БРОЈ: 16

Утврђују се укупни приходи и
примања
са
пренетим
неутрошеним
средствима и укупни расходи и издаци буџета
града Зрењанина у 2016. години у следећим
износима:
I Укупни приходи и примања са пренетим
неутрошеним средствима
4.286.713
хиљада динара
II Укупни расходи и издаци
3.964.973
хиљада динара
III Разлика (I - II)
321.740
хиљада динара
Члан 2.
У Билансу стања на дан 31.12.2016.
године (Образац 1.) утврђена је укупна актива
у износу од 7.028.342 хиљаде динара и укупна
пасива у износу од 7.028.342 хиљаде динара,
као и ванбилансна актива у укупном износу од
10.429 хиљада динара и ванбилансна пасива у
укупном износу од 10.429 хиљада динара.
Структура активе и пасиве на нивоу
категорије према економској класификацији у
хиљадама динара:

Опис
Нефинансијска имовина у сталним средствима
Нефинансијска имовина у залихама
Дугорочна финансијска имовина
Новчана средства, племенити метали, хартије од
вредности, потраживања и краткорочни пласмани
Активна временска разграничења
УКУПНА АКТИВА:
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Опис
Дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе по основу осталих расхода, изузев
расхода за запослене
Обавезе из пословања

Износ
5.328.031
7.004
457
1.416.788
276.062
7.028.342
10.429

Износ
784.110
0
12.278
1.475
411.045
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290000
310000
320000
350000
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Пасивна временска разграничења
Капитал
Утврђивање резултата пословања
УКУПНА ПАСИВА:
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
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1.001.435
4.640.964
177.035
7.028.342
10.429

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода (Образац 2.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016.
године утврђени су:
У хиљадама динара
Ред.
Опис
Редни број
Износ:
бр.
обрасца 2
1.
Укупно остварени текући приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине
ОП 2001
3.628.853
2.
Укупно извршени текући расходи и издаци за
набавку нефинансијске имовине
ОП 2131
3.925.275
3.
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит
(ред.бр.1. - ред.бр. 2.)
ОП 2347
296.422
4.
Кориговање мањка прихода и примања буџетски дефицит
а) увећан за:
- део нераспоређеног вишка прихода и примања
из ранијих година који је коришћен за покриће
29.500
ОП 2349
расхода и издатака текуће године;
- део новчаних средстава амортизације који је
ОП 2350
коришћен за набавку нефинансијске имовине;
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих
ОП 2351
година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године;
ОП 2352
- износ расхода и издатака за нефинансијску
306.557
имовину, финансираних из кредита;
ОП 2353
- износ приватизационих примања коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године
б) умањен за:
- утрошена средстава текућих прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за отплату
ОП 2355
обавеза по кредитима;
39.635
ОП 2356
- утрошена средстава текућих прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине
Структура прихода и примања на нивоу категорије према економској класификацији у
хиљадама динара:
Економска
класификација
710000
720000
730000
740000
770000
780000
790000

Опис
Порези
Социјални доприноси
Донације и трасфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Трансфери између буџетских корисника на истом
нивоу
Приходи из буџета
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ:

Износ
2.642.645
0
343.079
571.801
12.009
0
0
3.569.534

Страна 190
Број 16
Службени лист града Зрењанина
2017.
Економска
Опис
класификација
810000
Примања од продаје основних средстава
820000
Примања од продаје залиха
840000
Примања од продаје природне имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

15. јун
Износ
9.699
9.878
39.742
59.319
3.628.853

Структура расхода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:
Економска
Опис
Износ
класификација
410000
Расходи за запослене
1.056.499
420000
Коришћење услуга и роба
1.194.575
430000
Амортизација и употреба средстава за рад
0
440000
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
20.153
450000
Субвенције
105.457
460000
Донације, дотације и трансфери
534.929
470000
Социјално осигурање и социјална заштита
126.000
480000
Остали расходи
257.393
ТЕКУЋИ РАСХОДИ:
3.295.006
510000
Основна средства
620.675
520000
Залихе
4.969
540000
Природна имовина
4.625
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
630.269
УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
3.925.275
Члан 4.
У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3.) у периоду од 01. јануара
до 31. децембра 2016. године, утврђена су укупна примања у износу од 370.542 хиљада динара,
укупни издаци у износу од 669.967 хиљада динара и мањак примања у износу од 299.425
хиљада динара.
Структура примања и издатака на нивоу категорије према економској класификацији у
хиљадама динара је следећа:
ПРИМАЊА:
Економска
класификација
810000
820000
830000
840000
910000
920000
ИЗДАЦИ:
Економска
класификација
510000

Опис

Износ

Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од продаје драгоцености
Примања од продаје природне имовине
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПНА ПРИМАЊА:
Опис
Основна средства

9.699
9.878
0
39.742
311.221
2
370.542
Износ
620.675
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Економска
класификација
520000
530000
540000
610000
620000
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Опис
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Износ

Залихе
Драгоцености
Природна имовина
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине
УКУПНИ ИЗДАЦИ:
Мањак примања утврђен је у износу од 299.425 хиљада динара.

4.969
0
4.625
39.635
63
669.967

Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима (Образац 4.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2016. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.940.076 хиљада динара,
укупни новчани одливи у износу од 3.964.973 хиљада динара и салдо готовине на крају године
у износу од 375.976 хиљада динара.
Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на
нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара је следећа:
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:
Економска
Опис
класификација
710000
Порези
720000
Социјални доприноси
730000
Донације и трансфери
740000
Други приходи
770000
Меморандумске ставке за рефунцију расхода

Износ
2.642.645
0
343.079
571.801
12.009

780000
790000
810000
820000
830000
840000
910000
920000

Трансфери између буџетских корисника на
истом нивоу
Приходи из буџета
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од продаје драгоцености
Примања од продаје природне имовине
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:

НОВЧАНИ ОДЛИВИ:
Економска
Опис
класификација
410000
Расходи за запослене
420000
Коришћење услуга и роба
430000
Амортизација и употреба средстава за рад
440000
Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања
450000
Субвенције
460000
Донације, дотације и трансфери
470000
Социјално осигурање и социјална заштита
480000
Остали расходи
510000
Основна средства
520000
Залихе
530000
Драгоцености
540000
Природна имовина
610000
Отплата главнице

0
0
9.699
9.878
0
39.742
311.221
2
3.940.076
Износ
1.056.499
1.194.575
0
20.153
105.457
534.929
126.000
257.393
620.675
4.969
0
4.625
39.635
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Економска
Опис
класификација
6200000
Набавка финансијске имовине
УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ:

15. јун
Износ
63
3.964.973

Мањак новчаних прилива утврђен је у износу од 24.879 хиљада динара. Салдо готовине
на почетку године износи 346.637 хиљада динара, што са коригованим приливом за примљена
средства у обрачуну у износу од 4.055.596 хиљада динара и коригованим одливом за исплаћена
средства у обрачуну у износу од 4.026.257 хиљада динара, даје салдо готовине на крају године
који износи 375.976 хиљада динара.
Члан 6.
У Извештају о извршењу буџета (Образац 5.) у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2016. године, утврђена је укупна разлика (мањак новчаних прилива) у износу од 24.897 хиљада
динара, између укупних прихода и примања у износу од 3.940.076 хиљаде динара и укупних
расхода и издатака у износу од 3.964.973 хиљада динара, по нивоима финансирања из:
Републике, Аутономне Покрајине, општине - града, ООСО, донација и осталих извора.
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
Економска
класификација
710000
720000
730000
740000
770000
780000
790000
810000
820000
830000
840000
910000
920000

у хиљадама динара
Износ

Опис
Порези
Социјални доприноси
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефунцију расхода
Трансфери између буџетских корисника на истом
нивоу
Приходи из буџета
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје залиха
Примања од продаје драгоцености
Примања од продаје природне имовине
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА:

2.642.645
0
343.079
571.801
12.009
0
0
9.699
9.878
0
39.742
311.221
2
3.940.076

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:
Економска
класификација
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
510000
520000
530000
540000

Опис

у хиљадама динара
Износ

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба средстава за рад
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Основна средства
Залихе
Драгоцености
Природна имовина

1.056.499
1.194.575
0
20.153
105.457
534.929
126.000
257.393
620.675
4.969
0
4.625
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Економска
класификација
550000
610000
6200000

Службени лист града Зрењанина
Опис

Нефинансијска имовина која се финансира из
средстава за реализацију НИП-а
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:
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Износ

0
39.635
63
3.964.973

ПОСЕБАН ДЕО
О П И С
Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине (700000+800000)
Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
(400000+500000)
Остварена примања од задуживања и продаје финансијске
имовине (900000)
Извршени издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине (600000)
Остварена разлика између текућих прихода и примања и
текућих расхода и издатака (мањак новчаних прилива)

у хиљадама динара
И З Н О С
3.628.853
3.925.275
311.223
39.698
24.897

Члан 7.

нивоу

Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији на
групе и по изворима финансирања, у хиљадама динара су следећи:
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I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(У хиљадама динара)
Број
конта

1
711

712
713
714
715

716
732

733

741
742

743

Опис

2
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,
ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
ПОРЕЗ НА ФОНД
ЗАРАДА
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗ НА ДОБРА И
УСЛУГЕ
ПОРЕЗ НА
МЕЂУНАРОДНУ
ТРГОВИНУ И
ТРАНСАКЦИЈЕ
ДРУГИ ПОРЕЗИ
ДОНАЦИЈЕ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
ПРИХОДИ ОД
ИМОВИНЕ
ПРИХОДИ ОД
ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

Износ
планираних
прихода и
примања
3
1.749.670

Износ остварених прихода и примања
Приходи из буџета
Укупно
Републике
Аутономне
Општине
(од 5 до 10)
покрајине
града
4
1.756.798

5

6

ООСО

0

0

7
1.756.798

8

Из
донација

Из осталих
извора

9

10

0

0

0

10

5

0

0

5

0

0

0

710.260
139.761

707.952
144.218

0
0

0
0

707.952
144.218

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.000

33.672

0

0

33.672

0

0

0

6.104

6.104

0

0

0

0

6.104

0

352.948

336.975

27.938

308.914

0

123

0

0

258.800

259.460

0

0

258.641

0

0

819

258.724

216.534

0

0

145.008

0

0

71.526

20.700

27.577

0

0

27.577

0

0

0

15. јун 2017.
Број
конта

1
744

745

771

772

791
811

812

822

823

841

Број 16

Опис

2
ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
ПРОИЗВОДЊЕ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА
ДАЉУ ПРОДАЈУ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
ЗЕМЉИШТА

Службени лист града Зрењанина
Износ
планираних
прихода и
примања
3

Страна 195

Износ остварених прихода и примања
Приходи из буџета
Укупно
Републике
Аутономне
Општине
(од 5 до 10)
покрајине
града
4

5

6

7

ООСО

Из
донација

Из осталих
извора

8

9

10

993

1.814

0

0

0

0

1.609

205

73.233

66.416

0

0

63.135

0

0

3.281

0

82

0

0

0

0

0

82

19.277

11.927

917

0

10.961

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

9.698

0

0

0

0

0

9.698

221

1

0

0

0

0

0

1

3.000

2.991

0

0

0

0

0

2.991

800

6.887

0

0

0

0

0

6.887

490.646

39.742

0

0

0

0

0

39.742

Страна 196
Број
конта

1
911

921

Број 16

Опис

2
ПРИМАЊА ОД
ДОМАЋИХ
ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

Службени лист града Зрењанина
Износ
планираних
прихода и
примања
3
311.221

15. јун 2017.

Износ остварених прихода и примања
Приходи из буџета
Укупно
Републике
Аутономне
Општине
(од 5 до 10)
покрајине
града
4
311.221

5

6

7

ООСО

Из
донација

8

9

Из осталих
извора

0

0

0

0

0

10
311.221

1.030

2

0

0

0

0

0

2

4.438.398

3.940.076

28.855

308.914

3.147.967

172

7.713

446.455

Члан 8.
Укупно извршени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу групе у хиљадама динара су следећи:
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
(У хиљадама динара)
Број
конта

1
411
412

413
414

Опис

2
ПЛАТЕ И ДОДАЦИ
ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА
ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА

Износ
планираних
прихода и
примања
3
823.023

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Укупно
Републике
Аутономне
Општине
(од 5 до 10)
покрајине
града
4
818.026

5
0

6
866

7
815.222

ООСО

8

Из
донација

Из осталих
извора

9

10

0

0

1.938

147.505

146.307

0

155

145.756

0

0

396

3.987
27.512

3.681
24.104

0
1.344

0
0

3.428
22.217

0
71

0
0

253
472

15. јун 2017.
Број
конта

1
415
416

421
422
423
424
425
426
441
444

451

463

465

Број 16

Опис

2
НАКНАДЕ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ, БОНУСИ И
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО
УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ
И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ
КАМАТА
ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
ОСТАЛЕ
ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

Службени лист града Зрењанина
Износ
планираних
прихода и
примања
3
41.204

Страна 197

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Укупно
Републике
Аутономне
Општине
(од 5 до 10)
покрајине
града
4
40.720

5

6

7

ООСО

Из
донација

Из осталих
извора

8

9

10

0

0

34.606

0

0

6.114

25.969

23.661

4.838

1.779

17.044

0

0

0

231.131
29.495

220.622
28.363

11.564
132

30
10.063

203.488
15.581

0
0

0
0

5.540
2.587

388.417

343.703

2.627

4.728

321.860

0

3.508

10.980

365.815

229.198

0

1.281

204.780

0

120

23.017

510.571

290.273

1.059

6.400

241.561

0

54

41.199

96.280
19.566

82.416
19.518

2.851
0

318
0

41.147
19.518

0
0

462
0

37.638
0

935

635

0

0

635

0

0

0

103.985

97.307

0

0

89.072

0

0

8.235

455.237

450.562

0

202.788

247.772

0

0

2

85.212

84.367

0

67

84.081

0

0

219

Страна 198
Број
конта

1
472

481

482
483

485

511

512
513

514
515
522

Број 16

Опис

2
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА
ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ
ОРГАНА
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ
И ОПРЕМА
ОСТАЛЕ
НЕКРЕТНИНЕ И
ОПРЕМА
КУЛТИВИСАНА
ИМОВИНА
НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

Службени лист града Зрењанина
Износ
планираних
прихода и
примања
3
142.334

15. јун 2017.

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Укупно
Републике
Аутономне
Општине
(од 5 до 10)
покрајине
града
4
126.000

5

6
1.016

5.204

7
116.898

ООСО

Из
донација

Из осталих
извора

8

9

10

0

0

2.882

177.307

167.104

0

300

161.944

0

0

4.860

34.184

31.977

0

0

30.517

0

01

1.459

59.838

57.507

0

0

57.379

0

0

128

816

805

0

0

804

0

0

1

780.812

597.469

0

37.158

257.939

0

1.400

300.972

35.754

21.258

0

2.272

11.865

0

2.133

4.988

85

78

0

0

0

0

0

78

400

0

0

0

0

0

0

0

1.970

1.870

0

21

1.775

0

0

74

1.728

1.549

0

92

463

0

0

994

15. јун 2017.
Број
конта

1
523
541
611

621

Број 16

Опис

2
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА
ДАЉУ ПРОДАЈУ
ЗЕМЉИШТЕ
ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ
ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА
НАБАВКА ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

Службени лист града Зрењанина
Износ
планираних
прихода и
примања
3
3.487

Страна 199

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Укупно
Републике
Аутономне
Општине
(од 5 до 10)
покрајине
града
4

5

6

ООСО

Из
донација

Из осталих
извора

8

9

10

7

3.420

0

0

2.286

0

0

1.134

10.587
40.066

4.625
39.635

0
0

0
0

0
39.635

0
0

0
0

4.625
0

63

63

0

0

63

0

0

0

4.653.476

3.964.973

25.431

273.522

3.197.486

71

7.678

460.785

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
(У хиљадама динара)
Број
конта

1

Опис

2
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Вишак прихода и примања буџетски суфицит

Износ
планираних
прихода и
примања
3
4.126.147

Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Из буџета
Укупно
Аутономне
Општине
(од 5 до 10)
Републике
покрајине
града

Из
донација

Из
осталих
извора

172

9
7.713

10
135.232

ООСО

4
3.628.853

5
28.855

6
308.914

7
3.147.967

8

4.613.347

3.925.275

25.431

273.522

3.157.788

71

7.678

460.785

0

0

3.424

35.392

0

101

35

0

Страна 200
Број
конта

900000

600000

Број 16

Службени лист града Зрењанина

Опис

Мањак прихода и примања буџетски дефицит
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ВИШАК ПРИМАЊА
МАЊАК ПРИМАЊА
ВИШАК НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА

Износ
планираних
прихода и
примања
487.200

15. јун 2017.

Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Из буџета
Укупно
Аутономне
Општине
(од 5 до 10)
Републике
покрајине
града

ООСО

Из
донација

Из
осталих
извора

296.422

0

0

9.821

0

0

325.553

312.251

311.223

0

0

0

0

0

311.223

40.129

39.698

0

0

39.698

0

0

0

272.122
0
0

271.525
0
0

0
0
3.424

0
0
35.392

0
39.698
0

0
0
101

0
0
35

311.223
0
0

215.078

24.897

0

0

49.519

0

0

14.330

15. јун 2017.

Број 16

Службени лист града Зрењанина
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Члан 9.
Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета града Зрењанина утврђени су у
следећим износима, и то:
У хиљадама динара
ОПИС
Економска
Остварење у
класификација
2012. години
1
2
3
7+8+9
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)
3.940.076
1. Текући приходи
2. Примања од продаје нефинансијске имовине

7
8

3. Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине
3.1. Примања од продаје финансијске
имовине
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)
4. Текући расходи
5. Издаци за нефинансијску имовину

9

6. Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине
6.1. Набавка финансијске имовине
III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
IV БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ
ДЕФИЦИТ (IV+(3.1-6.1))

3.569.534
59.319
311.223

92
4+5+6
4
5

2
3.964.973
3.295.006
630.269

6
62
(7+8+9)-(4+5+6)
(7+8)-(4+5)
(7+8)-(4+5)+(92-62)

39.698
63
-24.897
-296.422
-296.483

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених
по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за
набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 296.422 хиљада динара.
Укупан фискални дефицит је једнак буџетском дефициту, коригован за издатке за
набавку финансијске имовине и примања од продаје финансијске имовине. Укупни фискални
дефицит износи 296.483 хиљада динара.
За покриће утврђеног фискалног дефицита, користиће се пренета неутрошена средства
из претходних година и примања од задуживања.
Члан 10.
Утврђује се рачун финансирања града Зрењанина за 2016. годину у износу од 217.871
хиљада динара, и то:
у хиљадама динара
Редни
Остварење у 2016.
Назив
број
години
1
2
3
I
Примања од задуживања (911)
311.221
II
Примања од продаје финансијске имовине (92)
2
III
Неутрошена средства из претходних година (321311)
242.829
IV
Укупно (I+III)
554.050
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку
V
63
домаћих хартија од вредности) (621)
VI
Издаци за отплату главнице дуга (611)
39.635
Примања од продаје финансијске имовине, умањена за
VII
-61
издатке за набавку финансијске имовине (92-62)

Страна 202
Број 16
Службени лист града Зрењанина
15. јун
2017.
Редни
Остварење у 2016.
Назив
број
години
VIII
Нето финансирање (IV-VI) + VII
514.354
IX
Укупан фискални дефицит плус нето финансирање
217.871

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Члан 11.
Завршни
рачун
Зрењанина садржи:
1.

буџета

Ова Одлука ће се објавити
града ''Службеном листу града Зрењанина''.

Биланс стања (Oбразац 1.) на дан
31.12.2016. године;
2. Биланс прихода и расхода (Образац 2.) у
периоду 01.01.2016. године до 31.12.2016.
године;
3. Извештај о капиталним издацима и
примањима (Образац 3.) у периоду
01.01.2016. до 31.12.2016. године;
4. Извештај о новчаним токовима (Образац
4.) у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.
године;
5. Извештај о извршењу буџета (Образац 5.)
у периоду од 01.01.2016. године до
31.12.2016. године;
6. Објашњење великих одступања између
одобрених средстава и извршења Одлуке
о буџету града Зрењанина за период
јануар – децембар 2016. године;
7. Извештај о примљеним донацијама у
периоду јануар – децембар 2016. године;
8. Извештај
о
примљеним
домаћим
кредитима, и извршеним
отплатама
дугова у периоду јануар – децембар 2016.
године;
9. Извештај о коришћењу средстава из
текуће и сталне буџетске резерве за
период јануар – децембар 2016. године;
10. Извештај о гаранцијама датим у току
фискалне године у периоду јануар –
децембар 2016. године;

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-65-1/17-I
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На основу члана 20. став 1 тачка 17. а у
вези са чланом 23. став 4 и чланом 24. став 1. и
члана 32. став 6 Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 –
др. закон и 101/16 - др. закон), члана 20. став 4.
и члана 209. Закона о социјалној заштити
(''Службени гласник РС'', бр. 24/11), на основу
члана 30. тачка 6. и члана 107. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 -пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14, 28/14 и 5/17), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 15.06.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Члан 1.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету
Одлуком о правима и услугама у
града Зрењанина за 2016. годину је саставни
социјалној
заштити
града Зрењанина
део ове Одлуке.
утврђују
се
права
грађана/ки
града
Члан 13.
Зрењанина на права и услуге социјалне
Одлуку о завршном рачуну буџета заштите за чије је остваривање надлежан град
града за 2016. годину, заједно са Извештајем о Зрењанин, поступци за остваривање права,
извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина финансирање социјалне заштите, као и друга
за 2016. годину доставити Министарству питања од значаја за социјалну заштиту у
финансија, најкасније до 15. јуна 2017. године.
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граду Зрењанину у складу са Законом о
социјалној заштити.
Сви
појмови
у
овој
одлуци
употребљени у граматичком мушком роду
подразумевају мушки и женски природни род.
Члан 2.
Права и услуге у социјалној заштити,
утврђена овом Одлуком, могу да остваре лица
са пребивалиштем/боравиштем на територији
града Зрењанина и изузетно, лица која се
затекну на територији града Зрењанина у
стању социјалне потребе, под условима и на
начин утврђеним овом Одлуком, а у складу са
материјалним и другим могућностима града.
Права утврђена овом Одлуком везана су
за личност и не могу се преносити.
Поједине услуге могу се пружати
лицима са територије других општина/градова
на основу поднетог захтева за пружањем
услуге од надлежног Центра.
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- лицима која имају боравиште на
територији града, а која се нађу у стању
потребе за услугама социјалне заштите и
мерама материјалне подршке;
- лицима која се нађу у скитњи или им је из
других разлога потребно обезбедити
право на социјалну заштиту;
- корисницима социјалних услуга који
имају пребивалиште на територији других
општина/градова, у складу са одредбама
споразума јеиница локалне самоуправе о
пружању услуга социјалне заштите, а на
основу поднетог захтева за пружањем
услуге од надлежног Центра или по
процени Центра за социјални рад града
Зрењанина;
- страним држављанима и лицима без
држављанства у потреби за социјалном
заштитом, у складу са Законом,
међународним
уговорима
и
овом
Одлуком.
Члан 4.

Члан 3.
Корисник права на услуге социјалне
заштите и мере материјалне подршке јесте
појединац, односно породица која се суочава
с препрекама у задовољавању потреба, услед
чега не може да достигне или да одржи
квалитет живота, или која нема довољно
средстава за подмирење основних животних
потреба, а не може да их оствари својим
радом, приходом од имовине или из других
извора.
Породицом у смислу остваривања
права на мере материјалне подршке сматрају
се супружници и ванбрачни партнери, деца и
сродници у правој линији без обзира на
степен сродства, као и сродници у побочној
линији до другог степена сродства, под
условом да живе у заједничком домаћинству.
Лице које је закључило уговор о
доживотном издржавању не може да оствари
права из ове одлуке, као ни појединац,
односно члан породице који је способан за
рад, уколико одбије понуђено запослење,
радно
ангажовање
на
привременим,
повременим и сезонским пословима, стручно
оспособљавање,
преквалификацију,
доквалификацију.
Корисници права на социјалну заштиту
су грађани/ке који имају пребивалиште на
територији града Зрењанина.
Изузетно, право на социјалну заштиту у
складу са одредбама ове одлуке признаје се и:

Град Зрењанин у обезбеђивању права
грађана на социјалну заштиту сарађује са
установама и другим облицима организовања
утврђених законима преко којих обављају
делатност: пружаоцима услуга социјалне
заштите, установама предшколског, основног,
средњег и високог образовања, здравственим
установама, полицијом, правосудним и другим
државним органима, удружењима и другим
правним и физичким лицима.
Сарадња у пружању услуга социјалне
заштите остварује се у оквирима и на начин
утврђен споразумима о сарадњи.
За потребе имплементације Уредбе о
мерама социјалне укључености корисника
новчане социјалне помоћи, град Зрењанин ће
донети протокол о сарадњи са Центром за
социјални рад и носиоцима појединих
активности којим ће се утврдити начин
сарадње у
спровођењу мера социјалне
укључености.
II ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ
Члан 5.
Права
у
социјалној
заштити
представљају различите облике материјалне
подршке
у
циљу
обезбеђивања
егзистенцијалног минимума и подршке
социјалној интеграцији појединца и породице.
Право
на
материјалну
подршку
остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног
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минимума и подршке социјалној укључености 6. Смештај у Прихватилиште за одрасла и
корисника.
стара лица у кризним ситуацијама,
Град Зрењанин обезбеђује право на
бескућнике и просјаке ;
следеће врсте материјалне помоћи:
7. Становање уз подршку за младе који се
1. Право на једнократну помоћ;
осамостаљују;
2. Право на опрему корисника за смештај у 8. Лични пратилац детета;
установу или другу породицу;
9. Дневни боравак за одрасла лица са
3. Право на путне трошкове и исхрану
телесним
инвалидитетом
и
пролазника;
интелектуалним тешкоћама;
4. Право на накнаду трошкова сахране;
10. Саветодавно-терапијске и социјално5. Право на бесплатан оброк и
едукативне услуге и
6. Право на материјалну помоћ породицама 11. Клуб за стара лица
палих бораца у рату, односно оружаним
акцијама деведесетих година.
III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 6.
Критеријуми за остваривање права на
мере материјалне подршке, надлежност и
поступак за остваривање права и друга питања
од значаја за обезбеђивање права биће
дефинисана посебним правилником за сваку
од мера материјалне подршке предвиђених
овом Одлуком.
Сагласност на предлог правилника,
израђеног од стране надлежног одељења
градске управе даје Градско веће града
Зрењанина.
Члан 7.
Услуге у социјалној заштити су
активности пружања подршке и помоћи
грађанима и њиховим породицама ради
побољшања, односно очувања квалитета
живота, отклањања или ублажавања ризика,
неповољних животних околности, као и
развоја потенцијала корисника за самосталан
живот.
Услуге које се утврђују овом Одлуком
су:
1. Дневни боравак за децу и младе са
телесним
инвалидитетом,
односно
интелектуалним
тешкоћамаАлтернатива;
2. Помоћ у кући;
3. Смештај у Прихватилиште за децу и
младе, која су жртве злостављања,
занемаривања, насиља у породици,
трговине људима, затечена у скитњи и
кризним ситуацијама;
4. Смештај у Прихватилиште за жене и децу
жртве насиља у породици и жртве
трговине људима - Сигурна кућа;
5. Продужено становање за жене и децу
жртве насиља у породици и жртве
трговине људима;

1. Право на једнократну помоћ
Члан 8.
Право на једнократну помоћ може се
признати појединцу или породици који се
изненада или тренутно нађу у стању социјалне
потребе, коју не могу сами превазићи, а у
складу са чланом 3. ове Одлуке.
Право на једнократну помоћ се признаје
у:
1. Новчаном износу;
2. Натури.
Поступак за остваривање и исплату
једнократне новчане помоћи спроводи Центар
за социјални рад града Зрењанина, а поступак
за остваривање права на једнократну помоћ у
натури спроводи Одељење за друштвене
делатности Градске управе града Зрењанина (у
даљем тексту: Одељење за друштвене
делатности).
Новчана помоћ изузетно може бити
увећана када се појединац или породица нађу
у стању социјалне потребе коју самостално не
могу превазићи услед: елементарних непогода,
пожара, породице у којима несрећним
случајем наступи смрт једног или више
чланова породичног домаћинства, као и тежих
болести.
Члан 9.
Једнократна новчана помоћ и помоћ у
натури може се признати у следећим
случајевима:
прибављања личне документације ради
остваривања права у области социјалне
заштите;
задовољавања
основних
животних
потреба (набавка намирница, огрева,
средства за хигијену);
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набавке лекова, медицинских помагала и
помоћи у лечењу (ако не постоји други
основ);
набавке уџбеника и школског прибора за
децу која се редовно школују;
изласка младих из система социјалне
заштите;
изласка жртава породичног насиља и
жртава трговине људима из Сигурне куће;
других ванредних ситуација, када се не
може превазићи стање социјалне потребе.
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Износ увећане једнократне новчане
помоћи утврђује се на основу процене Центра
за социјални рад града Зрењанина уз
сагласност Градског већа града Зрењанина, и
може се исплатити највише у износу до једне
и по просечне нето зараде у Републици Србији
према последњем објављеном податку у
моменту подношења захтева.
О праву на једнократну новчану помоћ
одлучује Центар за социјални рад града
Зрењанина, а о праву на једнократну помоћ у
натури одлучује Одељење за друштвене
Право на једнократну новчану помоћ делатности.
може се признати појединцу или породици:
за набавку лекова, медицинских помагала 2. Право на опрему корисника за смештај у
и помоћи у лечењу ако приходи, у месецу установу или другу породицу
који претходи месецу подношења захтева,
Члан 11.
не прелазе износ бруто минималне зараде
у Републици Србији, утврђене у моменту
Право на опрему корисника за смештај у
подношења захтева;
за остале случајеве из става 1. овог члана установу или другу породицу се признаје лицу
ако приходи, у месецу који претходи које се смешта:
у установу социјалне заштите;
месецу подношења захтева, не прелазе у другу породицу;
износ нето минималне зараде у Републици Услов за остваривање овог права је да
Србији, утврђене у моменту подношења
нема опрему, нити је може обезбедити, а не
захтева.
могу му је обезбедити ни сродници који су
Изузетно, ово право се може признати према важећим законима дужни да учествују у
појединцу или породици који не испуњавају његовом издржавању.
услове из става 1. овог члана, по процени
Центра за социјални рад града Зрењанина, или
Члан 12.
по процени Одељења за друштвене делатности
Опрема корисника обухвата набавку
Градске управе града Зрењанина у сарадњи са
најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за
Центром за социјални рад града Зрењанина.
превоз корисника до установе, односно
породице и друге нужне трошкове по процени
Члан 10.
Центра за социјални рад града Зрењанина.
Право на опрему корисника може се
Висина једнократне новчане помоћи
утврђује се у зависности од потреба корисника признати у износу стварних трошкова, а
и расположивих средстава у буџету града највише до износа просечне месечне нето
Зрењанина, и може се одобрити највише до зараде по запосленом остварене у граду
износа новчане социјалне помоћи за Зрењанину познате у моменту одлучивања о
појединца, која се финансира из буџета праву.
О праву на опрему за смештај корисника
Републике
Србије,
према
последњем
у установу социјалне заштите или другу
објављеном податку.
Појединац или породица могу право на породицу, одлучује Центар за социјални рад
једнократну помоћ остварити највише три града Зрењанина.
пута у току календарске године.
Износ једнократне новчане помоћи не 3. Право на путне трошкове и исхрану
може бити већи од износа просечне нето пролазника
зараде остварене по запосленом у граду
Члан 13.
Зрењанину, познатог у моменту одлучивања о
Право на путне трошкове и исхрану
праву.
Право на увећану једнократну новчану пролазника признаје се лицу које се нађе на
помоћ може се остварити само једном у току територији града Зрењанина ван свог
пребивалишта/боравишта, у стању социјалне
године, без обзира на основ.
потребе,
за
повратак
у
место
-
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пребивалишта/боравишта или за одвођење у 5. Право на бесплатан оброк
прихватилиште.
Лицу које није у стању да се само врати
Члан 16.
у место пребивалишта/боравишта одређује се
пратилац.
Право на бесплатан оброк има појединац
Новчани износ за релацију овог права или породица из категорије најугроженијих
одређује се:
грађана и реализује се као оброк у Народној
за превоз, у висини стварних трошкова;
кухињи.
за исхрану, до 10% од основице за
Члан 17.
тврђивање новчане социјалне помоћи.
Оброк у Народној кухињи садржи један
Центар за социјални рад града
Зрењанина потражује средства за остварено топли оброк дневно, или пакет намирница.
Количина намирница зависи од броја
право од центара за социјални рад са подручја
чланова
породичног домаћинства који
на коме лице има пребивалиште/боравиште.
остварују ово право.
Право на бесплатан оброк у Народној
4. Право на трошкове сахране
кухињи могу имати корисници новчане
Члан 14.
социјалне помоћи из категорије:
неспособни за рад;
Право на трошкове сахране може се
једнородитељска породица;
признати:
вишечлана породица са малолетном
за лица без прихода смештена у установу
децом и
социјалне заштите или другу породицу за
друга лица за које стручне службе Центра
чији смештај трошкове сноси буџет
оцене да спадају у категорију социјално
Републике Србије;
угрожених грађана.
за кориснике права на новчану социјалну
Право на бесплатан оброк у Народној
помоћ у складу са Законом;
кухињи утврђује Центар за социјални рад
за лица неутврђеног идентитета;
града Зрењанина, решењем на основу ове
за лица која немају сроднике који су по
Одлуке и правилника којим се утврђују
Закону обавезни на издржавање;
услови и поступци остваривање права на
за лица која имају сроднике за које је
коришћење Народне кухиње.
Центар за социјални рад града Зрењанина
утврдио да нису у могућности да сносе
6. Право на материјалну помоћ породицама
трошкове сахрањивања;
палих бораца у рату, односно оружаним
за лица непознатог пребивалишта/
акцијама деведесетих година
боравишта, која се у тренутку смрти нађу
на подручју града Зрењанина;
Члан 18.
изузетно за лица која нису у систему
социјалне заштите, а налазила су се у
О признавању права на материјалну
стању социјалне потребе по процени
помоћ породицама палих бораца у рату,
Центра за социјални рад града Зрењанина.
односно оружаним акцијама деведесетих
година, надлежна организациона јединица
Члан 15.
Градске управе града Зрењанина одлучује
решењем.
Право на трошкове сахране може се
На основу решења из става 1. овог
признати, уз приложене доказе о стварним
члана,
исплату
материјалне
помоћи
трошковима, лицу које је извршило
породицама палих бораца у рату, односно
сахрањивање.
оружаним акцијама деведесетих година врши
Накнада трошкова сахране се утврђује у
Центар за социјални рад града Зрењанина.
висини стварних трошкова учињених за
набавку најнеопходније потребне опреме
IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
(сандук најниже вредности, покров, крст са
натписом), превоз покојника, сахрањивање,
1. Дневни боравак за децу и младе са
гробно место и таксу за гробно место.
телесним
инвалидитетом,
односно
О праву на трошкове сахране одлучује
интелектуалним тешкоћама - Алтернатива
Центар за социјални рад града Зрењанина.
Члан 19.

15. јун 2017.
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Дневни боравак за децу и младе са
телесним
инвалидитетом,
односно
интелектуалним
тешкоћама
обезбеђује
структуриране активности усмерене на
одржање
и
развијање
социјалних,
когнитивних, психолошких и физичких
функција и вештина, стицање практичних
вештина у складу са њиховим способностима,
околностима и испољеним интересовањима
како би се у што већој мери оспособили за
самосталан живот.
У оквиру ове услуге пружају се
социјалне, здравствене, едукативне и услуге
подршке
и
помоћи
у
активностима
свакодневног живота.
Услугом дневног боравка обезбеђује се
позитивно
и
конструктивно
искуство
боравка изван породице, а члановима
породице слободно време за бављење радним
и другим активностима.
Услуга дневног боравка се реализује
кроз осмишљене програме, у планираним и
ограниченим временским периодима.

-
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стара лица која живе у заједници, али који
нису у стању да се старају о себи, или
живе са сродницима који нису у стању да
им пруже адекватну помоћ;
особе са хроничним тешким обољењима,
теже и тешко покретни без обзира на
године;
особе са инвалидитетом, без обзира на
године;
особе које су оствариле право на туђу
негу и помоћ и
друга лица по процени Центра за
социјални рад града Зрењанина, уз
плаћање пуне цене услуге.
Члан 23.

Услугу помоћи у кући непосредно
пружа неговатељица-домаћица, са завршеном
обуком по акредитованом
програму
за
пружање
услуге
помоћи
у кући, по
индивидуалном плану, уз сва поштовања и
уважавања личности корисника и строгу
забрану било ког вида дискриминације
О коришћењу услуге одлучује Центар за
Члан 20.
социјални рад града Зрењанина на основу ове
Одлуке и правилника којим се ближе уређују
Корисници услуге могу бити деца и права и критеријуми за остваривање права на
млади са телесним инвалидитетом, односно услугу помоћи у кући у граду Зрењанину.
интелектуалним тешкоћама.
Дневни боравак се реализује у Дневном 3. Услуга смештаја у Прихватилиште за
центру за децу и младе са телесним децу и младе жртве злостављања,
инвалидитетом,
односно
интелектуалним занемаривања,
насиља
у
породици,
тешкоћама - Алтернатива у Зрењанину.
трговине људима, затечене у скитњи и
О праву на коришћење услуге одлучује кризним ситуацијама
Центар за социјални рад града Зрењанина, а на
основу Мишљења Интерресорне комисије
Члан 24.
града Зрењанина и захтева родитеља/
старатеља детета.
Услуга смештаја у Прихватилиште за
децу
и
младе
жртве
злостављања,
2. Помоћ у кући
занемаривања, насиља у породици, трговине
људима, затечене у скитњи и кризним
Члан 21.
ситуацијама, обезбеђује привремени смештај
деци и младима чији је развој ометен
Услуга Помоћи у кући обезбеђује се породичним приликама, или се налазе у
лицима која услед немоћи или смањених другим социјалним ризицима у којима је
функционалних
способности
изазваних потребан хитан прихват или смештај до
инвалидитетом/болешћу нису способна да обезбеђивања адекватног облика заштите.
независно живе без свакодневне или редовне
Ова услуга обезбеђује смештај, исхрану
подршке, а у циљу задовољавања животних корисника, процену актуелних потреба,
потреба и унапређења и одржавања квалитета здравствену заштиту корисника, образовноживота.
васпитне, културно забавне и друге
Члан 22.
активности.
Корисници услуге могу бити деца и
Корисници услуге помоћи у кући могу
млади
жртве злостављања, занемаривања,
бити следећи корисници:
насиља
у породици, трговине људима,
самохрана стара лица и стари који не
затечени у скитњи и кризним ситуацијама и
живе у породичном окружењу;
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деца и млади изложени другим социјалним
Изузетно
време
боравка
у
ризицима.
Прихватилишту за жене и децу жртве насиља
у породици и жртве трговине људима Члан 25.
"Сигурна кућа" може се продужити на основу
процене и поновног индивидуалног плана
Смештај у Прихватилиште за децу и
стручног
радника
Прихватилишта,
уз
младе жртве злостављања, занемаривања,
сагласност водитеља случаја надлежног
насиља у породици, трговине људима,
Центра.
затечене у скитњи кризним ситуацијама,
Право
на
коришћење
услуге
реализује се издавањем упута од стране
Прихватилишта за жене и децу жртве насиља
Центра за социјални рад града Зрењанина
у породици и жртве трговине људима довођењем од стране службеног лица
"Сигурна кућа", имају сва лица која су жртве
Полицијске управе и самоиницијативним
насиља у породици, или жртве трговине
доласком.
људима, а која затраже помоћ, без обзира на
Услуга смештаја у Прихватилиште се
држављанство, пребивалиште или боравиште
пружа до успостављања другог одговарајућег
и то до момента док се не створе могућности
облика заштите, а најдуже до 6 месеци.
да им се одговарајући смештај обезбеди у
земљи чији су држављани, или у месту у ком
4. Прихватилиште за жене и децу жртве
имају стално место пребивалишта или
насиља у породици и жртве трговине
боравишта.
људима - "Сигурна кућа"
5. Продужено становање за жене и децу
жртве насиља у породици и жртве трговине
Прихватилиште за жене и децу жртве људима
Члан 28.
насиља у породици и жртве трговине људима "Сигурна кућа", обезбеђује привремени
Услуга продуженог становања за жене и
смештај женама и деци у случајевима акутног
децу жртве насиља у породици и жртве
стања насиља у породици и жртвама трговине
трговине људима може се признати женама и
људима, којима су по сопственој процени, или
деци жртвама насиља у породици и жртвама
по процени надлежних државних органа
трговине
људима,
а
по
престанку
угрожени безбедност, здравље и живот.
безбедоносних ризика и потребе за смештајем
Акутно стање насиља у породици
у ''Сигурну кућу'' ако им је стамбено питање
обухвата наношење, или покушај наношења
нерешено или привремено решено.
телесних повреда, изазивање страха претњом,
О праву на коришћење услуге из става 1.
присиљавање или навођење на сексуални
овог члана одлучује Центар за социјални рад.
однос, ограничавање слободе кретања или
комуницирања са трећим лицима, вређање, као
Члан 29.
и свако друго безобзирно понашање.
Овом услугом обезбеђује се смештај,
Право на услугу продуженог становања
исхрана, здравствена заштита, правна помоћ, за жене и децу жртве насиља у породици и
саветовање и консултације, психосоцијална жртве трговине људима могу имати лица са
подршка, упућивање на оспособљавање за рад пребивалиштем
на
територији
града
и повезивање са другим надлежним Зрењанина.
институцијама.
Услуга продуженог становања за жене и
децу жртве насиља у породици и жртве
Члан 27.
трговине људима може се обезбедити у
трајању до годину дана.
Смештај у Прихватилиште реализује се
издавањем упута/решења од стране надлежног 6. Смештај у Прихватилиште за одрасла и
Центра за социјални рад.
стара лица у кризним ситуацијама,
Услуга се пружа до успостављања бескућнике и просјаке
другог одговарајућег облика заштите или
оспособљавања за безбедан, самосталан живот
Члан 30.
и укључивање у заједницу, а најдуже до 6
месеци.
Услуга смештаја у Прихватилиште за
одрасла и стара лица у кризним ситуацијама,
Члан 26.

15. јун 2017.
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бескућнике и просјаке обезбеђује привремени
смештај, осигурава безбедност, задовољавање
основних потреба, приступ другим услугама у
заједници и временски ограничене услуге
интервенције у кризним ситуацијама за
одрасла и стара лица.
Овом услугом обезбеђују се смештај,
исхрана, здравствена заштита, саветовање и
консултације, психосоцијална подршка и
повезивање са другим службама у заједници
лицима која имају пребивалиште у граду
Зрењанину.
Услуга
привременог
смештаја
у
прихватилиште за одрасла и стара лица
доступна је корисницима који немају
пребивалиште
на
територији
града
Зрењанина под условима и на начин
дефинисаним споразумом о сарадњи између
јединица локалне самоуправе.
Корисници ове услуге могу бити
одрасла и стара лица у кризним ситуацијама,
бескућници и просјаци и лица којима је из
других разлога, према процени Центра,
неопходан смештај.
Члан 31.
Смештај у Прихватилиште за одрасла и
стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике
и
просјаке
реализује
се
издавањем
упута/решења од стране Центра за социјални
рад града Зрењанина.
Услуга се пружа до успостављања
другог одговарајућег облика заштите, или
оспособљавања за безбедан, самосталан живот
и укључивање у заједницу, а најдуже до 6
месеци.
7. Становање уз подршку за младе који се
осамостаљују
Члан 32.

Страна 209

сродничку породицу, нити су у могућности да
започну самосталан живот.
Члан 33.
Услуга становања уз подршку признаје
се младима, узраста између 15 и 26 година.
Ова услуга се обезбеђује у трајању најдужем
до 2 године.
Члан 34.
Средства
за
трошкове
текућег
одржавања стамбених јединица обезбеђује
град Зрењанин, а међусобна права и обавезе
корисника и пружаоца услуге уређују се
посебним уговором.
8. Лични пратилац детета
Члан 35.
Сврха ангажовања личног пратиоца је
пружање детету одговарајуће индивидуалне
практичне подршке ради укључивања у
редовно школовање, у активности у заједници,
и ради успостављања што већег нивоа
самосталности детета.
Услугу непосредно пружа лични
пратилац детета кроз активности које се
планирају и реализују у складу са
индивидуалним потребама детета, у области
кретања,
одржавања
личне
хигијене,
облачења, храњења и комуникације са
другима.
Услуга се може користити до краја
редовног школовања укључујући завршетак
средње школе.
Члан 36.
Лични пратилац доступан је детету
којем је због здравствених проблема, телесног
инвалидитета и сметњи у развоју потребна
подршка за задовољавање основних потреба у
свакодневном животу у области кретања,
одржавања
личне
хигијене,
храњења,
облачења и комуникације са другима, под
условом да је укључено у васпитно-образовну
установу, односно школу, до краја редовног
школовања, укључујући завршетак средње
школе.
Члан 37.

Услугом становања уз подршку за младе
који се осамостаљују обезбеђује се временски
ограничено становање и стручна подршка у
развијању вештина неопходних за потпуно
осамостаљивање и укључивање у заједницу.
Ова услуга се обезбеђује, у наменски
опредељеним просторима, младима који се
осамостаљују по престанку смештаја у
установи
социјалне
заштите
или
у
хранитељској породици, као и по престанку
боравка у установи за васпитање деце и
Активности личног пратиоца детета,
омладине, односно у установи за извршење
кривичних санкција, као и онима који не могу планирају се и реализују у складу са
или не желе да се врате у своју биолошку или индивидуалним потребама детета, а на основу
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предвиђеног права на личног пратиоца у вештина за самосталан и продуктиван живот у
обрасцу Мишљења Интерресорне комисије друштву.
града Зрењанина и сачињеног индивидуалног
плана услуга за дете, а на основу Правилника
Члан 41.
којим се детаљније утврђују права на услугу и
критеријуми за ангажовање личног пратиоца у
Град Зрењанин обезбеђује право на
граду Зрењанину.
следеће саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге:
социјално-едукативне услуге;
9. Дневни боравак за одрасла лица са терапијске услуге;
телесним инвалидитетом и интелектуалним медијацију и
тешкоћама
саветодавне услуге;
Члан 38.
Врсте и доступност саветодавнихСврха услуге дневног боравка састоји се терапијских и социјалних-едукативних услуга
у унапређењу квалитета живота корисника у у граду Зрењанину регулисаће се посебним
властитој социјалној средини кроз одржање и правилницима.
развијање
социјалних,
психолошких
и
физичких функција и вештина, како би се у 11. Клуб за стара лица
што већој мери оспособили за самосталан
живот.
Члан 42.
Кроз услугу дневног боравка за одрасла
лица
са
телесним
инвалидитетом
и
Рад Клуба је осмишљен и организован у
интелектуалним тешкоћма корисници у циљу очувања психо–физичког здравља
организованом окружењу, и уз потребан старијих грађана града Зрењанина, након
надзор, задовољавају развојне потребе, стичу гашења радно продуктивног периода живота, а
и развијају животне вештине, личну и ради
ублажавања
самоће,
доживљаја
друштвену
одговорност ради развоја усамљености, друштвене изолованости, као и
самосталности, социјалних, сазнајних и превенција депресивних стања и обогаћивања
других важних функција.
социјалног живота, образовне и рекреативне
Услугом дневног боравка корисницима активности старијих грађана града Зрењанина.
се обезбеђује позитивно и конструктивно
Клуб за стара лица омогућава дружење,
искуство боравка изван породице и осећање културно-забавне,
активности
социјалну
друштвене укључености,
интеграцију,
рекреацију,
развијање
Услуга дневног боравка се реализује солидарности, самопомоћи и потенцијала
кроз осмишљене програме у планираном и старих лица, чиме се спречава социјална
ограниченом временском периоду током дана. изолација и подстичу стара лица на заједничке
активности унутар Клуба.
Члан 39.
Услуге Клуба могу користити сва лица
са територије града Зрењанина, старија од 55
О праву на коришћење услуге година, свако пензионисано лице без обзира
упутом/решењем
одлучује
Центар
за на године, и одрасла лица која су неспособна
социјални рад града Зрењанина, а на основу за рад, као и свако одрасло лице које има
захтева родитеља/старатеља корисника услуге право на смештај у установу социјалне
или самог корисника у случају да има заштите на територији града Зрењанина.
пословну способност.
Члан 43.
10. Саветодавно-терапијске и социјалноО праву на коришћење услуге Клуба за
едукативне услуге
стара лица одлучује се у оквиру Клуба на
Члан 40.
основу Правилника о клубу за стара лица који
доноси Градско веће града Зрењанина.
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге пружају се као вид помоћи V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
појединцима
и
породицама,
ради ПРАВА И УСЛУГА
унапређивања
породичних
односа,
превазилажења кризних ситуација и стицања
Члан 44.
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VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Поступак за признавање права и
коришћење услуга спроводи Центар за
социјални рад града Зрењанина по службеној
дужности или на захтев корисника, осим у
случајевима за признавање права на
једнократну помоћ у натури када поступак за
признавање права спроводи Одељење за
друштвене делатности.
У поступку одлучивања о признавању
права на услуге социјалне заштите које се
пружају деци и младима, а које су признате
овом одлуком Центар за социјални рад, по
потреби, прибавља Мишљење Интерресорне
комисије.
Пружање услуга врше пружаоци услуга
социјалне заштите у складу са Законом, овом
Одлуком и посебним правилницима.
Пружалац услуге дужан је да услугу
пружа у складу са најбољим интересом
корисника и прописаним стандардима у
социјалној заштити.
Члан 45.

Члан 48.
Средства за остваривање права и
пружање услуга из ове одлуке обезбеђују се у
буџету града Зрењанина, од донатора и из
других извора у складу са законом.
Средства за обављање делатности
социјалне заштите у надлежности локалне
самоуправе обезбеђују се у буџету града
Зрењанина.
Средства за обезбеђивање услуга
социјалне заштите могу се прибављати и
путем донација, као и уступањем имовине,
оснивањем задужбина и фондација, у складу
са законом.
Имовина намењена социјалној заштити
може се користити искључиво за обезбеђење
услуга социјалне заштите.
Средства за обезбеђивање права на
услуге социјалне заштите предвиђене овом
Одлуком обезбеђују се и из наменских
трансфера буџета Републике Србије у складу
са Законом о социјалној заштити и Уредбом о
наменским трансферима.
У обезбеђивању средстава за пружање
услуга социјалне заштите учествује и
корисник, у обиму и на начин утврђен
законом, овом Одлуком и правилницима.

У поступку одлучивања о признавању
права услуге социјалне заштите и мере
материјалне подршке предвиђене овом
Одлуком, примењују се одредбе закона којим
се уређује општи управни поступак, ако
Законом о социјалној заштити није другачије
одређено.
Члан 49.
Средства за покриће трошкова поступка
за остваривање права из ове Одлуке
У зависности од социјално-економског
обезбеђују се у буџету града Зрењанина и те статуса корисника, плаћање услуге може бити:
трошкове не сносе грађани.
- у целости из средстава корисника,
његовог сродника или трећег лица;
- уз делимично учешће корисника,
Члан 46.
његовог сродника, трећег лица или буџета
Против решења којим се одбија захтев јединице локалне самоуправе;
за коришћење услуге може се изјавити жалба у
- у целости из буџета јединице локалне
року од 15 дана.
самоуправе.
О жалби на решење Центра за социјални
Сагласност
на
одлуке
о
цени
рад Града Зрењанина, одлучује надлежна појединачних услуга даје Градско веће града
Градска управа, у року од 30 дана.
Зрењанина на предлог Одељења за друштвене
О жалби на решење Одељења за делатности.
друштвене делатности, одлучује Градско веће
града Зрењанина у року од 30 дана.
Члан 50.
Члан 47.
Центар за социјални рад града
Зрењанина је дужан да води евиденцију о
признатим правима и издатим упутима, и
доставља извештај о раду Градском већу и
Скупштини града најмање једном годишње.

У финансирању права и преузимању
услуга из ове Одлуке, Град Зрењанин, Центар
за социјални рад и пружаоци услуга
закључиће посебне уговоре којим ће
регулисати међусобна права и обавезе.
На број и структуру стручних радника
потребних за извршење послова из ове Одлуке
сагласност даје Градско веће града Зрењанина,
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у складу са одредбама Правилника о ближим
ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ
условима и стандардима за пружање услуга
МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ
социјалне заштите (''Службени гласник РС'', ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ И
бр. 42/13).
ДРУГЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У Одлуци о постављању и уклањању
мањих монтажних и других објеката на
Ближи услови, поступак и начин за површинама јавне и друге намене на
остваривање права и пружање услуга утврђују територији града Зрењанина (''Службени лист
се посебним Правилницима, које доноси града Зрењанина'', бр. 9/10, 5/11, 23/11, 22/13 Градско веће на предлог Градске управе.
др.одлука, 37/13, 11/14 13/14, 25/14, 31/14,
8/15, 14/15, 21/16 и 5/17) у члану 24а речи: ''на
тротоару'' бришу се.
Члан 52.
Члан 51.

Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о правима и услугама
у социјалној заштити града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 37/13,
8/15, 24/15 и 33/15).

Члан 2.
Члан 72. мења се и гласи:
''Члан 72.

Клупе су део урбаног мобилијара и
постављају се на површини јавне намене у
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана складу са захтевом надлежне организационе
од дана објављивања у "Службеном листу јединице Градске управе.''
града Зрењанина".
Члан 3.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Члан 80. мења се и гласи:
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
''Члан 80.
Број: 06-65-3/17-I
Дана: 15.06.2017. године
Стубове, кугле, ограде и друге врсте
ЗРЕЊАНИН
запрека на површинама јавне намене могу се
ПРЕДСЕДНИК
постављати у складу са захтевом надлежне
СКУПШТИНЕ ГРАДА организационе јединице Градске управе.''
Оливер Митровић,с.р.
Члан 4.
118
На основу члана 146. став 1. Закона о
После члана 99. додаје се члан 99а који
планирању и изградњи (''Службени гласник гласи:
РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - oдлука
''Члан 99а.
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - oдлука УС, 50/13 oдлука УС, 98/13- oдлука УС, 132/14 и 145/14),
Мањи монтажни и други објекти из чл.
члана 39. став 3. Закона о прекршајима 18, 39, 42, 49. и 55. ове Одлуке могу се
(''Службени гласник РС'', бр. 65/13, 13/16 и постављати и на површинама које нису јавне
98/16 - одлука УС), члана 30. став 1. тачка 6. и али су у својини града, до привођења истих
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина намени, на основу одобрења организационе
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13- јединице Градске управе надлежне за послове
пречишћени текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14 и урабинизма
уз
претходно
прибављене
5/17) Скупштина града Зрењанина на седници урбанистичке услове ''Јавног предузећа за
одржаној дана 15.06.2017. године донела је
урбанизам'' Зрењанин.''
Члан 53.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

Члан 5.
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Члан 2.

гласи:
''1. не уклони привремени објекат по
истеку рока важења одобрења, или када се пре
истека важења одобрења, земљиште приводи
намени предвиђеној урбанистичким планом,
или се измени намена површине јавне намене
или ако дуже од 60 дана не обавља делатност,
а за делатност сезонског карактера ако исту не
обавља дуже од 30 дана.''

У члану 19. додаје се став 7. који
гласи:
''Такси-возач који обавља такси-превоз
не може такси-возило да постави у околини
стајалишта, на удаљености која је мања од 100
м од његове најближе спољне ивице.''
Члан 3.

У члану 37. после тачке 10. додаје се
тачка 10а која гласи:
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
''10а такси-возило постави у околини
од дана објављивања у ''Службеном листу стајалишта, на удаљености која је мања од 100
града Зрењанина''.
м од његове најближе спољне ивице (члан 19.
став 7.);''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Члан 4.
ГРАД ЗРЕЊАНИН
У члану 39а после тачке 9. додаје се
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-65-4/17-I
тачка 9а која гласи:
Дана: 15.06.2017. године
''9а такси-возило постави у околини
ЗРЕЊАНИН
стајалишта, на удаљености која је мања од 100
ПРЕДСЕДНИК
м од његове најближе спољне ивице (члан 19.
СКУПШТИНЕ ГРАДА став 7.);''
Оливер Митровић,с.р.
Члан 5.
119
На основу члана 94. Закона о превозу
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
путника у друмском саобраћају (''Службени од дана објављивања у ''Службеном листу
гласник РС'', број 68/15), чл. 4. и 39. став 3. града Зрењанина''.
Закона о прекршајима (''Службени гласник
РС'', бр. 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС), чл. РЕПУБЛИКА СРБИЈА
30. и 107. став 1. Статута града Зрењанина АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13- ГРАД ЗРЕЊАНИН
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14 и СКУПШТИНА ГРАДА
5/17), Скупштина града Зрењанина, на Број: 06-65-5/17-I
седници одржаној дана 15.06.2017. године Дана: 15.06.2017. године
донела је
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
ОДЛУКУ
Оливер Митровић,с.р.
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 120
На основу члана 3.став 1. и члана
5.став.3. Закона о јавним предузећима
Члан 1.
("Службени гласник РС" бр.15/16) и члана
У Одлуци о ауто-такси превозу 30.тачка 8. Статута града Зрењанина
путника на територији града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 22/13, - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14 и
11/14, 25/14, 21/16 и 5/17), у члану 19. став 2. и 5/17) Скупштина града Зрењанина, на седници
члану 43. ст. 3. и 4. речи: ''Јавно предузеће одржаној дана 15.06.2017. године, донела је
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин'' замењују се
речима: ''ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин''
ОДЛУКУ
у одговарајућем падежу.
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
"ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ"
Члан 6.
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У Одлуци о оснивању Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92,
Члан. 1.
1/95 и 1/98 и ''Службени лист града
У Одлуци о оснивању "Јавног предузећа Зрењанина'', бр. 14/09, 23/11, 23/12, 21/16 и
за урбанизам" Зрењанин ("Службени лист 29/16), у члану 7. ст. 2. мења се и гласе:
града Зрењанина" бр. 1/17 – пречишћен текст)
у члану 5. у ставу 3. иза алинеје двадесет осме
''Директора Библиотеке која обавља
додаје се нова алинеја двадесет девет која матичне функције именује министар надлежан
гласи:
за културу, односно надлежни орган аутономне
"- вршење послова вештачења у области покрајине, уз сагласност руководиоца Народне
грађевинарства и у економско-финансијској библиотеке Србије.''
области,".
У истом члану досадашња алинеја
Члан 2.
двадесет девет постаје алинеја тридесет.
Чл. 9. и 9а. мењају се и гласе:
Члан 2.
''Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
''Библиотеком управља Управни одбор.
града Зрењанина“.
Управни одбор има пет чланова.
Председника и чланове Управног
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
одбора именује оснивач на четири године са
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
могућношћу да поново буду именовани.
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Два члана Управног одбора именују се
СКУПШТИНА ГРАДА
из реда запослених у Библиотеци на предлог
Број: 06-65-6/17-I
репрезентативног синдиката.
Дана: 15.06.2017. године
Најмање један члан Управног одбора
ЗРЕЊАНИН
из реда запослених мора да буде из реда
ПРЕДСЕДНИК
носилаца основне тј. програмске делатности.
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Састав Управног одбора треба да
Оливер Митровић,с.р.
обезбеди заступљеност од најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
Чланови Управног одбора именују се
121
На основу члана 23. став 1. и члана 26. на период од четири године и могу бити
Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. именовани највише два пута.
72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 13. став 1.
Председнику и члановима Управног
Закона о јавним службама (''Службени гласник одбора може припадати накнада за рад под
РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – условима и према мерилима утврђеним актом
испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и оснивача.
83/14 – др. закон), чл. 17, 18, 19 Закона о
библиотечко-информационој
делатности
Члан 9а.
(''Службени гласник РС'', број 52/11) и члана
30. тачка 8. и члана 107. став 1. Статута града
Оснивач
може
до
именовања
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', председника и чланова Управног одбора
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, Библиотеке да именује вршиоце дужности
20/14, 28/14 и 5/17), Скупштина града председника и чланова Управног одбора.''
Зрењанина на седници одржаној дана
Досадашњи члан 9б. брише се.
15.06.2017. године, донела је
Члан 3.
ОДЛУКУ
Чл. 10. и 10а. мењају се и гласе:
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''Члан 10.
''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ЗРЕЊАНИНУ
ЗРЕЊАНИН

Члан 1.

''Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Библиотеке.
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Надзорни одбор има три члана.
Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава оснивач, на
четири године, са могућношћу да поново буду
именовани.
Највише једна трећина чланова
Надзорног одбора именује се из реда
запослених у Библиотеци на предлог
репрезентативног синдиката Библиотеке.
Састав Надзорног одбора треба да
обезбеди заступљеност од најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
Чланови Надзорног одбора именују се
на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може
бити именовано лице које је члан Управног
одбора Библиотеке.
Председнику и члановима Управног
одбора може припадати накнада за рад под
условима и према мерилима утврђеним актом
оснивача.

РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),
члана 31.-35. Правилника о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (''Службени гласник
РС'', бр. 64/15) и члана 30. тачка 5. Статута
града Зрењанина
(''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13- пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14, 28/14 и 5/17) Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 15.06.2017.
године, донела је

Члан 4.

Члан 2.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНОГ КОМПЛЕКСА
''ЋОРИЋ АГРАР'' У МЕЛЕНЦИМА
Члан 1.

У складу са Законом о планирању и
изградњи,
Просторним
планом
града
Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина''
бр. 11/11 и 32/15), Урбанистичким планом МЗ
Меленци до 2010. године (''Службени лист
Члан 10а.
општине Зрењанин'', бр. 5/93 и 11/03) и
Одлуком о спровођењу урбанистичког плана
Оснивач
може
до
именовања МЗ Меленци до 2010. године (''Службени лист
председника и чланова Надзорног одбора општине Зрењанин'', бр. 5/93) приступа се
Библиотеке да именује вршиоце дужности изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
председника и чланова Надзорног одбора.''
РАДНОГ КОМПЛЕКСА ''ЋОРИЋ АГРАР'' У
Досадашњи члан 10б. брише се.
МЕЛЕНЦИМА (у даљем тексту: План).

Библиотека је дужна да усклади статут
Одлуком о приступању изради Плана
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове дефинише се назив планског документа;
одлуке.
оквирне границе обухвата Плана са описом;
услови и смернице планских докумената
Члан 5.
вишег реда и развојних стратегија и списак
подлога; принципи планирања, коришћења,
Ова одлука ступа на снагу осмог дана уређења и заштите простора, визија и циљеви
од дана објављивања у ''Службеном листу планирања, коришћења, уређења и заштите
града Зрењанина''.
планског подручја; концептуални оквир
планирања, коришћења, уређења и заштите
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
планског подручја са структуром основних
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
намена простора и коришћења земљишта; рок
ГРАД ЗРЕЊАНИН
израде
планског
документа;
начин
СКУПШТИНА ГРАДА
финансирања израде планског документа;
Број: 06-65-7/17-I
место и начин обављања јавног увида;
Дана: 15.06.2017. године
неприступање изради стратешке процене
ЗРЕЊАНИН
утицаја на животну средину и други услови
ПРЕДСЕДНИК
везани за израду Плана, у складу са Законом о
СКУПШТИНЕ ГРАДА
планирању и изградњи.
Оливер Митровић,с.р.
Члан 3.
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Оквирне границе обухвата Плана
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
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План обухвата кат. парцеле: 308269/1, могућностима, ограничењима и обавезама
8269/2, 8269/3, 8269/4, 8269/5, 8269/6, 8269/7, заштите простора, имплементација политике
8269/8, 8269/9, 8269/10, 8269/11, 8269/12, просторног
развоја
пољопривреде
и
8269/13, 8269/14, 8269/15
8269/1 КО производње електричне и топлотне енергије из
Меленци, површине око 12 ha. Обухват плана обновљивих извора, путем интезивног и
је оквирни, а тачан опис обухвата плана ће се сталног дијалога између свих актера
дефинисати Нацртом плана.
просторног развоја у овој.
Локација радног комплекса ''Ћорић
Члан 6.
аграр'' је већим делом у граници грађевинског
подручја насељеног места Меленци и мањим
Визија и основни циљеви планирања,
делом ван градница грађевинског подручја.
коришћења, уређења и заштите простора:
опредељење је да се активирају
Члан 4.
локалитети
који
имају
најбоље
могућности за изградњу објеката за
Услови и смернице планских
смештај
пољопривредних
производа
докумената вишег реда и списак потребних
(силоса) и биогасне електране,
подлога за план
коришћењем биљних остатака и течног
Плански основ за израду Плана је
стајњака као енергетски извор
Урбанистички плана МЗ Меленци до 2010. стварање
могућности
домаћим
године (''Службени лист општине Зрењанин''
инвеститорима да примене нове модерне
бр. 5/93, 11/03), Одлука о спровођењу
технологије, знања, организацију,
урбанистичког
плана
месне
заједнице да се формирањем радних комплекса
Меленци
(''Службени
лист
општине
остваре максимални економски ефекти,
Зрењанин'' бр. 5/93) и Просторни план града примена напредних технологија како би
Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина''
се омогућила успешно складиштење
бр. 11/11 и 32/15).
Овим планским
пољопривредних производа и коришћење
документима су дефинисани услови и мере за
обновљивих извора за производњу
спровођење Плана.
електричне и топлотне енергије уз мање
Део простора обухвата Плана који се
загађење животне средине и већи степен
налази унутар граница грађевинског подручја
заштите,
према Урбанистичком плану МЗ Меленци озелењавање комплекса и формирање
налази се у намени радне зоне и утилитарно
континуалног зеленила дуж путева и
зеленило. У изузетним случајевима у зонама
околних садржаја,
зеленила мање површине се могу користити за квалитетна
опремљеност
потребном
изградњу производних, пословних и пратећих
инфраструктуром,
са
могућношћу
објеката, који не загађују животну средину,
проширења на нове технологије,
чија ће се ближа локација одредити да се утврде регулациони, нивелациони и
урбанистичким планом.
аналитичко-геодетски елементи, ради
Део простора обухвата Плана који се
стварања основа за уређење и изградњу на
налази ван граница грађевинског подручја
овом простору.
према Просторном плану града Зрењанина
налази се у намени пољопривредно земљиште.
Члан 7.
Простор
обухваћен
Планом
је
Концептуални оквир планирања, са
делимично изграђен фармом музних крава и
предлогом
основних намена простора и
пратећим објектима. За потребе израде Плана
коришћења
земљишта
потребно
је
прибавити
катастарскотопографске подлоге у делу који је обухваћен
Концептуални
оквир
планирања
границом плана.
дефинисан је планским поставкама утврђеним
у Урбанистичкм плану МЗ Меленци и
Члан 5.
Просторном плану града Зрењанина у којима
Принципи планирања, коришћења,
је овај простор намењен радним зонама,
уређења и заштите простора
утилитарном зеленилу и пољопривредним
површинама.
Основни принципи на којима се
Изградњом
силоса
и
биогасне
заснивају циљеви просторног развоја су електране на постојећем комплексу фарме
одрживи развој који је усклађен са музних крава омогућиће се напредак у развоју
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пољопривреде, енергетике и уопште целе
економије.
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Одлука о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину

Члан 8.
Назив носиоца израде Плана, начин
финасирања израде Плана и рокови за
израду
Израда Плана уступа се "Јавном
предузећу за урбанизам" (у даљем тексту: ЈП
Урбанизам) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће
инвеститор "Ћорић аграр" из Башаида у
складу са уговором склопљеним између
Инвеститора и Града Зрењанина бр: II-3502/2017-8 од дана 25.05.2017. године.
Рок за израду Плана је 90 дана од
обављеног раног јавног увида од стране
Комисије за планове и добијене катастарскотопографске подлоге и прибављених услова од
надлежних органа, организација и јавних
предузећа.
Члан 9.
Место и начин обављања раног јавног
увида и јавног увида
Након доношења Одлуке о изради
плана, носилац израде плана организује рани
јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни
увид се оглашава у дневном листу, локалном
листу као и на интернет страни. О излагању на
јавни увид стара се носилац израде плана.
Рани јавни увид обавља Комисија за планове
града Зрењанина. По завршеном раном јавном
увиду носилац израде планског документа
припрема извештај о обављеном раном јавном
увиду који усваја Комисија и који садржи
податке о извршеном раном јавном увиду са
свим примедбама, сугестијама и закључцима
Комисије у виду смерница.
Након израде Нацрта план се излаже
на јавни увид у трајању од 30 дана у
просторијама зграде Градске управе града
Зрењанина, а време и место одржавања јавног
увида се оглашава се у дневном и локалном
листу. О излагању на јавни увид стара се
носилац израде плана. Јавни увид обавља
Комисија за планове града Зрењанина. По
завршеном јавном увиду Комисија за планове
сачињава извештај који садржи податке о
извршеном јавном увиду са свим примедбама,
сугестијама и закључком комисије по свакој
примедби и исти доставља обрађивачу плана.
Члан 10.

Одлуком Одељења за урбанизам,
Одсека за урбанизам и просторно планирање,
Градске управе града Зрењанина бр. 50171/17-IV-05-01 од 29.05.2017. године одлучено
је да се не израђује Стратешка процена утицаја
Плана детаљне регулације радног комплекса
"Ћорић аграр" у Меленцима на животну
средину, а на основу претходно прибављеног
мишљења од Одељењa за привреду, локални
економски и рурални развој, изградњу и
уређење Града и заштиту животне средине,
Одсека за заштиту и унапређивање животне
средине број: 501-72/17-IV-08-04
од
29.05.2017. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације радног
комплекса "Ћорић аграр" у Меленцима на
животну средину, бр. 501-71/17-IV-05-01 од
29.05.2017. године, која се заједно са овом
Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 11.
Саставни део Одлуке о изради Плана
јесте графички приказ граница и обухвата
планског подручја који се уз ову Одлуку
објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 12.
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: 06-65-8/17-I
Дана: 15.06.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,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 11. Одлуке о Градској управи
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 29/16, 34/16 и 5/17), Одељење
за урбанизам, Одсек за урбанизам и просторно
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планирање Градске управе града Зрењанина, пратећим објектима. За потребе израде Плана
дана 29.05.2017. године, доноси
потребно
је
прибавити
катастарскотопографске подлоге у делу који је обухваћен
границом плана.
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
Члан 3.
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
За План се не приступа изради
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНОГ КОМПЛЕКСА
стратешке
процене утицаја на животну
''ЋОРИЋ АГРАР'' У МЕЛЕНЦИМА
средину, а критеријуми и разлози се заснивају
на следећем:
Члан 1.
- Извештај о стратешкој процени утицаја на
За План детаљне регулације радног животну средину просторног плана града
комплекса "Ћорић аграр" у Меленцима (у Зрењанина који је саставни део Просторног
даљем тексту: План) не приступа се изради плана града Зрењанина (''Службени лист Града
стратешке процене утицаја на животну Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15) сагледао је
могуће утицаје на животну средину,
средину.
укључујући активности које су се обављале,
Члан 2.
које се обављају и које ће се обављати на
План обухвата кат. парцеле: 308269/1, простору обухвата Плана, дата је оцена стања,
8269/2, 8269/3, 8269/4, 8269/5, 8269/6, 8269/7, услови и корективне мере за њихово смањење
8269/8, 8269/9, 8269/10, 8269/11, 8269/12, или потпуно уклањање.
8269/13, 8269/14, 8269/15
8269/1 КО - Урбанистичким планом МЗ Меленци дате су
Меленци, површине око 12 ha. Обухват плана мере и услови за очување и унапређење
је оквирни, а тачан опис обухвата плана ће се природних и радом створених вредности
дефинисати Нацртом плана.
човекове средине.
Локација радног комплекса ''Ћорић - Планом детаљне регулације радног
аграр'' је већим делом у граници грађевинског комплекса ''Ћорић аграр'' у Меленцима ће се
подручја насељеног места Меленци и мањим дефинисати општи и посебни услови и мере
делом ван градница грађевинског подручја. заштите живота и здравља људи и заштита од
Плански основ за израду Плана је пожара, елементарних непогода и техничкоУрбанистички плана МЗ Меленци до 2010. технолошких несрећа.
године (''Службени лист општине Зрењанин'' - Уколико се планирани објекти налазе на
бр. 5/93, 11/03), Одлука о спровођењу списку у Уредби о утврђивању листе
урбанистичког
плана
месне
заједнице пројеката за које је обавезна процена утицаја
Меленци
(''Службени
лист
општине и листе пројеката за које се може захтевати
Зрењанин'' бр. 5/93) и Просторни план града процена утицаја на животну средину
Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'' (''Службени гласник РС'', бр.144/08) исти
бр. 11/11 и 32/15).
Овим планским подлежу поступку у складу са Законом о
документима су дефинисани услови и мере за процени утицаја на животну средину
спровођење Плана.
(''Службени гласник РС'', бр.135/04 и 36/09) у
Део простора обухвата Плана који се ком ће се утврдити да ли је потребна израда
налази унутар граница грађевинског подручја Студије о процени утицаја на животну
према Урбанистичком плану МЗ Меленци средину.
налази се у намени радне зоне и утилитарно
Члан 4.
зеленило. У изузетним случајевима у зонама
зеленила мање површине се могу користити за
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изградњу производних, пословних и пратећих
изради Плана детаљне регулације радног
објеката, који не загађују животну средину,
комплекса "Ћорић аграр" у Меленцима и
чија ће се ближа локација одредити
објављује се у ''Службеном листу града
урбанистичким планом.
Зрењанина''.
Део простора обухвата Плана који се
налази ван граница грађевинског подручја РЕПУБЛИКА СРБИЈА
према Просторном плану града Зрењанина АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
налази се у намени пољопривредно земљиште. ГРАД ЗРЕЊАНИН
Простор
обухваћен
Планом
је ГРАДСКА УПРАВА
делимично изграђен фармом музних крава и ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

15. јун 2017.
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-Одсек
за
урбанизам
и
просторно
планирањеБрој: 501-71/17-IV-05-01
Дана: 29.05.2017. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.
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Број: 06-65-9/17-I
На основу члана 30. тачка 6., члана 97. и Дана: 15.06.2017. године
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина З Р Е Њ А Н И Н
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13ПРЕДСЕДНИК
пречишћени текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14 и
СКУПШТИНЕ ГРАДА
5/17) Скупштина града Зрењанина на седници
Оливер Митровић,с.р.
одржаној дана 15.06.2017. године донела је
124
На основу члана 6. Закона о начину
ОДЛУКУ
одређивања
максималног броја запослених у
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
јавном
сектору
(''Службени гласник РС'', број
УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ И
68/15
и
81/16-одлука
УС), чл. 30. и 107. став 1.
УДРУЖИВАЊЕ СА ГРАДОВИМА И
Статута
града
Зрењанина
(''Службени лист
ОПШТИНАМА У СЛИВУ
града
Зрењанина'',
бр.
26/13
пречишћен текст,
ГОРЊИ ДУНАВ - ЛЕВЕ ПРИТОКЕ 37/13, 11/14, 20/14, 28/14 и 5/17) и Одлуке о
БАНАТСКИ ВОДОТОЦИ
максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему
Члан 1.
јавних служби, систему Аутономне покрајине
Град Зрењанин покреће иницијативу за Војводине и систему локалне самоуправе за
успостављање сарадње и удруживање са 2015. годину (''Службени гласник РС'', бр.
градовима и општинама у сливу Горњи Дунав - 101/15, 114/15, 10/16, 22/16 и 45/16),
леве притоке - Банатски водотоци и то са: Скупштина града Зрењанина на седници
градовима Панчево, Кикинда, Вршац и одржаној дана 15.06.2017. године, донела је
општинама Нови Бечеј, Житиште, Нова Црња,
ОДЛУКУ
Сечањ,
Пландиште,
Опово,
Ковачица,
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
Алибунар, Бела Црква, Ковин, Кањижа, Сента,
МАКСИМАЛНОМ
БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
Ада, Чока, Нови Кнежевац.
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА
Члан 2.
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛИКЕ У
СИСТЕМУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Циљ сарадње и удруживања градова и
ЗА 2015. ГОДИНУ
општина из члана 1. ове одлуке је садржан у
потреби интензивирања сарадње у циљу
1. У Одлуци о максималном броју
смањивања заједничких ризика и брзог запослених
на
неодређено
време
за
опоравка након елементарних непогода и организационе облике у систему града
других несрећа.
Зрењанина за 2015. годину (''Службени лист
града Зрењанин'', бр. 33/15, 1/16-испр., 5/16,
Члан 3.
29/16, 31/16, 34/16 и 14/17), у тачки 1. у
Табеларном прегледу организационих облика
Сарадња и удруживање ће бити
са бројем запослених, код организационог
успостављена потписивањем Протокола о
облика Градска управа града Зрењанина, број
сарадњи и удруживању градова и општина у
запослених: ''338'' замењује се бројем: ''341'',
сливу Горњи Дунав - леве притоке - Банатски
код организационог облика Туристичка
водотоци, који ће потписати представници
организација
града
Зрењанина,
број
градова и општина из члана 1. ове одлуке.
запослених: ''15'' замењује се бројем: ''13'', а
У име града Зрењанина Протокол о
код организационог облика Центар за
сарадњи
и
удруживању
потписаће
социјални рад града Зрењанина, број
Градоначелник или лице које он овласти.
запослених: ''15'' замењује се бројем: ''14''.
2. Организациони облици из тачке 1.
Члан 4.
ове одлуке, дужни су да своје акте о
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од систематизацији ускладе са максималним
дана објављивања у “Службеном листу града бројем запослених на неодређено време
Зрењанина”.
утврђеним овом одлуком најкасније у року од
осам дана од дана ступања на снагу ове
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
одлуке.
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
3. Ова одлука ступа на снагу даном
ГРАД ЗРЕЊАНИН
објављивања у ''Службеном листу града
СКУПШТИНА ГРАДА
Зрењанина''.
123
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-65-10/17-I
Дана: 15.06.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу чл. 30. и 107. став 1. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14, 28/14 и 5/17), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
15.06.2017. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета
за безбедност саобраћаја на путевима на
територији града Зрењанина за 2016. годину.
II
Извештај о раду Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији града
Зрењанина за 2016. годину је саставни део
овог закључка.
III
Закључак објавити
листу града Зрењанина''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-65-14/17-I
Дана: 15.06.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

15. јун

Савет за безбедност саобраћаја на
путевима на територији града Зрењанина (у
даљем тексту: Савет) образован је у циљу
остваривања сарадње и усклађеног обављања
послова у функцији унапређења безбедности
саобраћаја на путевима, као и иницирања и
праћења превентивних и других активности у
области безбедности саобраћаја на путевима.
Задаци Савета су:
Извршавање редовне ревизије стања
безбедности у заједници, уз прикупљање
информација од кључних институција и
од јавности које се могу искористити при
дефинисању кључних проблема који
утичу на безбедност грађана, осећај
сигурности и квалитет живота;
Формирање система јединствене основе
евидентирања и праћења значајних
обележја безбедности саобраћаја на
путевима;
Сарадња са одговарајућим телима за
безбедност саобраћаја у републици, са
саветима и комисијама за безбедност
саобраћаја суседних градова и општина,
са органима и организацијама из области
безбедности саобраћаја и усклађивање
послова
у
функцији
унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на
територији града Зрењанина;
Иницирање и праћење превентивних и
других активности у области безбедности
саобраћаја на путевима на територији
града Зрењанина;
Предлагање Градском већу локалне
стратегије и годишњег плана безбедности
саобраћаја на путевима у складу са
Националном стратегијом и Националним
планом
који
доноси
Влада
(са
елементима:
најзначајнија
обележја
постојећег стања безбедности саобраћаја,
дугорочни и краткорочни циљеви,
смернице, кључне области рада, задаци,
мере по приоритетима, одговорни
субјекти, рокови и финансијска средства у
кључним областима рада);
Доношење предлога и закључака о начину
трошења финансијских средстава од
наплаћених
казни
за
саобраћајне
прекршаје;
Унапређење
опште
безбедности
саобраћаја на путевима и васпитање
учесника у саобраћају, као и развијање
саобраћајно – превентивног рада у
предшколским и школским и другим
специјализованим
организацијама
у
Граду;

15. јун 2017.
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Организовање саобраћајно – васпитних
манифестација из области саобраћајне
превентиве као и стручних скупова ради
сагледавања и разматрања одређених
проблема безбедности саобраћаја на
путевима;
Подстицање издавања саобраћајно –
превентивних публикација, филмова и сл;
Давање мишљења и предлога о мерама за
техничко уређење саобраћаја на путевима
и побољшање безбедности свих учесника
у саобраћају;
Разматрање и других питања од интереса
за безбедност саобраћаја.

У току 2016. године, у оквиру
извршавања наведених задатака Савета,
настављени су радови на саобраћајно
техничком уређењу зона школа и опремљене
су следеће зоне школа: ОШ ''Доситеј
Обрадовић'' у Зрењанину, ОШ ''Жарко
Зрењанин'' у Зрењанину, ОШ ''Соња
Маринковић'' у Зрењанину, ОШ ''Серво
Михаљ'' – Колонија у Зрењанину, ОШ
''Братство'' у Арадцу, ОШ ''Петар Кочић'' у
Банатском
Деспотовцу,
ОШ
''Соња
Маринковић'' у Михајлову, ОШ ''Бранко
Ћопић'' у Лукићеву и ОШ ''Свети Сава'' у
Стајићеву.
У области инфраструктуре, у сарадњи
са ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'', односно ''ЈП за урбанизам'' на
основу
израђене
пројектно-техничке
документације
изграђене
су
кружне
раскрснице код Нове пијаце на Булевару
Милутина Миланковића и на укрштању улица
Жарка Зрењанина, Македонска и Веселина
Маслеше. Такође, изграђена је бициклистичка
стаза у улици Мајора Гавриловића где је
измештен бициклистички саобраћај са
коловоза чиме је подигнут ниво безбедности
учесника у саобраћају. Извршена је
реконструкција бициклистичких стаза у
следећим улицама: Цара Душана, Панчевачка
и Булевар Вељка Влаховића (са обе стране).
У оквиру санације црних тачака и
опасних деоница израђена је пројектнотехничка документација за следеће улице: 9.
Јануара, Косте Абрашевића, Стражиловска,
Барањска, Херцеговачка, Сарајевска и др. на
основу које је извршено опремање наведених
улица са саобраћајном сигнализацијом,
успоривачима брзине и осталом саобраћајном
опремом, а у циљу повећања безбедности
саобраћаја.
Савет је, као и годинама уназад,
организовао низ такмичења у саобраћају у
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сарадњи са Ауто Мото Савезом, у оквиру
којих су победницима такмичења обезбеђени
бициклови као награде. Такође, чланови
Савета делили су такмичарима мајице са
ознаком Савета, књиге, постере, флајере и
други промотивни материјал.
У извештајном периоду, спроведена је
акција ''Спретно и паметно у саобраћају'' у
оквиру које је реализована едукација свих ђака
првих разреда основних школа са територије
града Зрењанина. Наведена едукација одржала
се од 12. до 16. септембра 2016. године на
саобраћајном полигону који је био монтиран у
ОШ ''Др Јован Цвијић''. Чланови Савета
предузели су активности да се обезбеди
монтажа полигона, едукација ђака на
полигону, демонтажа полигона и одлагање на
првобитну локацију, као и промоција наведене
едукације у медијима. Том приликом, ђацима
првацима који су учествовали у акцији,
подељени су саобраћајни буквари и
литература која промовише безбедно учешће
деце у саобраћају.
У области јавног превоза, завршен је
рад на Студији јавног саобраћаја на
територији града Зрењанина и извршене су
припреме за увођење новог система јавног
саобраћаја у Граду.
У сарадњи са Агенцијом за безбедност
саобраћаја, постављани су билборди по Граду
који промовишу безбедно понашање учесника
у саобраћају и реализовано је више акција из
безбедности саобраћаја међу којима је за
време манифестације ''Дани пива 2016''
спроведена акција ''Бирам живот'' чији је циљ
да се делује на свест грађана о негативном
утицају
алкохола
на
психофизичке
способности неопходне за безбедну вожњу где
су коришћени уређаји за тестирање нивоа
алкохола у организму. Такође, у више прилика
на Тргу Републике постављени су симулатори
''Коса раван'' и ''Симулатор за везивање
појасева'' на којима су учесници имали
прилике да осете силину удара при
различитим брзинама где су могли да уоче
предности везивања сигурносним појасевима.
У сарадњи са Канцеларијом за младе,
другу годину за редом организована је Акција
под називом ''Заштити себе и друге: Поштуј
прописе!'' у оквиру које је извршена
симулација догађаја након саобраћајне незгоде
у којој су учествовали припадници Полицијске
управе, Хитне помоћи, Ватрогасне службе,
Црвеног крста и представници Савета. Том
приликом учесницима и посматрачима
подељене су мајице са поруком поштовања
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прописа у саобраћају и други промотивни под називом ''Још увек возим'' у оквиру којих
материјал.
су лица са инвалидитетом који су стекли у
Као и годинама уназад, председник саобраћајним незгодама преносила своја
Савета је и ове године поделио ауто-седишта негативна искуства и грешке са поруком: ''Ја
као поклон новорођеним бебама у првом делу сам направио грешку, немој и ти!'' чиме је
2016. године.
покушано да се делује на свест младих о
У области образовања и едукације, значају безбедног понашања у саобраћају.
организована су предавања у Средњој
У извештајном периоду, Савет је
пољопривредној школи намењена возачима остварио сарадњу са органима и телима за
трактора и пољопривредних машина. Такође, безбедност саобраћаја на републичком и
извршена је едукација матураната свих локалном нивоу, невладиним организацијама,
средњих школа о штетним последицама грађанима, месним заједницама и другим
употребе опојних средстава пре и приликом релевантним
субјектима
у
области
вожње. Наведена акција се спроводи више безбедности саобраћаја.
година уназад.
Савет је организовао више трибина у
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
сарадњи са Савезом параплегичарима Србије
Градоначелник, Чедомир Јањић,с.р.
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