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На основу члана 191. став 1. Устава
Републике Србије (''Службени гласник РС'',
број 98/06) и члана 32. став 1. тачка 1. а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др.
закон), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 28.09.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ СТАТУТА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У
Статуту
града
Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
26/13 - пречишћени текст, 37/13, 11/14,
20/14, 28/14, 5/17 и 19/17), после члана 44.
додаје се члан 44а са поднасловом који
гласи:
''Радна тела Градоначелника
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На основу члана 32. став 1. тачка 1. и
члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16др. Закон), члана 30. став 1. тачка 1. 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, 5/17 и 19/17), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
28.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

Члан 44а

Члан 1.

Градоначелник образује Савет за
развој града Зрењанина, као стално радно
тело, у циљу стварања повољних услова за
садржајан и складан развој и унапређење
града Зрењанина (у даљем тексту: Савет).
Чланови Савета имају право на
накнаду за рад у Савету.
Висина накнаде за рад чланова Савета
одређује се решењем Градоначелника о
именовању члана Савета.''

У Пословнику Скупштине града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 18/15-пречишћен текст,
23/15 и 29/16), у члану 23. став 7. мења се и
гласи: ''О поднетом предлогу Скупштина ће
расправљати на првој наредној седници.''

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Члан 2.
У члану 40. став 3. мења се и гласи:
''По пријему предлога из претходног става
председник
Скупштине
обавештава
одборнике Скупштине, са назначењем рока
када ће се у Скупштини расправљати о том
предлогу.''
У истом члану после става 4. додаје се
нови став 5. који гласи: ''Уколико је предлог
за разрешење поднет на самој седници
Скупштине о њему се може одлучивати на
истој седници Скупштине.''
Досадашњи став 5. постаје став 6.
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Члан 3.
У члану 43. став 4. мења се и гласи:
''Одборничка група конституише се тако што
се председседнику Скупштине подноси
списак чланова који је потписао сваки члан
одборничке групе. На списку се посебно
назначују
председник
и
заменик
председника.''
У истом члану став 6. брише се.
Досадашњи ставови 7,8. и 9. постају
ставови 6,7. и 8.
Члан 4.
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Члан 11.

Члан 84. мења се и гласи:
''Члан 84.
У случају тежег поремећаја рада на
седници, ако председник Скупштине не
може да одржи ред наредиће прекид
седнице.
Прекинута седница наставиће се када
се за то стекну услови.''
Члан 12.

Брише се члан 45.
Досадашњи чланови 46-147. постају
чланови 45-146; а чланови 148. и 149.
постају чланови 149. и 150.

После поглавља XII додаје се ново
поглавље XIII које гласи:
''XIII. ЈАВНА СЛУШАЊА

Члан 5.
Члан 147.
У члану 48. после става 4. додаје се
став 5. који гласи: ''Чланови радних тела,
када присуствују седницама радних тела
имају право на накнаду у складу са законом,
Статутом и Одлуком Скупштине.''
Члан 6.
У члану 49. после става 4. додаје се
став 5. који гласи:
''Члан радног тела може бити разрешен
и пре истека мандата ако поднесе оставку.''

Ради
прибављања
информација,
односно стручних мишљења о актима који
су у скупштинској процедури, разјашњења
појединих решења из предложеног или
важећег акта или другог питања који су у
надлежности
сталног
радног
тела
Скупштине, као и ради праћења спровођења
и примене аката Скупштине, стална радна
тела Скупштине могу да организују јавно
слушање.
Члан 148.

Члан 7.
У члану 52. став 2. мења се и гласи:
''Комисија одлучује у првом степену о
правима
по
основу рада
бираних,
именованих и постављених лица.''
У истом члану став 3. мења се и гласи:
''Комисија доноси решења о питањима
накнаде трошкова, зарадама и накнадама
одборницима и лицима из претходног става
овог члана.''
Члан 8.
У члану 61. став 2. брише се.
Члан 9.
У члану 62. став 4. брише се.
Члан 10.
У члану 76. став 6. брише се.
Досадашњи став 7. постаје став 6.

Предлог за организовање јавног
слушања могу да поднесу најмање два члана
сталног радног тела Скупштине.
Предлози из става 1. овог члана
садрже тему јавног слушања и списак лица
која би била позвана.
Одлуку о организовању јавног
слушања доноси стално радно тело
Скупштине.
О Одлуци из става 3. овог члана
председник сталног радног тела Скупштине
обавештава председника Скупштине.
Председник сталног радног тела
Скупштине на јавно слушање позива
чланове сталног радног тела Скупштине,
одборнике,
Градоначелника,
заменика
Градоначелника, чланове Градског већа и
друга лица чије је присуство од значаја за
тему јавног слушања.
Позив из става 5. овог члана садржи
тему и време и место јавног слушања.
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Јавно слушање може трајати најдуже
120 минута и одржава се без обзира на број
присутних.
Након јавног слушања, председник
сталног радног тела Скупштине доставља
информацију о јавном слушању председнику
Скупштине, члановима сталног радног тела
Скупштине и учесницима јавног слушања.
Јавно
слушање
могу
заједно
организовати и два или више сталних
радних тела Скупштине.
Стручне и административно-техничке
послове за организовање јавног слушања о
актима из члана 147. Пословника обављаће
организационе јединице Градске управе које
су обрађивачи наведених аката.''
Члан 13.
Досадашње поглавље XIII постаје
поглавље XIV.
Члан 14.
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: 06-121-2/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
191
На основу члана 76. Закона о
становању и одржавању зграда (''Службени
гласник РС'', бр. 104/2016) и члана 30. тачка
6. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина бр. 26/13 – пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 28.09.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ
РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНОПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Страна 404

Члан 1.
Овом одлуком уређују се општа
правила кућног реда у стамбеним и
стамбено-пословним зградама (у даљем
тексту: зграда) на територији града
Зрењанина.
Под кућним редом, у смислу става 1.
овог члана, подразумевају се општа правила
понашања у стамбеним и стамбенопословним зградама, обавезна за све
станаре,
чијим
поштовањем
ће
се
обезбедити ред, мир и сигурност у стамбеној
и стамбено - пословној згради, свим
станарима неометано коришћење посебних и
заједничких
делова
зграде,
очување
заједничких делова у чистом, исправном и
употребљивом
стању,
сигурном
за
коришћење.
Члан 2.
Стамбена зграда је зграда намењена за
становање и користи се за ту намену, а
састоји се од најмање три стана.
Стамбено-пословна зграда је зграда
која се састоји од најмање једног стана и
једног пословног простора.
Посебан део зграде је посебна
функционална целина у згради која може да
представља стан, пословни простор, гаражу,
гаражно место или гаражни бокс.
Заједнички делови зграде су делови
зграде који не представљају посебан или
самостални део зграде, који служе за
коришћење посебних или самосталих делова
зграде, односно згради као целини, као што
су: заједнички простори (степениште,
улазни простори и ветробрани, заједнички
ходник и галерија, тавански простор,
подрум, бицикларница, сушионица за веш,
заједничка тераса и друге просторије
намењене заједничкој употреби власника
посебних или самосталних делова зграде и
др.), заједнички грађевински елементи
(темељи, носећи зидови и стубови,
међуспратне
и
друге
конструкције,
конструктивни део зида или зидна испуна,
изолација и завршна обрада зида према
спољашњем
простору
или
према
заједничком делу зграде, стрехе, фасаде,
кров, димњаци, канали за проветравање,
светларници, конструкција и простори за
лифт и друге посебне конструкције и др.),
као и заједничке инсталације, опрема и
уређаји (унутрашње електричне, водоводне
и канализационе, гасоводне и топловодне
инсталације, лифт, громобрани, апарати за
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гашење, откривање и јављање пожара,
безбедносна
расвета,
телефонске
инсталације и сви комунални прикључци
који су намењени заједничком коришћењу и
др.), ако не представљају саставни део
самосталног дела зграде и не чине саставни
део посебног дела зграде, односно не
представљају део инсталација, опреме и
уређаја који искључиво служи једном
посебном делу.
Стамбена заједница има статус
правног лица и њу чине сви власници
посебних
делова
стамбене,
односно
стамбено-пословне зграде.
Орган управљања, у смислу одредаба
ове одлуке, је управник или професионални
управник стамбене, односно стамбенопословне зграде, коме су поверени послови
управљања.
Станар, у смислу ове одлуке, је
власник, закупац посебног дела зграде
(стана или пословног простора), њихови
чланови
породичног
домаћинства
(супружник и ванбрачни партнер, њихова
деца, рођена у браку или ван њега, усвојена
или пасторчад, њихови родитељи и лица
која су они дужни по закону да издржавају, а
који станују у истом стану), лица која су
запослена у пословним просторијама, као и
лице које је корисник посебног дела зграде
по неком другом правном основу.
II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
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-

радним данима у времену од 16,00 до
18,00 и од 22,00 до 07,00 часова
наредног дана,
- у данима викенда у времену од 14,00 до
17,00 часова и од 22,00 до 08,00 часова
суботом и недељом.
Временски период од 16,00 часова 31.
децембра до 4,00 часа 01. јануара се не
сматра временом за одмор.
Бука у време одмора
Члан 6.
Забрањено
је
виком,
трчањем,
скакањем, играњем лопте и сличним
поступцима правити буку у време одмора и
нарушавати мир у згради.
Време одмора мора се поштовати и
при коришћењу машина за одржавање
зелених површина око зграде (косачица,
моторна тестера и слично).
У случају одржавања породичних
славља у време одмора, станари су дужни да
прибаве
сагласност
већине
чланова
скупштине стамбене заједнице и да
постављањем обавештења на видном месту
у згради, о томе обавесте остале станаре, с
тим да славље не може трајати дуже од 01,00
часа после поноћи.
1. КОРИШЋЕЊЕ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

ПОСЕБНИХ

Члан 3.

Члан 7.

О кућном реду у стамбеним и
стамбено-пословним зградама дужни су да
се старају станари и орган управљања.

На терасама, лођама и балконима
забрањено је држати и депоновати ствари
које нарушавају изглед зграде, као што су:
стари намештај, огревни материјал и слично.
Није дозвољено кроз прозоре, врата,
балконе и лође бацати било какве предмете,
кућно смеће, остатке хране, просипати воду,
трести постељину, стољњаке, крпе и друге
сличне предмете.
Забрањено је на деловима зграде из
става 1. овог члана држати необезбеђене
саксије са цвећем и друге предмете који
падом могу повредити, оштетити или
упрљати пролазнике и возила.

Члан 4.
Станари су дужни да посебне и
заједничке делове зграде користе са
потребном пажњом и чувају их од оштећења
и квара, на начин да не ометају остале
станаре у мирном коришћењу посебног и
заједничког дела зграде и не угрожавају
безбедност других.
Време одмора

Држање кућних љубимаца
Члан 5.
Члан 8.
Станари се морају понашати на начин
којим се обезбеђује потпуни мир и тишина у
згради (време одмора):

Станари могу, у складу са посебним
прописима, држати кућне љубимце, али су
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дужни да воде рачуна да те животиње не
стварају
нечистоћу
у
заједничким
просторијама и не нарушавају мир и тишину
у згради.
Обављање привредне делатности у
стамбеној згради, односно стамбенопословној згради
Члан 9.
Привредна делатност чије обављање у
стамбеној згради, односно стамбенопословној згради је дозвољено посебним
прописима, мора се обављати тако да не
ремети мир у коришћењу станова.
Пара, дим, мириси и бука која се
стварају обављањем привредне делатности
морају бити изоловани и уређени тако да не
ометају становање и здравље станара.
Извођење грађевинских, грађевинскозанатских и инсталатерских радова у
згради
Члан 10.
Станар који изводи грађевинске,
грађевинско-занатске
и
инсталатерске
радове у згради или на згради, дужан је да
предходно о томе обавести огран управљања
зградом и прикаже му одобрење надлежног
органа за извођење радова, уколико је
посебним законом прописана обавеза
прибављања одобрења за извођење тих
грађевинских радова, а потом постављањем
обавештења на видном месту у згради
обавести станаре о дану почетка извођења
радова, врсти и трајању радова.
Станар који изводи радове из става 1.
овог члана дужан је да по завршетку радова
делове зграде на којима су извођени радови
и земљиште око зграде које је коришћено за
извођење радова, врати у првобитно стање.
Радови из става 1. овога члана, осим у
случајевима хаварије и потребе за хитним
интервенцијама, не могу се изводити у
време одмора.
2. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 11.
Заједнички делови зграде су делови
који служе за коришћење посебних или
самосталних делова зграде, сматрају се
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једном ствари над којом власници посебних
делова зграде имају право заједничке
недељиве својине.
Станари употребљавају заједничке
делове зграде у складу са њиховом наменом
у мери у којој то одговара њиховим
потребама и потребама чланова њиховог
домаћинства, односно обављања делатности.
Станар је дужан да трпи употребу
заједничких делова зграде од стране осталих
станара, у складу са њиховом наменом.
Капија и улазна врата
Члан 12.
Капија и улазна врата на згради морају
бити закључена у период од 23,00 до 6,00
часова наредног дана лети, и од 22,00 до
6,00 часова наредног дана зими.
У зградама у којим постоје спољни
сигнални уређаји за позивање станара,
станари на скупштини стамбене заједнице
могу донети одлуку да улазна врата у зграду
буду стално закључана.
Станари који даљинским управљачем
отварају улазну капију ради уласка или
изласка возила из гараже или дворишта,
дужни су да провере да ли је капија
закључана након уласка или изласка возила
из гараже или дворишта.
Брава на улазним вратима у стамбеној
згради, односно стамбено-пословној згради,
мора бити у исправном стању и редовно се
одржавати.
Улаз у зграду
Члан 13.
Орган управљања стамбене зграде
дужан је да на видном месту на уласку у
стамбену зграду, осим аката прописаних
посебним законима, истакне:
-

-

ову одлуку или правила власника донета
по одредбама Закона о становању и
одржавању зграда,
време одмора,
списак заједничких делова зграде, са
назнаком њихове намене,
обавештење код кога се налазе кључеви
од заједничких простора и просторија са
техничким
уређајима,
просторија
трансформаторске станице и склоништа
(кућна и блоковска),
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обавештење ком јавном предузећу,
правном лицу или предузетнику је
поверено одржавање зграде,
упутство о начину пријаве квара и
оштећења на инсталацијама, уређајима и
опреми зграде, као и
друге информације и одлуке скупштине
стамбене заједнице, битне за станаре и
успостављање реда, мира и поштовање
одредаба посебних закона и ове одлуке.

На видном месту на уласку у
стамбену зграду, орган управљања може
поставити и списак станара по спрату и
стану, који садржи име и презиме станара,
али
уз
писани
пристанак
сваког
појединачног станара.
Ако орган управљања зградом не
истакне на видном месту списак свих
станара, дужан је да на видном месту
истакне обавештење о томе код кога се
списак налази, како би био доступан свим
станарима и надлежним органима.
Заједнички простори
Члан 14.
Заједнички простори у згради
(степениште, улазни простори и ветробрани,
заједнички ходник и галерија, тавански
простор, подрум, бицикларница, сушионица
за веш, заједничка тераса и друге просторије
намењене заједничкој употреби власника
посебних или самосталних делова зграде и
др.) служе за потребе свих станара и користе
се у складу са њиховом наменом.
Члан 15.
Скупштина
стамбене
заједнице
одређује распоред коришћења просторија
намењених заједничкој употреби, а орган
управљања стамбене зграде се стара о
њиховој правилној употреби и придржавању
распореда коришћења.
Станари су дужни да просторије
намењене заједничкој употреби после сваке
употребе очисте и доведу у ред, а кључ од
ових
просторија
врате
лицу/лицима
задуженим за њихово чување.
Члан 16.
Станари су дужни да воде рачуна о
економичности и да употребом заједничких
простора не повећавају неоправдано укупне
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трошкове (светла, без потребе отварање
прозора у зимском периоду, итд).
Члан 17.
У заједничким просторима, осим
ствари које су нужне за наменско
коришћење тих просторија, забрањено је
држати друге ствари.
Станари су дужни да одржавају
чистоћу заједничких простора и обезбеде
несметан и слободан пролаз кроз њих.
Забрањено је бацати односно држати
смеће, обућу и друге ствари по степеништу,
ходницима
или
другим
заједничким
просторима.
Забрањено је пушење на степеништу и
другим заједничким просторима у згради.
Забрањено је цртати, писти или на
било који начин оштећивати зидове, врата,
прозоре, уређаје и друге делове зграде.
Члан 18.
Улазни ходник и степениште зграде
која нема уређај за аутоматско осветљење
морају
ноћу
бити
осветљени
до
закључивања улазних врата.
Члан 19.
Натписе и рекламе на вратима стана и
зидовима ходника, натписе, рекламе и
фирме на фасади и другим спољним
деловима зграде, станар може постављати
уколико обавља пословну делатност, у
складу са важећим прописима и обавезном
сагласношћу скупштине стамбене заједнице.
По исељењу, станар је дужан да
натписе и рекламе уклони и да простор на
коме су били постављени доведе у исправно
стање.
Члан 20.
Станови морају бити обележени
бројевима, а станари су дужни да бројеве
уредно одржавају.
Подрумске просторије
Члан 21.
Улазна врата у подрум морају бити
закључана.
Станари морају имати кључ од врата
подрума.
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У подруму није дозвољено држање
запаљивих предмета и течности.
Огревни материјал
Члан 22.
Станари
могу
држати
огревни
материјал само у просторијама које су
намењене или одлуком скупштине стамбене
заједнице одређене за то.
Забрањено
је
цепати
огревни
материјал у становима и на другим местима
која за то нису одређена.
Таван
Члан 23.
Улазна врата на таван морају бити
стално закључана, а кључ доступан
станарима зграде.
На тавану је забрањено држање и
употреба запаљивих предмета и течности.
Тераса и кров зграде
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Члан 26.
Орган управљања зградом је дужан да
за време кише, снега и других временских
непогода, обезбеде да простори на
степеништу,
светларницима,
тавану,
подруму и другим заједничким просторима
зграде буду затворени.
Станари су дужни да са прозора,
терасе, балкона и лође уклањају снег и лед,
при чему морају водити рачуна да не оштете
заједничке просторије и заједничке делове
зграде, и да не угрожавају безбедност
осталих станара и пролазника.
Станари, су дужни да у зимском
периоду предузму мере заштите од
смрзавања и прскања водоводних и
канализационих инсталација и уређаја у
становима и пословним просторијама.
Орган управљања зградом је дужан у
зимском периоду обезбедити предузимање
мера заштите од смрзавања и прскања
водоводних и канализационих инсталација и
уређаја у заједничким просторијама.
3. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА

Члан 24.
Унутрашње електричне инсталације
На непроходну терасу и кров стамбене
зграде приступ је дозвољен само стручним
лицима ради поправки, постављања антена и
сличних уређаја, уклањања снега, леда и
слично.
Приликом постављања антена и
других сличних уређаја не сме се оштетити
кров, као ни други заједнички део зграде.
Спољни делови зграде
Члан 25.
Спољни делови зграде (врата, прозори,
излози и сл.) морају бити чисти и исправни.
О чистоћи и исправности спољних
делова пословних просторија у згради
старају се кориници тих просторија, а
станари о осталим спољним деловима
зграде.
Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у
приземљу зграде морају се користити и
држати тако да не ометају кретање
пролазника.
Обезбеђење зграде у случају временских
непогода

Члан 27.
Није
дозвољено
неовлашћено
отварање разводних кутија и ормарића са
електричним уређајима који служе згради
као целини или заједничким деловима
зграде.
Поправку кварова на електричним
инсталацијама и контролно отварање кутија
и ормарића могу обављати само стручна
лица овлашћена за обављање послова.
Водоводне и канализационе инсталације
Члан 28.
Станари су дужни да водоводне и
канализационе
инсталације
држе
у
исправном и уредном стању.
У лавабое, каде и друге санитарне
уређаје који су повезани на канализациону
инсталацију, није дозвољено бацање
отпадака и других предмета који могу
загушити или оштетити инсталације.
Котларница и инсталације грејања

Страна 409

Број 26

Службени лист града Зрењанина

Члан 29.
Котларницом и инсталацијама грејања
у згради може руковати само стручно лице.
Скупштина
стамбене
заједнице
(већином чланова скупштине) одређује
време почетка, односно време престанка
коришћења индивидуалне или блоковске
котларнице којом управљају станари зграде.
Код зграда прикључених на даљински
систем грајања, режим грејања уређен је
посебним градским прописом.
Лифт, противпожарни уређаји и уређај за
узбуну у згради
Члан 30.
Орган управљања зградом дужан је да
редовно врши контролу исправности лифта,
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну
у згради.
Орган управљања зградом дужан је да
на видном месту у згради истакне упутство
за употребу лифта.
У случају квара, лифт се мора
искључити из употребе, на свим вратима
лифта истаћи упозорење да је у квару и о
насталом квару обавестити предузеће коме
је поверено одржавање зграде, о чему се
стара орган управљања.
Громобрани и електричне инсталације
Члан 31.
Орган управљања зградом дужан је да
се стара о исправности и редовном
сервисирању громобрана и електричних
инсталација.
Послове сервисирања и испитивања
громобранских инсталација и отклањање
недостатака, као и сервисирање и
испитивање електричних инсталација и мера
заштите од електричног удара и отклањање
кварова могу вршити само стручна лица, на
основу правила прописаних посебним
законом.
Апарати за гашење, откривање и јављање
пожара
Члан 32.
Станари су дужни да воде рачуна о
исправности и чувају од оштећења опрему,
уређаје и средства за гашење пожара, као и
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да предузимају друге превентивне мере
прописане одредбама посебног закона.
Безбедносна расвета
Члан 33.
Забрањено
је
оштећивати
уништавати безбедносну расвету.

и

Радови на текућем одржавању
заједничких делова стамбене зграде
Члан 34.
Радови
на
текућем одржавању
заједничких
делова
стамбене
зграде
обухватају:
1) редовно сервисирање лифтова;
2) поправке или замену аутомата за
заједничко
осветљење,
прекидача,
сијалица и друго;
3) редовне прегледе и сервисирање
хидрофорских постројења у згради,
инсталација
централног
грејања
(котларница, подстаница, мреже са
грејним телима, вентила, димњака
централног
грејања)
и
других
инсталација и уређаја за гашење пожара
у згради, громобранских инсталација,
инсталација водовода и канализације у
згради, електроинсталација, уређаја за
нужно светло, уређаја и опреме за
климатизацију и вентилацију зграде.
Радове
на
текућем
одржавању
заједничких делова стамбене зграде из става
1. овог члана могу да обављају привредни
субјекти или предузетници који су
регистровани за обављање наведених
делатности.
4. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Забрањено је у заједничким деловима
зграде извођење радова на постављању и
демонтирању инсталација, уређаја и делова
зграде, као и грађевинских радова без
потребног одобрења надлежног државног
органа и без сагласности скупштине
стамбене заједнице.
Члан 36.
За
непоштовање
кућног
реда
одговорни су станари и орган управљања.
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Власник и закупац посебног дела
зграде одговоран је и за понашање свог
малолетног детета, усвојеника или лица над
којим има старатељство, као и за понашање
других лица која су у његовом стану или
пословној просторији, а нису станари у
смислу одредаба ове одлуке.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члан 37.
О непоштовању кућног реда станари
најпре обавештавају орган управљања
зградом, који ће по пријему обавештења
поучити прекршиоца да је у обавези да
поштује кућни ред, о датој поуци сачинити
белешку, а након тога, уколико је то
потребно, учињени прекршај пријавити и
надлежној инспекцији како би предузела
мере у складу са Законом о становању и
одржавању зграда и овом Одлуком.
III НАДЗОР
Члан 38.
Надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши организациона јединица
Градске управе надлежан за послове
становања.
Послове инспекцијског надзора врши
организациона јединица Градске управе
надлежна за инспекцијске послове, преко
комуналног инспектора и грађевинског
инспектора, у складу са Законом о
становању и одржавању зграда.
У вршењу инспекцијског надзора над
одредбама ове Одлуке, инспектора из става
2. овог члана има овлашћење да изда
прекршајни налог за прекршаје за које су
овом Одлуком прописане новчане казне у
фиксном износу и врши друге послове у
складу са овлашћенима из Закона и овом
Одлуком.
Комунално-полицијске
послове
обавља комунални полицајац који, поред
законом утврђених овлашћења, изриче казну
прописану овом Одлуком, издавањем
прекршајног налога.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Поступи супротно одредбама члана 6.
Поступи супротно одредбама члана 7.
Поступи супротно одредбама члана 10.
Поступи супротно одредбама члана 17.
Поступи супротно одредбама члана 19.
став 2.
Поступи супротно одредбама члана 20.
Поступи супротно одредбама члана 21.
став 3.
Поступи супротно одредбама члана 22.
Поступи супротно одредбама члана 23.
став 2.
Поступи супротно одредбама члана 24.
Поступи супротно одредбама члана 25.
Поступи супротно одредбама члана 26.
став 2. и 3.
Поступи супротно одредбама члана 27.
Поступи супротно одредбама члана 28.
Поступи супротно одредбама члана 29.
Поступи супротно одредбама члана 32.
Поступи супротно одредбама члана 33.
Поступи супротно одредбама члана 35.

Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се правно лице за
прекршаје из став 1. овог члана, а одговорно
лице у правном лицу новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара.
За пркршаје из став 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном у
фиксном износу од 20.000,00 динара.
Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара, казниће се за прекршај
орган управљања зградом уколико:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поступи супротно члану 12. став 4.
Поступи супротно члану 13.
Поступи супротно члану 15.
Поступи супротно члану 26. став 1. и 4.
Поступи супротно члану 30.
Поступи супротно члану 31.
Поступи супротно члану 34.
V ПРИМЕНА ПРОПИСА
Члан 41.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу
од 5.000,00 динара казниће се за прекршај
станара физичко лице уколико:

На питања о кућном реду која нису
уређена овом одлуком примењују се одредбе
Закона о становању и одржавању зграда
(''Службени гласник РС'', бр. 104/2016).
VI ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 42.
Кућни ред прописан правилима
власника посебних делова у стамбеној
заједници не може бити у супротности са
општим правилима кућног реда прописаним
овом Одлуком.
Члан 43.
Даном ступања на снагу ове одлуке,
престаје да важи Одлука о кућном реду у
стамбеним зградама (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 11/2011).
Члан 44.
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: 06-121-3/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
192
На основу члана 1. Закона о систему
плата у јавном сектору (''Службени гласник
РС'', бр. 18/16 и 108/16) и члана 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,
5/17 и 19/17), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана
28.09.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА,
ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И
ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА
ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
У ОРГАНИМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о платама, додацима,
накнадама и осталим примањима изабраних
и постављених лица у органима града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 27/13 - пречишћени текст и
20/14), у члану 2. став 1. тачка 2. алинеја
трећа, брише се.

28. септембар 2017. год.

Досадашње
алинеје 3-7.

алинеје

4-8

постају

Члан 2.
У члану 3. став 2. брише се.
Члан 3.
У члану 11. став 1. мења се и гласи:
''Председник Скупштине града може
бити на сталном раду.''
Члан 4.
У члану 26. став 4. брише се.
У истом члану у досадашњем ставу
5. који постаје став 4. речи: ''који нису
одборници'', бришу се.
Досадашњи став 6. постаје став 5.
Члан 5.
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: 06-121-4/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
193
На основу члана 2. и 13. став 1. Закона
о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'' бр. 88/11 и 104/16) и члана 30. и
107. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'' бр. 26/13– пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и
19/17),Скупштина
града Зрењанина на
седници одржаној дана 28.09.2017.год.
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ
КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ
Члан 1.
У Одлуци о одржавању комуналне
хигијене (''Службени лист града Зрењанина’’
бр. 28/08, 14/10-др.одлука, 37/13, 11/14,
25/14, 33/15, 21/16 и 29/16) у члану 45.
ставови 1 и 2 мењају се и гласе:

28. септембар 2017. год.
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‘’Раскопавање јавних површина
врши се на основу одобрења за раскопавање
које издаје Одељење за урбанизам Градске
управе.
Уз захтев за издавање одобрења за
раскопавање прилажу се услови ‘’ЈП за
урбанизам’’ Зрењанин, решење о извођењу
радова као и решење о евентуалном
техничком регулисању саобраћаја (уколико
је потребно) од надлежних организационих
јединица Градске управе.’’
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-5/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
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) 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
28.09.2017. године, донела
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''БЕРБЕРСКО БОЛНИЦА'' У
ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ Измена и допуна
Плана генералне регулације ''БерберскоБолница'' у Зрењанину (у даљем тексту:
План) ради просторног уређења, а у складу
са Законом о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 у даљем
тексту: Закон) и Одлукoм о изради Измена и
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допуна
Плана
генералне
регулације
''БерберскоБолница''
у
Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
5/16).
Члан 2.
План је одштампан уз ову Одлуку и
чини њен саставни део. План се састоји од
текстуалног дела и графичког дела.
Текстуални део Плана објављује се у
''Службеном листу града Зрењанина''.
Графички део Плана садржи:
1. Лист бр. 3: Функционална организација
простора са претежном наменом
простора, поделом на урбанистичке
зоне, целине и блокове и заштитом
културних добара
2. Лист бр.4: План регулације - детаљ 1
(урб. целина бр. 1)
3. Лист бр.8: План регулације – детаљ 5
(урб. целина бр. 4)
4. Лист бр.9а: План регулације – детаљ 7
(урб. целина бр. 4)
5. Лист бр.9б: План регулације – детаљ 8
(блок бр.57)
6. Лист бр.9в: План регулације – детаљ 9
(блок бр.57)
7. Лист бр.9г: План регулације – детаљ 10
(урб. целина бр. 4)
8. Лист бр.9д: План регулације – детаљ 11
(урб.целина бр.5 – подцелине 5а и 5б)
9. Лист бр.10: План површина јавне намене
и саобраћајне инфраструктуре са
нивелацијом и урбанистичком
регулацијом
10. Лист бр.11: План хидротехничке и
водопривредне инфраструктуре
11. Лист бр.12: План електроенергетике, ТТ
мреже и термоенергетике
12. Лист бр.13: Спровођење плана
Члан 3.
Аналитичко документациона основа са
прилозима и условима надлежних органа и
организација на којој се заснива План, чува
се у:
- органу управе – Одељењу за урбанизам,
- ''Јавно
предузеће
за
урбанизам''
Зрењанин.
План се објављује и у електронском
облику и доступан је путем интернета на
званичном
сајту
града
Зрењанина:
www.zrenjanin.rs и у Централном регистру
планских
докумената
Републичког
геодетског
завода:
www.planskidokumeti.gov.rs
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Члан 4.
Потписивање, оверавање, достављање
и архивирање вршиће се у складу са
одредбама Закона.
План је израђен у 5 (пет) примерака у
аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном
облику.
По
један
примерак
донетог,
потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и један примерак у дигиталном
облику чува се у:
- Скупштини града Зрењанина,
- Одељењу за урбанизам, Одсеку за
урбанизам и просторно планирање
Градске управе града Зрењанина,
- ''Јавном предузећу за урбанизам''
Зрењанин.
По један примерак радног оригинала
у аналогном и дигиталном облику ради
спровођења Плана налази се у:
- Одељењу за урбанизам Градске управе
града Зрењанина,
- ''Јавном предузећу за урбанизам''
Зрењанин.
Члан 5.
Право на непосредан увид у
графичке прилоге из члана 2. став 2. имају
сва правна и физичка лица. Прилози се
налазе у:
- органу управе – Одељењу за урбанизам
града Зрењанина,
- ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина'' Зрењанин.
Члан 6.
Текстуални део Плана објављује се у
''Службеном листу града Зрењанина''.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-6/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

28. септембар 2017. год.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ''БЕРБЕРСКО
БОЛНИЦА'' У ЗРЕЊАНИНУ
УВОД
На основуОдлуке о изради Измена и допуна
плана генералне регулације „Берберско –
Болница“ у Зрењанину (Сл. Лист града
Зрењанина бр. 5/16 од 26.02.2016. ),
приступило се изради Измене и допуне
плана генералне регулације „Берберско –
Болница“ (у даљем тексту Измена и допуна
Плана). Саставни део Одлуке је Решење о
не приступању изради Стратешке процене
утицаја Измена и допуна плана генералне
регулације
''БерберскоБолница''
у
Зрењанинуна животну средину.
Правни основ за доношење Одлуке о изради
Измена и допуна плана генералне регулације
„Берберско – Болница“ је Закон о планирању
и изградњи (''Службени гласник 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 у даљем
тексту: Закон) и Правилник о садржини,
начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања
(''Службени гласник РС'', бр. 64/15).
Плански основ за израду Измена и допуна
Плана је План генералне регулације
„Берберско – болница“ (Сл. Лист града
Зрењанина 14/14).
Измене и допуне Плана односе се на
преиспитивање правила грађења у делу
становања, правила уређења у делу
хидротехничке
и
електроенергетске
инфрасатруктуре, дефинисање регулације
новоформираних
јавних
површина,
дефинисање намене простора као и промена
намене у појединим деловима обухвата,
дефинисање
правила
регулације,
парцелације и грађења који ће се
примењивати
приликом
издавања
локацијских услова и спровођења поступка
парцелације и препарцелације до доношења
планова детаљне регулације.
ИЗМЕНЕ
И
ДОПУНЕ
ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У

На страни 13:
У наслову 3.1 Подела на целине, блокове и
зоне са претежном наменом простора
последњи став се мења и гласи:

28. септембар 2017. год.
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Простор обухваћен Планом је подељен на 5
урбанистичких целина, (од којих је целина
бр.5 подељена на три подцелине – 5а, 5б и
5в), 61 блок (од којих су блокови 5 и 40
подељени на по два блока- 5a, 5б, 40a i 40б)
и три урбанистичке зоне.
На страни 14:
У поднаслову Урбанистичка целина 1 –
Језеро текст прве реченице се мења и гласи:
Површина целине је 5.7hа.
На страни 16:
У поднаслову Блок бр. 1 се мењапрви и
други став, а трећи став се брише и гласи:
Намена површина је: јавне зелене површине,
односно, парковске површине, пословни
комплекс и породично становање.
У оквиру блока налази се објекат јавне
намене – Месна заједница, као и саобраћајне
површине – пешачка комуникација између
парка и намене породично становање,
пословни комплекс, као и станица за
снабдевање моторних возила погонским
горивом.
У поднаслову Блок бр. 2 се брише други
став.
На страни 17:
У поднаслову Урбанистичка целина 3 –
Берберско трећа реченица текста се мења и
гласи:
Површина целине је 56.5ha.
На страни 21:
У поднаслову Блок бр.40а целокупан текст
се мења и гласи:
У оквиру овог блока је предвиђена посебна
намена (војни комплекс), а део блока је
намењен мешовитом становању.
У поднаслову Блок бр. 56целокупан текст се
мења и гласи:
Претежна намена је породично становање.
На страни 22:
У поднаслову Блок бр. 57 целокупан текст се
мења и гласи:
Претежна намена је породично становање, а
заступљено је и: утилитарно зеленило, јавно
зеленило – парковска површина, саобраћајне
површине и водни објекат – Багљашки
канал.
У поднаслову Урбанистичка целина 5 –
ИГМАНСКА у други став се мења и гласи:
Целина је подељена на три урбанистичке
подцелине (5а, 5б и 5в) које заједнички чине
урбанистичку целину 5.
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У поднаслову Урбанистичка подцелина
5бмења се целокупан текст и гласи:
У оквиру новоформираног блока 61
претежна намена је спорт и рекреација и
једним делом терцијалне делатности, јавне
функције са спортом и рекреацијом, а ван
блока претежна намена су саобраћајне
површине.
Након последњег става додати следећи нови
поднаслов са текстом:
Подцелина 5в
Претежна намена је породично становање и
једним делом заштитно зеленило, што ће
бити дефинисано детаљно приликом израде
планова детаљне регулације, када ће се
дефинисати и јавне површине у оквиру ове
подцелине.
На страни 26:
У оквиру наслова 3.2.1.2
Породично
становање
У наставку другог става додати нову
реченицу са следећим текстом:
Уколико се граде објекти социјалног
становања дозвољена је изградња и већег
броја стамбених јединица.
У трећем ставу, мења се текст прве алинеје
и гласи:
- Породично становање пољопривредног
типа – дозвољава се само у блоковима бр.59
и 60 и подцелини 5в
На страни 27:
У оквиру наслова 3.2.1.3
Социјално
становањемења се последња реченица у
последњем ставу и гласи:
Сва остала правила грађења дефинисана су
за изградњу вишепородичних, односно
породичних стамбених објеката, осим што је
за изградњу објеката социјалног становања у
оквиру намене породично становање,
дозвољена иградња већег броја стамбених
јединица
од
прописане
за
објекте
породичног становања.
На страни 28:
Под насловом 3.2.2.2 Површине намењене
за терцијалне делатности, јавне функције и
спорт и рекреацију мења се први став и
гласи:
Ове површине су предвиђене у оквиру
блокова: 4, 14, 58 и 61.
На страни 30:
Под насловом3.2.4 Спорт и рекреација
У другом ставу се мења прва реченица и
гласи:
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Изградња нових комплекса спорта и
рекреације предвиђа се и у оквиру блокова
58, 40а, 4, 14 и 61, уз израду УП разраде и у
складу са правилима грађења за ову намену
и уз поштовање свих Прописа и норматива
из ове области.
Након наслова 3.2.4 Спорт и рекреација,
додаје се нови наслов са следећим текстом:
3.2.5 Објекти посебне намене
На простору обухваћеним Планом у оквиру
просторне целине 4, у блоку бр.40а се налазе
објекти посебне намене. Војни комплекс
„Силос-Творничка бр.14“површине око
4.5ha чине катастарске парцеле бр. 1707,
17708 и 1710.
На страни 32:
У оквиру наслова 3.3.1.1 Друмски саобраћај
у другој алинеји се брише друга реченица и
додају се нове алинеје са текстом:
- број 4 – приступна улица која спаја
Тителску и улицу Фрање Клуза у оквиру
блока бр.57
- број 4 – приступна улица између
блокова 51 и 57
После последњег става додати следећи
текст:
Постојећи некатегорисани путеви и прилази
(пролази) користе се као прилази објектима
и задржавају се као површине јавне намене.
На страни 33:
У оквиру наслова 3.3.1.1 Друмски саобраћај
У првом ставу се брише комплетан текст
четврте алинеје.
Након трећег става додати текст који гласи:
У циљу боље повезаности просторних
целина „Берберско-Болница“ и „Југоисток“
размотрити изградњу моста на потезу
између улице др Корнела Радуловића и
Мајора Гавриловића. За потребе реализације
планираног моста неопходна је израда
Плана детаљне регулације. Истовремено са
израдом Плана детаљне регулације, а у
складу са чланом 27, став 3 Закона о
планирању и изградњи, неопходно је
израдити Идејни пројекат са свим
потребним техничким подацима и са
посебним освртом на експропријацију
изграђеног грађевинског земљишта у
приватној својини.
На страни 36:
У оквиру наслова 3.3.2.2 Одвођење
употребљених отпадних вода – фекална
канализација
мења се текст последње реченице четвртог
става и гласи:
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У циљу опремања урбанистичких блокова
инфраструктурним објектима у оквиру
целине 1, 2, 3 и подцелине 5а и 5б, фекалну
канализацију трасирати у оквиру регулације
новопланираних улица.
На страни 37:
У оквиру наслова 3.3.3.1 Одвођење
атмосферских вода мења се текст 10. алинеје
и гласи:
- Уз цевовод за рециркулацију водеза
језерски систем бегејске петље мора се
оставити
тзв. манипулативни простор
ширине мин. 10m, због каснијег одржавања
цевовода. У овом простору се не могу
градити објекти и увек се мора омогућити
несметан прилаз том простору.
На страни 38:
У наслову 3.3.3.2 Водопривредатекст 16.
алинеје се мења и гласи:
- Отворени багљашки канал је могуће
зацевити;
И додаје се нови текст иза последње алинеје
који гласи:
Све евентуалне радове у зони Багљашког
канала извести тако да се испуне услови које
прописује управљач водним земљиштем и
објектима. При томе нарочито обезбедити
слободан протицајни профил, стабилност
дна и косину канала, несметан пролаз
службеним возилима и механизацији при
надзору, одржавању и уређењу канала.
При издавању услова за изградњу објеката и
извођење радова у зони канала:
- Обезбедити стално проходан појас –
радно инспекциона стаза, у ширини од
минимум 5,00m у грађевинском реону,
мерено од врха косина обострано. У том
појасу се не смеју градити објекти,
подизати ограде и сл.
- У случају постављања инфраструктуре
на
водном
земљишту
у
експропријационом
појасу
канала,
трасом која је паралелна са каналом,
инсталацију поставити по линији
експропријације, тако да међусобно
(управно) растојање између инсталације
и ивице косине канала буде минимум
5,00m.
- Уколико се поставља инфраструктура на
земљишту
изван
зоне
експропријационог појаса (када је
ширина експропријације поред канала
мања од 5,00m), трасом која је паралелна
са каналом, инсталацију поставити тако
да међусобно (управно) растојање
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између инсталације и ивице косине
канала буде минимум 5,00m.
При укрштању подземних инсталација
извести постављањем у заштитну цев,
тако да њена горња ивица буде најмање
1,0m испод пројектованог дна канала,
односно
1,5m
испод
постојећег
дна.Минимална дужина заштитне цеви
мора бити једнака ширини канала у
нивоу терена увећаној за ширину
инспекционе
стазе.При
томе
сва
укрштања са каналом извести под углом
од 90º.
У канал се могу упуштати атмосферске
и друге пречишћене воде уз предходно
спроведене хидрауличке анализе, да ли и
под којим условима постојећи профил
канала може да прими додатне количине
воде, а да не долази до преливања истих
на околни терен.
Повезивање леве и десне обале канала
саобраћаницама
извести
израдњом
пропута/моста димензија које обезбеђују
постојећи водни режим и стабилност дна
и косина канала.

На страни 39:
Под насловом 3.3.4 Електроенергетска
инфраструктура након друге алинеје додати
нову алинеју са следећим текстом:
- Постојећи надземни 20kV вод који се
налази у оквиру подцелине 5б, неопходно је
каблирати
иза става 3 додати текст:
У случају каблирања постојеће НН мреже,
стубови НН мреже се задржавају због јавног
осветљења до момента изградње новог
јавног осветљења.
текст 4. става се мења и гласи:
За нове улице између Језера I и Миливоја
Тошкова у оквиру блока бр. 4 и између
блокова 5а и 5б, као и за Игманску улицу
треба планирати напајање објеката подземно
из слободностојећих разводних ормана и
комплетна електроенергетска мрежа треба
да буде подземна.
Иза последњег става додати текст:
Приликом извођења радова на јавној
површини неопходно је прибавити услове
надлежних предузећа и установа, односно
имаоца јавних овлашћења.
На страни 40:
У оквиру наслова 3.3.4.1 Јавно осветљење
прва реченица првог става се мења и гласи:
У оквиру урбанистичких подцелина 5а и 5б
мрежа јавног осветљења може се градити
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надземно
на
бетонским
стубовима
самоносећим
кабловским
снопом,
а
светиљке се могу постављати на бетонске
стубове
уважавајући
препоруке
међународног комитета (CIE 115) и водећи
рачуна
о
принципима
енергетске
ефикасности.
На страни 43:
Текст
у
поднаслову
Кабловско
дистрибутивни систем ,све до следећег
поднаслова Радио дифузни системи, се мења
и гласи:
Кабловско дистрибутивна мрежа
Услови уређења за изградњу антенских
стубова и постављање антена:
За постављање антена важе исти услови као
за базне станице.
Услови уређења за изградњу примарне КДС
мреже:
За издавање начелне сагласности за
коришћење стубова јавног осветљења у
власништву
локалне
самоуправе,
за
постављање и одржавање КДС водова
(оптички и коаксијални каблови за
кабловску
телевизију),
неопходно
је
приложити уз Захтев за постављање КДС
мреже следећу документацију:
- Предлог трасе КДС вода на копији плана
конкретне локације у којој су уцртане
све постојеће инсталације (Ситуациони
план за КДС)
- Основни технички подаци КДС каблова
и остале опреме која ће бити коришћена
и подаци који ће бити коришћени за
статички прорачун додатног оптерећења
стубова.
- Елаборат статичке провере свих стубова,
на којима се жели поставити КДС
опрема који укључује већ постављену
инсталацију
КДС
мреже
другог
оператера и НН мрежу надлежног
дистрибутера ел. ен. (ако постоји).
- Одобрење РАТЕЛ-а (Потврда о упису у
евиденцију
оператора
јавних
комуникационих мрежа и услуга бр. 101-3450-8/12-4 од 09.03.2012. године).
- Дистрибутивна мрежа - у оквиру
обухвата Плана водове КДС мреже
треба полагати истим трасама као
водове фиксне телефоније. За ове водове
важе исти услови као за мрежу фиксне
телефоније.
Приликом
изградње

пројектовања, реконструкције,
и
одржавања КДС-а или

Страна 417

Број 26

Службени лист града Зрењанина

његових делова применити одредбе Закона о
телекомуникацијама, Статута Републичке
агенције за телекомуникације („Сл. гласник
РС“, бр. 78/2005) и Техничких услова за
кабловске дистрибутивне мреже (Рател,
22.09.2009.) као и остале важеће законске
одредбе.
Услови за изградњу антенских стубова и
постављање антена:
- За постављање антена важе исти услови
као за базне станице;
Услови за изградњу дистрибутивне мреже:
- Дистрибутивна мрежа - у оквиру
обухвата Плана водове КДС мреже
треба полагати истим трасама као
водове фиксне телефоније. За ове водове
важе исти услови као за мрежу фиксне
телефоније и додатно:
- Ваздушна КДС мрежа се може
постављати на постојеће стубове
електроенергетске и ТТ мреже као и на
стубове јавног осветљења уз сагласност
власника исте односно на властите
стубове на основу прибављене дозволе.
- Водове кабловске дистрибутивне мреже
по правилу постављати на стубове
јавног осветљења тако да буду
постављени на страни стуба према
регулационој линији - стамбеним
објектима,
- За фиксирање каблова користити
обујмице са шелнама и гуменом
подлошком ради заштите стубова.
- Постављање шелни и затега вршити
тако, да се ни у ком случају не буши
стуб јавног осветљења.
- Не дозвољава се више од два прикључка
кабловске дистрибутивне мреже са
једног стубајавног осветљења. Уколико
постоји потреба за више од два
прикључка потребно је исте формирати
тако да је омогућен несметан приступ за
одржавање светиљке, а ако постоји на
истом стубу и НН мрежа, онда и
нисконапонској мрежи (груписање и
постављање под углом од 90°),
- Уколико на стубу јавног осветљења
постоји и НН мрежа, каблове КДС
мреже поставити на размаку од 1м испод
НН мреже.
- Уколико на стубу јавног осветљења
постоји и НН мрежа, дистрибутер КДС
мреже мора затражити услове и од
надлежне дистрибуције ел. ен.
- Минимална висина КДС мреже је 5м
изнад саобраћајнице (тротоара), а на

-

-

-

-

-

-

-
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прелазу путева се морају затражити
услуви управљача путева.
Обавеза
инвеститора
кабловске
дистрибутивне мреже је да обезбеди
пројектну документацију у складу са
Законом о планирању и изградњи,
Елаборат статичке провере постојећих
стубова јавног осветљења са већ
постављеном КДС мрежом других
оператера и НН мрежом (ако постоје),
због постављања водова кабловске
дистрибутивне мреже, као и сву осталу
документацију за изградњу. Пројектном
документацијом је потребно да буду
обрађени технички детаљи везани за
прикључење инсталације кабловске
дистрибутивне
мреже
на
електродистрибутивну мрежу као и
припадајуће локације прикључења,
За потребе прикључења појачивача
поребних
за
рад
кабловске
дистрибутивне мреже неопходно је
исходовати посебне сагласности –
одобрења за прикључење од надлежне
дистрибуције.
Обавезе кабловског дитрибутера су
нарочито дефинисане у препорукама
ЕПС-а у „Процедури за постављање
телекомуникационих
водова
по
стубовима
електро- дистрибутивних
водова“ (ТП-10д, прилог бр.1), у тачкама
4 – 10, чега дистрибутер КДС мреже
мора да се придржава.
Главни пројекат даје се на сагласност
надлежним фирмама, од којих су
затражени услови.
Посебним уговором уговарају се
евентуалне реконструкције стубова на
конкретним стубним местима, како то
статички прорачун показује а на основу
Сагласности на главни пројекат.
Након добијања Одобрења за изградњу
од надлежног органа, доказа о извршеној
реконструкцији стубова, и пријаве
почетка радова надлежној служби ЛП
Урбанизам, дистрибутеру КДС мреже се
даје сагласност за почетак радова у којој
се именује стручно лице које ће
контролисати: испуњење услова из
Уговора, извођење радова у складу са
Главним пројектом.
По завршетку свих радова, а пре
стављања своје мреже у функцију,
дистрибутеру КДС мреже и надлежна
служба ЈП Урбанизам, врше преглед
изведених радова и о томе сачињавају
Записник о прегледу изведених радова
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са навођењем евентуалних примедби и
рока за њихово отклањање.
- По отклањању примедби и по добијању
Употрeбне дозволе и Извештаја о
мерењу, телекомуникациони вод може
да се стави у функцију.
- Оптичке чворове поставити у ормариће,
односно слободностојеће ормане од
изолационог материјала степена заштите
минимално IP 54 са бравом за
закључавање.
- Слободностојећи ормани се постављају
на основу прибављене дозволе тако да
не сметају саобраћају и прилазу
објектима.
- Слободностојећи ормани се не могу
постављати изнад постојеће подземне
инфраструктуре.
Услови за развод КДС мреже у објектима:
- Важе исти услови као за мрежу фиксне
телефоније.
На страни 59:
У оквиру поднаслова Зелене површине
јавног коришћења - Паркови
Текст шесте реченице четвртог става се
мења и гласи:
Парк је потребно опремити пешачким
стазама, трим стазама, клупамаза одпатке,
кантама и канделабрима.
У тексту прве реченице петог става брише се
реч „једино“.
На страни 60:

Страна 418

У
оквиру
поднаслова
Зелене
површинејавногкоришћења – Парковипрву
реченицу првог става текста изменити тако
да гласи:
Нове три парковске површине се планирају
у насељу Ново Берберско између блокова
бр. 13, 14 и 15, између блокова бр. 6, 7 и 8 и
у оквир блока 57.
На страни 63:
После поднаслова Зелене површине остале
намене целокупан текст се мења и гласи:
Утилитарно зеленило - воћњаци, виногради
и баште чине посебну категорију зеленила.
На утилитарним површинама могућа је
изградња мањих објеката у функцији
пољопривредне производње (стакленици,
пластеници, узгајалишта пужева, оставе за
алат).
Утилитарно зеленило је планирано у блоку
57.
Расадници и воћњаци - правилима градње се
не може утицати на производни процес у
једном расаднику. Изградња расадника и
формирање воћњака се препоручује, како на
парцелама у оквиру намене - утилитарно
зеленило, тако и на парцелама које имају
услова за формирање пољопривредног
домаћинства.
На страни 65:
Под насловом 3.6 Биланс површина табела и
целокупан текст се мењају и гласе:

намена

Постојећа
површина (ha)

%

30.5
1.2
4.8
1.8
3.2

Планирана
површина
(ha)
83.1
2.4
11.6
4.0
3.5

породично становање
мешовито становање
пословни комплекси
саобраћајни комплекс
терцијалне делатности, јавне
функ. и спорт и рекр.
објекти јавне намене
посебна намена
спорт и рекреација
зеленило
заштитно зеленило
утилитарно зеленило
саобраћајне површине
Багљашки канал
водене површине
површине за разраду ПДР
укупно

67.8
2.4
10.7
4.0
6.8
8.1
1.2
7.1
2.5
32
6.4
73.0
222.8

%

37.6
1.2
4.9
1.8
2.0

3.6
0.5
2.9
1.1
14.6
2.9
32.9
100

8.1
4.5
16.3
7.6
2.7
0.3
36.3
2.4
6.4
32.4
222.8

3.7
1.8
7.4
2.9
1.1
0.3
16.6
1.2
2.9
14.6
100
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У оквиру простора обухваћеног Планом, а
не рачунајући површине за које ће се радити
планови детаљне регулације које обухватају
32.4ha и чине 14.6% од укупне површине
предметног Плана, преовлађујућу намену
чини породично становање које је
заступљено са 37.9% Становање
је
заступљено и у виду мешовитог становања
(1.2%). Поред становања, саобраћајне
површине су заступљене са 16.6% спорт и
рекреација са 7.4%. Површине рада и
пословања – пословни комплекси обухватају
4.9%.
Од укупне површине која износи 222.8ha,
јавне површине обухватају 57.1ha, што
износи 25.6%, не рачунајући део простора
одређен за израду планова детаљне
регулације. У површине јавних намена
спадају: објекти јавне намене, зеленило,
заштитно зеленило, саобраћајне површине и
водене површине.
У оквиру наслова 3.7
Регулација и
нивелација површина јавне намене
Прве две реченице другог става се мењају и
гласе:
Постојеће површине јавне намене се
задржавају, а заједно са новим површинама
јавне намене које су овим Планом
дефинисане, приказане су на графичким
прилозима број: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 9б, 9в, 9г,
9д и 10. У површине јавне намене спадају:
саобраћајне површине, водене површине
(канал Бегеј, Багљашки канал и језеро I),
зеленило и објекти јавне намене.
У оквиру текста у поднаслову Детаљ бр.5
(графички прилог бр.8), текст првог става се
брише.
На страни 66:
У оквиру наслова 3.7
Регулација и
нивелација површина јавне намене, трећи
став се мења и гласи:
Детаљ бр. 1 (графички прилог бр.4)
У оквиру урбанистичке целине бр.1 – Језеро,
формира се саобраћајна површина од делова
или целих парцела катастарски број:
7670, 7664, 7665/2, 7661/1, 7661/2, 7662/1,
7662/2, 7658/4, 7658/7, 7658/3, 7658/6,
7658/5, 7653, 9417/1, 7646/2, 7646/3, 7643/6,
7643/7, 7645/2, 7645/3.
На страни 67:
У оквиру наслова 3.7
Регулација и
нивелација површина јавне намене, после
првог става додати следећи текст:
Детаљ бр. 7 (графички прилог бр.9a)
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У оквиру целине број 4 формирa се новa
саобраћајнa површинa наделу парцеле
катастарски број 8970.
Детаљ бр. 8 (графички прилог бр.9б)
У оквиру блока бр.57 формира се нова јавна
површине – комунални објекат (Багљашки
канал) на парцелама и деловима парцела
катастарски број:
14464, 14480/2, 14486/2, 14484/2, 14482/2,
14491/2, 14496/2, 14500/2, 14504/2, 14508/2,
14512/2, 14516/2, 14519/2, 14527/2, 14528/2,
14530/3, 14530/4, 14533/2, 14535/2, 14537/2,
14539/2, 14540/2, 14542/2, 14543/2, 14544/2,
14545/2, 14546/2, 14550/3, 14551/3, 14556/2,
14557/2, 14558/2, 14559/2, 14560, 14561/3,
14562/3, 14563/3, 14564/3, 14565/3, 14566/3,
8972/3, 8976/3, 8979/2, 8981/24, 8981/22,
8981/20, 8981/18, 8981/16, 8981/14, 8981/12,
8981/10, 8984/20, 8984/18, 8984/16, 8984/13,
8984/2, 8984/12, 8984/4, 8984/10, 8986/26,
8986/24, 8986/22, 8986/20, 8986/18, 8986/16,
8986/14, 8986/12, 8986/10, 8985/10, 8987/3,
8988/3, 8990/20, 8990/18, 8990/16, 8990/14,
8990/12, 8990/10, 8994/4, 8994/6, 8998/3,
8999/2, 9000/3, 9000/4, 8996/3, 9003/2,
9002/2, 9005/2, 9011/2, 9013/2, 9014/2,
9015/2, 9020/2, 9021/2, 9022/2, 9022/4,
9039/2, 9040/6, 9040/7, 9040/8, 9040/9,
9040/10, 9057/12, 9057/11, 9057/10, 9057/9,
9057/8, 9057/7, 9057/6, 9057/5, 9057/4,
9057/3, 9057/2, 9057/1, 9057/13 и 9057/15.
Детаљ бр. 9 (графички прилог бр.9в)
У оквиру блока број 57 формирa се новa
саобраћајнa површинa наделовима парцела
катастарски број:
8972/2, 8972/1, 7702/1, 7705/1 и 7706.
Детаљ бр. 10 (графички прилог бр.9г)
У оквиру целине број 4 формирa се новa
саобраћајнa површинa од дела парцеле
катастарски број:
9085 и припаја се постојећој јавној
површини.
Детаљ бр.11 (графички прилог 9д)
У оквиру целине бр 5, (подцелина 5б и 5а) се
шири постојећа саобраћајна површина -ул.
Фрање Клуза, парцела кат.бр. 9661 и
припајају јој се делови следећих парцела
катастарски број:
14568/40, 14569, 14570, 14573/1 и 14574.
Парцела катастарски бр. 14560 (блок бр.57)
се планира као пешачки пролаз, односно,
дефинише се као јавна површина.
На страни 67 и 68 у наслову 3.8 Правила
парцелације, препарцелације и исправке
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границе парцеле целокупан текст се мења и
гласи:
Правила парцелације и препарцелације
дефинишу се овим планом.
Пројектом препарцелације на већем броју
катастарских парцела може се образовати
једна или више грађевинских парцела, на
начин и под условима утврђеним овим
планом и уколико се налази у оквиру исте
намене.
Пројектом
парцелације
на
једној
катастарској парцели може се образовати
већи број грађевинских парцела, на начин и
под условима утврђеним овим планом.
Приликом израде пројеката парцелације и
препарцелације придржавати се правила
грађења дефинисаних планом.
Код постојећих грађевинских парцела на
којима су изграђени двојни стамбени
објекти, могуће је пројектом парцелације
формирати две грађевинске парцеле мање
површине и ширине дате планом.
У поступку легализације, уколико се објекат
налази на више делова катастарских
парцела,
могуће
је
пројектом
препарцелације формирати грађевинску
парцелу мање површине од површине
планиране за одређену зону.
Исправка границе парцеле се израђује
пројектом препарцелације у складу са
Законом о планирању и изградњи, а и за
објекте у поступку легализације који се
незнатно налазе на јавној површини, не
угрожавају функционисање јавне површине
и инфраструктуре, тако што ће стручне
службе и јавна предузећа утврдити у сваком
појединачном случају да ли објекат који је
изашао на јавну површину угрожава
постојећу инфраструктуру и функционисање
јавне површине, као и за објекте у поступку
легализације који се делом налазе на кат.
парцеле у јавној својини. У овим
случајевима део парцеле која се налази на
јавној површини или јавној својини не
образује се по гравилима грађења утврђеним
овим планом.
Уколико се постојећи елементи објекта
(рампе, степениште и сл.) налазе на парцели
јавне површине, могуће је урадити исправку
граница парцеле.
Исправка граница парцела може да се врши
пројектом препарцелације када се од
катастарске парцеле која не може бити
грађевинска парцела могу формирати
парцеле мање површине од површине
прописане правилима грађења и могу се
припојити власницима суседних парцела.

Страна 420

Грађевинска парцела мање површине од
утврђене овим планом може се формирати за
грађење,
односно
постављање
инфраструктурних, електроенергетских и
електронских објеката или уређаја, под
условом да постоји приступ објекту,
односно уређајима, ради одржавања и
отклањања кварова или хаварије.
Земљиште за редовну употребу објекта
одређује се у складу са законом о планирању
и изградњи. Катастарске парцеле које су
мање површине од површине за минималну
грађевинску парцелу утврђену планом могу
се одредити за редовну употребу објекта.
За редовну употребу објекта могуће је
формирати парцелу испод објекта.
У оквиру урбанистичке целине 4, блока број
57, на парцели кат. број 9040/5 (јавна
површина) на којој се налази изграђен
објекат, за редовну употребу објекта се
формира посебна парцела испод самог
објекта.
У оквиру урбанистичке целине 2, блок бр. 1,
на парцели бр.6313 (објекат јавне намене –
Месна Заједница), формира се парцела
испод једног објекта чија се намена мења у
породично становање.
Приликом израде УП за изградњу верског
објекта у кругу Болничког комплекса на
парцели кат.бр.7770/1, могуће је формирати
парцелу испод самог објекта.
На страни 68:
У наслову 3.9 Зоне ограничене изградње
после прве реченице другог става додати
следећи текст:
Постојећи објекти који се налазе у овој зони
се задржавају и дозвољава се реконструкција
и адаптација истих у складу са правилима
уређења и грађења утврђених овим Планом
за дату намену.
Последња реченица другог става се мења и
гласи:
У зони Багљашког канала се налази стално
проходан појас – радно инспекциона стаза у
ширини од минимум 5,00m мерено од врха
косина обострано. У том појасу се не смеју
градити објекти, подизати ограде и сл.
Последња реченица четвртог става се мења
и гласи:
Ови објекти се налазе у следећим
блоковима: 3, 37 и 40б.
На страни 74:
У оквиру наслова 3.13 Мере и услови
заштите културних добара
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Брише се цео текст и фотографије на овој
страни.
На страни 75:
У оквиру наслова 3.13 Мере и услови
заштите културних добара
Обрисати текст прве реченице и пропратну
фотографију под редним бројем 6.
На страни 79:
Под насловом 3.15 Правила уређења са
претежном наменом простора и услови
усмеравајућег карактера за даљу планску
разраду за зоне, целине и блокове за које се
прописује израда ПДР, правила за даљу
разраду УП и урбанистичко-архитектонски
конкурси у првом ставу се бришу прва и
трећа алинеја и уместо њих се додају нове
алинеје са текстом:
- урбанистичку подцелину 5в која се
налази у склопу урбанистичке целине
бр. 5 – Игманска
- урбанистичку целину 3 – изградња новог
моста на потезу између улице др.
Корнела
Радуловића
и
Мајора
Гавриловића
Поднаслов Урбанистичка подцелина 5б и
прва 2 става се мењају и гласе:
Урбанистичка подцелина 5в
Налази се у склопу урбанистичке целине бр.
5 – Игманска, на крајњем југу - југоистоку
обухвата плана. Подцелину чине парцеле
које се налазе између улице Игманска,
Барска и све до јужне границе плана,
односно, границе ГП Зрењанина и до
границе са подцелином 5а на западу и
заузима површину од 27.1ha.
Планска разрада у виду израде Планова
детаљне регулације се одређује услед
недостатка адекватних подлога за овај
простор.
На страни 80:
Поднаслов Блокови бр. 56 и 57и целокупан
тексту оквиру њега се брише.
ПоднасловЦелина бр.1и целокупан текст у
оквиру њега се брише.
На страни 81:
Прва реченица се брише.
У поднаслову Целина бр.3 текст прве
реченице се мења и гласи:
Урбанистички пројекти се прописују за
просторе јавне намене између блокова бр.
13, 14 и 15 (површине 0.28ha), као и између
блокова 6, 7 и 8 (површине 0.47ha) у насељу
Ново Берберско.
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Поднаслов Блок бр.40а са целокупним
текстом (два става) се брише и замењује
следећим поднасловом са следећим текстом:
Блок бр.57
Израда урбанистичког пројекта се прописује
за простор јавне намене у блоку
57(површине 0.43ha). Претежна намена је
јавно зеленило, а границе израде УП су дате
у графичком прилогу бр.13.
У наслову 3.15 Предвиђени рокови за израду
планова детаљне регулације се мења
комплетан текст и гласи:
Рокови за израду Планова детаљне
регулације ће бити дефинисани одлукама за
израду планова, у складу са Законом о
планирању и изградњи (Сл.Гласник РС
бр.72/09, 81/09-исправка, 64-10-Одлука УС,
24/11, 121/12, 14/13- Одлука УС, 50/13Одлука УС, 98/13–Одлука УС).
На страни 82:
У поднаслову Врста и намена објеката који
се могу градити под условима утврђеним
планом, као и врста и намена објеката чија је
градња забрањена други став се мења и
гласи:
Стамбени објекти су објекти породичног
становања са максимално 3 стамбене
јединице, осим у оквиру социјалног
становања, где је дозвољена изградња и
већег броја стамбених јединица. Минимална
квадратура једне стамбене јединице је
27.5m2.
На страни 84:
Први став у поднаслову Забрана изградње
објеката се мења и гласи:
У намени породично становање није
дозвољена
изградња
индустријских
производних
објеката,
лимарских
и
аутолимарских радионица, фарбара, дрвара,
отворених
складишта,
складишта
секундарних сировина и објеката који могу
угрозити основну намену становања по
питању аерозагађења, буке, комуникације и
сл.
На страни 85:
У оквиру поднасова Услови за парцелацију,
препарцелацију и формирање грађевинске
парцеле након табеле додати следећи текст:
У циљу озакоњења постојећег објекта у
блоку број 2 на парцели кат.бр.6313
формираће се нова парцела испод објекта
намене породично становање.
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У поднаслову удаљеност главног објекта од
регулационе линије –где није прописана
удаљеност у блоку као посебно правило
Прва алинеја се мења и гласи:
- удаљеност грађевинске линије објекта је
0-5m од регулационе линије, односно,
удаљеност грађевинске линије се
дефинише на основу позиције већине
изграђених објеката у блоку (више од
50%)
- Друга алинеја последњег става се брише,
а прва алинеја се мења и гласи:
- гараже за путничка возила, осим на
парцелама у блоковима или деловима
блокова где је предвиђена изградња
објеката у низу
На страни 86:
У поднаслову Удаљеност главног објекта у
односу на регулациону линију – за блокове
или делове блокова за које важе посебна
правила након првог става додаје се следећи
текст:
односно, удаљеност грађевинске линије се
дефинише на основу позиције већине
изграђених објеката у блоку (више од 50%).
Текст друге реченице другог става се мења и
гласи:
Нова изградња на парцелама које су
оријентисане ка улици Миливоја Тошкова ће
се ускладити са постојећим удаљењима тако
што ће грађевинска линија бити удаљена од
регулационе до максимално 15m, а на
парцелама оријентисаним
ка Језеру I,
минимална удаљеност је 10m.
Шести став се мења и гласи:
Блок бр. 8 - грађевинска линија је удаљена
од регулационе 6m.
На страни 89:
У поднаслову Услови за изградњу других
објеката на истој грађевинској парцели мења
се текст у другој реченици последње алинеје
на страни и гласи:
Економски објекти се могу градити за
пољопривредна домаћинства на парцелама
преко 1000m2 и то у оквиру блокова број 59,
60 и у оквиру урбанистичке подцелине 5в.
На страни 90:
У оквиру поднаслова Услови за изградњу
других објеката на истој грађевинској
парцели
додаје се текст у првој алинеји који гласи:
Помоћни економски објекти се могу градити
у оквиру блокова број 59 и 60 и у оквиру
урбанистичке подцелине 5в.

Страна 422

Мења се друга и трећа реченица текста у
другој алинеји и гласи:
На парцели која задовољава прописане
услове за изградњу може се дозволити већи
број помоћних објеката. Гаража се може
градити у зони главног објекта. Може се
градити и на регулацији, осим у блоковима
или деловима блокова где је предвиђена
изградња објеката у низу.
Мења се последња реченица текста треће
алинеје и гласи:
Надстрешница се може постављати на
регулацији (осим у блоковима или деловима
блокова где је предвиђена изградња објеката
у низу) и зони главног објекта, као и у дну
парцеле уз поштовање прописаних удаљења
од суседних парцела.
На страни 96:
У оквиру поднаслова Врста и намена
објеката који се могу градити под условима
утврђеним планом, као и врста и намена
објеката чија је градња забрањена у
четвртом ставу се мења пета алинеја и гласи:
- услужне делатности аутомеханичарке,
вулканизерске радње и сл. на парцелама
мин. површине 600 m2 и ширине уличног
фронта парцеле мин. 15 m;
На страни 97:
Први став у поднаслову Забрана изградње
објеката се мења и гласи:
У намени мешовито становање није
дозвољена
изградња
индустријских
производних
објеката,
лимарских
и
аутолимарских радионица, фарбара, дрвара,
отворених
складишта,
складишта
секундарних сировина и објеката који могу
угрозити основну намену становања по
питању аерозагађења, буке, комуникација и
сл.
На страни 122:
У подналсову Здравствена делатност,
односно Бонички комплекс додати следећи
текст:
Дозвољава се изградња верског објекта, као
и реконструкција и промена намене
постојећег објекта или дела објекта уз
израду УП разраде. Уколико се врши
изградња новог верског објекта, могуће је
издвојити парцелу испод самог објекта.
Спратност или висина објекта, колски и
пешачки прикључци и паркирање др. ће
бити дефинисани УП, уз сагласност имаоца
права на парцели и у складу са условима
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споменика

културе
-

На страни 123:
У оквиру наслова 4. Правила грађења додати
наслов са следећим текстом:
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Фрање Клуза (бр.350-47/16-IV-05-01 од
06.06.2016.)
Целина
5,
подцелина
5в:
УП
урбанистичко архитектонске разраде
локације
за
изградњу
отвореног
спортског терена за голф (бр.350-33/16IV-05-01) од 11.04.2016.

4.6. Утилитарно зеленило
На утилитарним површинама могућа је
изградња мањих објеката (стакленици,
пластеници, објекти за гајење печурки).
Максимални индекс заузетости је 30%.
Објекти у зонама утилитарног зеленила
морају имати прилаз са јавне саобраћајне
површине, директно или индиректно.
Постојећи некатегорисани путеви и прилази
(пролази) користе се као прилази објектима
и задржавају се као површине јавне намене.
Катастарске парцеле које немају прилаз са
јавне површине, могу користити радно
инспекциону стази Багљашког канала као
пешачки прилаз парцелама.
Постојећи
објекти
изграђени
без
грађевинске дозволе, задржавају се, а све у
складу са Законом о легализацији објеката.
Стакленици и пластеници – надкривени
простори на површинама утилитарног
зеленила у оквиру којих се одвија узгој воћа,
поврћа, цвећа и сл. Минимална удаљеност
објеката од суседних парцела је 2m.
Објекти за гајење печурки – дозвољава се
изградња на површинама утилитарног
зеленила. Минимална удаљеност објеката од
суседних парцела је 2m, а максимална
спратност је П или По+П ако хидротехнички
услови, односно, ниво подземних вода
дозвољавају изградњу подрума.
Могућ је прикључак на санитарну воду из
водовода
или
сопственог
бунара,
водонепропусну септичку јаму, прикључак
на ел. мрежу или сопствени електрични
агрегат и сл.
На страни 124:
У наслову 5. Мере за спровођење плана
текст другог става се мења и гласи:
Правила уређења и грађења прописана овим
Планом важе за цео обухват плана.
Важећи Урбанистички пројекти
- Целина 5, подцелина 5а, блок бр.58: УП
урбанистичко архитектонске разраде
изградње објеката социјалног становања
у улици Фрање Клуза (бр.350-34/13-IV03-019 од 28.05.2013) и УП за изградњу
објекта социјалног становања у улици

У трећем ставу се бришу прва и трећа
алинеја и додаје нова алинеја са текстом:
- урбанистичку подцелину 5в која се
налази у склопу урбанистичке целине
бр. 5 - Игманска
У четвртом ставу се брише прва алинеја и
додаје се нова алинеја са текстом:
- део блока блок бр.57 – намена јавно
зеленило (нова парковска површина)
На страни 126:
У оквиру наслова 6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
након четвртог става додати нови став са
текстом:
Сви постојећи стамбени и пословни објекти
који су нелегално изграђени на парцелама
кат.бр. 7668, 7669/1 и 7670 се задржавају,
односно могу се озаконити.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ
ДЕЛУ ПЛАНА
Изменe и допунe на графичком делу плана
обухватају следеће карте:
1. Лист бр.3 Функционална организација
простора са претежном наменом простора,
поделом на урбанистичке зоне, целине и
блокове и заштитом културних добара:
- Целина бр.1 – намена дела парцеле
бр.9417/1 се мења у саобраћајну
површину
- целина бр. 2, блок бр.1 - мења се намена
на парцели кат. бр.6311 у пословни
комплекс; у блоку бр. 1 и 2 се бришу
објекти под предходном заштитом; мења
се намена у делу парцеле кат. бр. 6313
- целинa бр.3, блок бр.51 – изузима се део
јавног зеленила – парковска површина за
саобраћајну
површину;
измењена
граница блока
- целина бр.4, блок број 46 и 47 – брише
се прописана израда Плана детаљне
регулације; блок бр.40а – мења се
намена дела блока у посебну намену –
војни комплекс и граница блока ка
Потиској улици; блок бр.46 – поред
породичног становања, дефинисане су
нове јавне површине (Багљашки канал и
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саобраћајница), јавно зеленило и
утилитарно зеленило
целина бр.5, подцелина 5б - брише се
прописана израда Планова детаљне
регулације, мења се намена у спорт и
рекреацију и терцијалне делатности,
јавне функције и спорт и рекреација,
дефинисана је регулација за улицу
Фрање Клуза и Игманску улицу;
новоформирана подцелина 5в– уцртана
је прописана израда планова детаљне
регулације
брише се класификација улица
брише се ознака за објекте под
претходном заштитом у блоковима 1 и 2,
означеним на цртежу и у легенди са „ђ“
и „е“

2. Лист број 4. План регулације – детаљ
1(урб. целина бр. 1)
- Карта се комплетно замењује новом
3. Лист број 8 План регулације - детаљ бр.5
(урб.целина бр.4)
- Карта се комплетно замењује новом
4. Додају се нове карте под бројевима:
-

Лист бр. 9а: План регулације – детаљ 7
(урб. целина бр. 4)
Лист бр. 9б: План регулације – детаљ 8
(блок бр.57)
Лист бр. 9в: План регулације – детаљ 9
(блок бр.57)
Лист бр. 9г: План регулације – детаљ 10
(урб. целина бр. 4)
Лист бр. 9д: План регулације – детаљ 11
(урб.целина 5 - подцелина 5а и 5б)

5. Лист бр.10 План површина јавне намене и
саобраћајне инфраструктуре са нивелацијом
и урбанистичком регулацијом:
- целина бр.1 – мења се део регулацијоне
линије - део парцеле бр.9417/1
- целинa бр.3, блок бр.51 – дефинисана
нова регулациона линија за саобраћајну
површину
- целина бр.4, блок бр. 40а - брише се
планиранa јавнa површина (паркинг) и
мења се положај регулационе линије у
потиској
улици;
блок
бр.46
–
дефинисане нове регулационе линије јавне површине (Багљашки канал и
саобраћајница) и јавно зеленило
- целина бр.5, подцелина 5б - уцртане су
регулације за постојеће улице Фрање
Клуза и Игманску.
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6. Лист бр. 11 План хидротехничке и
водопривредне инфраструктуре
- Уцртана
је
хидротехничка
и
водопривредна
инфраструктура
у
новопланираним улицама као и у улици
Фрање Клуза и Игманска
7. Лист бр.12 План електроенергетике, ТТ
мреже и термоенергетике
- Уцртана је електроенергетска,ТТ и
термоенергетска
инфраструктура
у
новопланираним улицама као и у улици
Фрање Клуза и Игманска
8. Лист бр. 13 Спровођење плана:
- целина бр.1 – брише се прописана
израда УП-а
- целинa бр.3, блок бр.51 – измењена
граница блока
- целина бр.4, блок број 46 и 47 – брише
се прописана израда Плана детаљне
регулације
- целина бр.4, блок бр.40а – брише се
израда УП-а
- целина 4 блок бр.57 - уцртана прописана
израда УП-а
- -целина бр.5, подцелина 5а, блок 58 –
уцртана
граница
важећих
УП
урбанистичко архитектонске разраде;
- целина бр.5, подцелина 5б - брише се
прописана израда Планова детаљне
регулације,а уцртана је граница важећег
УП
урбанистичко
архитектонске
разраде;
- новоформиранаподцелина 5в – уцртана
прописана израда планова детаљне
регулације

195
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10- Одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 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, 5/17 и 19/17), уз
прибављено Мишљење Комисије за планове
од 19.09.2017.године, Скупштина града
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Зрењанин, на седници одржаној 28.09.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ
''ЈУГОИСТОК II-A'' У ЗРЕЊАНИНУ

28. септембар 2017. год.

Члан 3.

подручја која се налази у пресеку осовине
обилазнице (парцела катастарски број
15365/96) и међне линије између парцела
катастарски број 153657/97 и 15367/11. Даље
граница обухвата плана иде у правцу
југоистока међном границом између парцела
катастарски број 15365/97 и 15367/11. На
тромеђи парцела катастарски број 15365/97,
15365/11 и 15367/4 граница обухвата плана
благо се ломи и наставља изломљеном
међном
границом
између
парцеле
катастарски број 15365/34 са парцелама
катастарски број 153675/4 и 15365/36. На
тромеђи парцела катастарски број 15365/34,
15365/36 и 15365/35 граница обухвата плана
благо се ломи и наставља изломљеном
међном
границом
између
парцеле
катастарски број 15365/35, 15365/36,
15367/2 и 15365/37. На четвормеђи парцела
катастарски број 15365/35, 15365/37, 15367/4
и 15367/3 граница обухвата плана благо се
ломии наставља међном границом између
парцела катастарски број 15365/35 и
15367/3. На тромеђи парцела катастарски
број 15365/35, 15365/32 и 15367/3 граница
обухвата плана ломи се и наставља међном
границом између парцела катастарски број
15365/35 и 15365/32. На двомеђи парцела
катастарски број 15365/35 и 15365/32
граница обухвата плана се ломи и наставља
међном
границом
између
парцеле
катастарски број 15365/32 са парцелама
катастарски број 15365/35 и 15365/69 те
долази до пресека са осовинома пута
државног пута I-Б реда број 13 ЗрењанинБеоград (катастарски број 12991/1). Граница
обухвата плана се овде ломи и наставља
осовином
пута
Зрењанин-Београд
(катастарски број 12991/1) све до пресека са
осовином обилазнице (парцела катастарски
број 15365/92) где са ломи и наставља
осовином обилазнице (парцеле катастарски
број 15365/92, 15365/94 и 15365/96) те
долази почетне тачке описа која се налази у
пресеку осовине обилазнице (парцела
катастарски број 15365/96) и међне линије
између парцела катастарски број 153657/97
и 15367/11. Укупна површина подручја
обухваћеног планом износи око 100 ха.
Опис границе обухвата плана је
оквирни, а тачан опис обухвата плана ће се
дефинисати Нацртом плана.

Оквирне границе обухвата Плана

Члан 4.

Граница
подручја
обухваћеног
Планом почиње од најсеверније тачке

Услови и смернице планских докумената
вишег реда и списак потребних
подлога за план

Члан 1.
Назив планског документа
У складу са Законом о планирању и
изградњи, Просторним планом града
Зрењанина
(''Службени
лист
Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15), Планом
генералне регулације ''Доља'' (''Службени
лист Града Зрењанина'' бр. 15/15), Планом
детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I''
у Зрењанину (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 01/06) и Планом детаљне
регулације ''Обилазног пута око ЗрењанинаОбилазнице'' (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10) приступа се
изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК II-A'' У
ЗРЕЊАНИНУ (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Разлог и предмет израде Плана
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив планског документа;
оквирне границе обухвата Плана са описом;
услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија и списак
подлога; принципи планирања, коришћења,
уређења и заштите простора, визија и
циљеви планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја; концептуални
оквир планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја са структуром
основних намена простора и коришћења
земљишта; рок израде планског документа;
начин финансирања израде планског
документа; место и начин обављања јавног
увида; неприступање изради стратешке
процене утицаја на животну средину и други
услови везани за израду Плана, у складу са
Законом о планирању и изградњи.

28. септембар 2017. год.
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Простор обухваћен планом се налази у
обухвату
Просторног
плана
града
Зрењанина
(''Службени лист Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15), Плана
генералне регулације ''Доља'' (''Службени
лист Града Зрењанина'' бр. 15/15), Плана
детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I''
у Зрењанину (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 01/06) и Плана детаљне
регулације ''Обилазног пута око ЗрењанинаОбилазнице'' (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10) којима су
дефинисани услови и мере за спровођење
Плана.
Просторним планом града Зрењанина
прописана је израда плана детаљне
регулације за део радне зоне ''Југоисток II''
којој припада овај простор, а дата је
могућност израде више планова детаљне
регулације.
Део обухвата плана, који је обухваћен
Планом генералне регулације ''Доља''
(''Службени лист Града Зрењанина'' бр.
15/15), налази се и у обухвату Плана
детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I''
у Зрењанину (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 01/06), за ову површину
утврдиће се нова регулација и дефинисати
нова правила грађења и уређења.
За израду плана прибавиће се
катастарско-топографске подлоге.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења,
уређења и заштите простора
Основни принципи на којима се
заснивају циљеви просторног развоја су
одрживи развој који је усклађен са
могућностима, ограничењима и обавезама
заштите простора, имплементација политике
просторног развоја радних зона путем
интезивног и сталног дијалога између свих
актера просторног развоја радних зона и
заштита јавног интереса
Члан 6.
Визија и основни циљеви планирања,
коришћења, уређења и заштите простора:
-

да се на основу параметара формираних
у планској документацији рационално
користи и ангажује простор који је остао
неуређен и неизграђен за смештај
привредних делатности,

-

-

-

-

-
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опредељење је да се активирају
локалитети који имају најбоље
могућности, а то су свакако локалитети
уз државне путеве,
стварање могућности доласка домаћих и
страних инвеститора, који би са собом
донели: нове модерне технологије,
знања, организацију,
да се формирањем радне зоне остваре
максимални економски ефекти,
рационалније коришћење грађевинског
земљишта и потребне инфраструктуре,
повољнији
услови
интеграције
индустрије према другим зонама,
повољнији
услови
интеграције
различитих видова транспорта,
озелењавање
јавних
простора
и
формирање континуалног зеленила дуж
путева и околних садржаја,
квалитетна опремљеност потребном
инфраструктуром,
са
могућношћу
проширења на нове технологије,
оријентације
на
еколошки
чисте
технологије,
да се разграниче јавне површине од
површина других намена, утврде
регулациони,
нивелациони
и
аналитичко-геодетски елементи, ради
стварања основа за уређење и изградњу
овог дела града у складу са наменом
простора.
Члан 7.
Концептуални оквир планирања, са
предлогом основних намена простора и
коришћења земљишта

Концептуални
оквир
планирања
дефинисан
је
планским
поставкама
утврђеним у Просторном плану града
Зрењанина
(''Службени
лист
Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15), Плану
генералне регулације ''Доља'' (''Службени
лист Града Зрењанина'' бр. 15/15), Плану
детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I''
у Зрењанину (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 01/06) и Плану детаљне
регулације ''Обилазног пута око ЗрењанинаОбилазнице'' (''Службени лист града
Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10) у којима је
овај простор намењен за радне зоне и
обилазни пут.
Члан 8.
Назив носиоца израде Плана, начин
финасирања израде Плана и рокови за
израду
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Израда Плана уступа се "Јавном
предузећу за урбанизам Зрењанин" (у даљем
тексту: ЈП Урбанизам) коју је основала
јединица локалне самоуправе за обављање
послова просторног и урбанистичког
планирања.
Средства
за
израду
Плана
обезбедиће се из буџета Града Зрењанина, са
могућношћу суфинансирања од стране
Министарства. Израду Плана може да
финансира и Инвеститор уколико са
јединицом локалне самоуправе склопи
уговор о финансирању плана.
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 ради
упознавања јавности са општим циљевима и
сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине и ефектима
планирања. Рани јавни увид се оглашава у
дневном листу, локалном листу као и на
интернет страни седам дана пре отпочињања
увида. 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.

28. септембар 2017. год.
Члан 10.

Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну
средину
Одлуком Одељења за урбанизам,
Одсека за урбанизам и просторно
планирање, Градске управе града Зрењанина
бр. 501-106/17-IV-05-01 од 18.09.2017.
године одлучено је да се не израђује
Стратешка процена утицаја Плана детаљне
регулације радне зоне "Југоисток II-A" у
Зрењанину 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: 501-110/17-IV-08-04 од 15.09.2017.
године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације радне
зоне "Југоисток II-A" у Зрењанину на
животну средину, бр. 501-106/17-IV-05-01 од
18.09.2017. године, којe 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: 06-121-7/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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- 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, 5/17 и
14/17), Одељење за урбанизам, Одсек за
урбанизам и просторно планирање Градске
управе града Зрењанина, дана 18.09.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК II-A'' У
ЗРЕЊАНИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План детаљне регулације радне
зоне ''Југоисток II-A'' у Зрењанину (у даљем
тексту: План) не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну
средину.
Члан 2.
Циљ израде Плана је уређење
неизграђених површина и обезбеђење
услова за просторно уређење и изградњу,
рационално
коришћење
грађевинског
земљишта, повећане могућности свих
видова пословне и технолошке интеграције
међу
индустријским
јединицама
и
дефинисање јавног интереса. План детаљне
регулације радне зоне ''Југоисток II-A'' у
Зрењанину обухвата око 100 ha, а на
простору обухваћеним Планом планира се
изградња индустријских, пословних и
услужних објеката.
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(''Службени лист града Зрењанина'', број
05/09) коју је донео Градски орган
надлежан за припрему Плана, Одељење
за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне
средине oпштинске управе Зрењанин, на
основу
прибављеног
позитивног
мишљења службе за заштиту животне
средине истог Одељења. Извештајем о
стратешкој процени сагледани су сви
могући утицаји на животну средину
Просторног
плана,
укључујући
активности које су се обављале, које се
обављају и које ће се обављати на том
простору у целости тј. у оквиру свих
дефинисаних намена (радна зона) и
идентификоване су активности које могу
бити узрок загађења околине. Стога је у
Извештају о стратешкој процени утицаја
на животну средину дата оцена стања,
услови и корективне мере за њихово
смањење или потпуно уклањање.
Стратешки су анализирана, процењен је
могући утицај планираних решења у
Просторном плану на животну средину
како у фази реализације Плана тако и по
коначној
имплементацији
Плана,
дефинисале су се планске мере заштите
које ће ниво загађења довести на ниво
дефнисан законском регулативом.
- Простор обухваћен Планом је потпуно
неизграђен, у оквиру којег се могу
реализовати делатности предвиђене
планом вишег реда.
Планом детаљне регулације радне зоне
''Југоисток II-A'' ће се дефинисати и општи и
посебни услови и мере заштите живота и
здравља људи и заштита од пожара,
елементарних
непогода
и
техничкотехнолошких несрећа.

Члан 3.
Члан 4.
За План се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну
средину, а критеријуми и разлози се
заснивају на следећем:
-

Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину Просторног плана
града Зрењанина који је саставни део
Просторног плана града Зрењанин
(''Службени лист Града Зрењанина'' бр.
11/11 и 32/15) урађен је на основу
Одлуке о изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину
Просторног плана града Зрењанина
бр.501-28/09-IV-03-01 од 03.03.2009.год.

На основу претходно наведеног
основни циљеви заштите животне средине
утврђени у Стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана биће
задржани, а предложене измене неће
негативно утицати на животну средину, тако
да није потребно приступити изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације радне зоне
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''Југоисток II-A'' у Зрењанину и објављује се у ''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно планирањеБрој: 501-106/17-IV-05-01
Дана: 18.09.2017. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.

28. септембар 2017. год.
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На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10- Одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 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, 5/17 и 19/17), уз
прибављено Мишљење Комисије за планове
од 19.09.2017.године, Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 28.09.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ
''ЈУГОИСТОК II-Б'' У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Назив планског документа
У складу са Законом о планирању и
изградњи, Просторним планом града
Зрењанина
(''Службени
лист
Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15), Планом
генералне регулације ''Доља'' (''Службени
лист Града Зрењанина'' бр. 15/15) и Планом
детаљне регулације ''Обилазног пута око
Зрењанина- Обилазнице'' (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10)
приступа се изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК
II-Б'' У ЗРЕЊАНИНУ (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Разлог и предмет израде Плана
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив планског документа;
оквирне границе обухвата Плана са описом;
услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија и списак
подлога; принципи планирања, коришћења,
уређења и заштите простора, визија и
циљеви планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја; концептуални
оквир планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја са структуром
основних намена простора и коришћења
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земљишта; рок израде планског документа;
начин финансирања израде планског
документа; место и начин обављања јавног
увида; неприступање изради стратешке
процене утицаја на животну средину и други
услови везани за израду Плана, у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Члан 3.
Оквирне границе обухвата Плана
План обухвата кат. парцеле бр.
15365/5, 15367/9, 15365/7, 15365/9, 15365/10,
15365/11, , 15365/12, 15365/15, 15365/16,
15365/17, 15365/18, 15365/19, 15365/20,
15365/21, 15365/22, 15365/23, 15365/96 (део),
15365/87, 15365/6, 15367/1 (део), 15365/8,
15365/25, 15367/8, 15365/31, 15365/30,
15365/29, 15365/28, 15365/88, 15365/89,
15365/94 (део), 15367/10 (део) у КО
ЗРЕЊАНИН I.
Опис границе обухвата плана је
оквирни, а тачан опис обухвата плана ће се
дефинисати
Нацртом
плана.
Укупна
површина подручја обухваћеног планом
износи око 85 ха.
Члан 4.
Услови и смернице планских докумената
вишег реда и списак потребних
подлога за план
Простор обухваћен планом се налази
у обухвату Просторног плана града
Зрењанина
(''Службени лист Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15), Плана
генералне регулације ''Доља'' (''Службени
лист Града Зрењанина'' бр. 15/15) и Плана
детаљне регулације ''Обилазног пута око
Зрењанина- Обилазнице'' (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10) којима
су дефинисани услови и мере за спровођење
Плана.
Просторним
планом
града
Зрењанина прописана је израда плана
детаљне регулације за део радне зоне
''Југоисток II'' којој припада овај простор, а
дата је могућност израде више планова
детаљне регулације.
За израду плана прибавиће се
катастарско-топографске подлоге.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења,
уређења и заштите простора
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Члан 7.
Основни принципи на којима се
заснивају циљеви просторног развоја су
одрживи развој који је усклађен са
могућностима, ограничењима и обавезама
заштите простора, имплементација политике
просторног развоја радних зона путем
интезивног и сталног дијалога између свих
актера просторног развоја радних зона и
заштита јавног интереса
Члан 6.
Визија и основни циљеви планирања,
коришћења, уређења и заштите простора:
- да се на основу параметара формираних
у планској документацији рационално
користи и ангажује простор који је остао
неуређен и неизграђен за смештај
привредних делатности,
- опредељење је да се активирају
локалитети
који
имају
најбоље
могућности, а то су свакако локалитети
уз државне путеве,
- стварање могућности доласка домаћих и
страних инвеститора, који би са собом
донели: нове модерне технологије,
знања, организацију,
- да се формирањем радне зоне остваре
максимални економски ефекти,
- рационалније коришћење грађевинског
земљишта и потребне инфраструктуре,
- повољнији
услови
интеграције
индустрије према другим зонама,
- повољнији
услови
интеграције
различитих видова транспорта,
- обављање делатности долазног и
одлазног
даљинског
и
локалног
транспорта робе и товарних јединица
мултимодалног транспорта;
- озелењавање
јавних
простора
и
формирање континуалног зеленила дуж
путева и околних садржаја,
- квалитетна опремљеност потребном
инфраструктуром,
са
могућношћу
проширења на нове технологије,
- оријентације
на
еколошки
чисте
технологије,
- да се разграниче јавне површине од
површина других намена, утврде
регулациони,
нивелациони
и
аналитичко-геодетски елементи, ради
стварања основа за уређење и изградњу
овог дела града у складу са наменом
простора.

Концептуални оквир планирања, са
предлогом основних намена простора и
коришћења земљишта
Концептуални
оквир
планирања
дефинисан
је
планским
поставкама
утврђеним у Просторном плану града
Зрењанина
(''Службени
лист
Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15), Плану
генералне регулације ''Доља'' (''Службени
лист Града Зрењанина'' бр. 15/15) и Плану
детаљне регулације ''Обилазног пута око
Зрењанина- Обилазнице'' (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10) у којима
је овај простор намењен за радне зоне и
обилазни пут.
Члан 8.
Назив носиоца израде Плана, начин
финасирања израде Плана и рокови за
израду
Израда Плана уступа се "Јавном
предузећу за урбанизам Зрењанин" (у даљем
тексту: ЈП Урбанизам) коју је основала
јединица локалне самоуправе за обављање
послова просторног и урбанистичког
планирања.
Средства за израду Плана обезбедиће
се из буџета Града Зрењанина, са
могућношћу суфинансирања од стране
Министарства. Израду Плана може да
финансира и Инвеститор уколико са
јединицом локалне самоуправе склопи
уговор о финансирању плана.
Рок за израду Плана је 90 дана од
обављеног раног јавног увида од стране
Комисије за планове.
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 ради
упознавања јавности са општим циљевима и
сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине и ефектима
планирања. Рани јавни увид се оглашава у
дневном листу, локалном листу као и на
интернет страни седам дана пре отпочињања
увида. О излагању на јавни увид стара се
носилац израде плана. Рани јавни увид
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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.
Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну
средину
Одлуком Одељења за урбанизам,
Одсека за урбанизам и просторно
планирање, Градске управе града Зрењанина
бр. 501-107/17-IV-05-01 од 18.09.2017.
године одлучено је да се не израђује
Стратешка процена утицаја Плана детаљне
регулације радне зоне "Југоисток II-Б" у
Зрењанину 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:
501-111/17-IV-08-04
од
15.09.2017.године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације радне
зоне "Југоисток II-Б" у Зрењанину
на
животну средину, бр. 501-107/17-IV-05-01 од
18.09.2017. године, којe 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
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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: 06-121-8/17-I
Дана: 28.09.2017. 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, 5/17 и
14/17), Одељење за урбанизам, Одсек за
урбанизам и просторно планирање Градске
управе града Зрењанина, дана 18.09.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК II-Б'' У
ЗРЕЊАНИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План детаљне регулације радне
зоне ''Југоисток II-Б'' у Зрењанину (у даљем
тексту: План) не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну
средину.
Члан 2.
Циљ израде Плана је уређење
неизграђених површина и обезбеђење
услова за просторно уређење и изградњу,
рационално
коришћење
грађевинског
земљишта, повећане могућности свих
видова пословне и технолошке интеграције
међу
индустријским
јединицама
и
дефинисање јавног интереса. План детаљне
регулације радне зоне ''Југоисток II-Б'' у
Зрењанину
обухвата око 85 ha, а на
простору обухваћеним Планом планира се
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изградња индустријских,
услужних објеката.

пословних

и

Члан 3.
За План се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну
средину, а критеријуми и разлози се
заснивају на следећем:
- Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину Просторног плана
града Зрењанина који је саставни део
Просторног плана града Зрењанин
(''Службени лист Града Зрењанина'' бр.
11/11 и 32/15) урађен је на основу
Одлуке о изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину
Просторног плана града Зрењанина
бр.501-28/09-IV-03-01 од 03.03.2009.год.
(''Службени лист града Зрењанина'', број
05/09) коју је донео Градски орган
надлежан за припрему Плана, Одељење
за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне
средине oпштинске управе Зрењанин, на
основу
прибављеног
позитивног
мишљења службе за заштиту животне
средине истог Одељења. Извештајем о
стратешкој процени сагледани су сви
могући утицаји на животну средину
Просторног
плана,
укључујући
активности које су се обављале, које се
обављају и које ће се обављати на том
простору у целости тј. у оквиру свих
дефинисаних намена (радна зона) и
идентификоване су активности које могу
бити узрок загађења околине. Стога је у
Извештају о стратешкој процени утицаја
на животну средину дата оцена стања,
услови и корективне мере за њихово
смањење или потпуно уклањање.
Стратешки су анализирана, процењен је
могући утицај планираних решења у
Просторном плану на животну средину
како у фази реализације Плана тако и по
коначној
имплементацији
Плана,
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дефинисале су се планске мере заштите
које ће ниво загађења довести на ниво
дефнисан законском регулативом.
- Простор обухваћен Планом је потпуно
неизграђен, у оквиру којег се могу
реализовати делатности предвиђене
планом вишег реда.
Планом детаљне регулације радне
зоне ''Југоисток II-Б'' ће се дефинисати и
општи и посебни услови и мере заштите
живота и здравља људи и заштита од
пожара, елементарних непогода и техничкотехнолошких несрећа.
Члан 4.
На основу претходно наведеног
основни циљеви заштите животне средине
утврђени у Стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана биће
задржани, а предложене измене неће
негативно утицати на животну средину, тако
да није потребно приступити изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације радне зоне
''Југоисток II-Б'' у Зрењанину и објављује се
у ''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно
планирањеБрој: 501-107/17-IV-05-01
Дана: 18.09.2017. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10- Одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 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, 5/17 и 19/17), уз
прибављено Мишљење Комисије за планове
од 19.09.2017.године, Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 28.09.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ
''ЈУГОИСТОК II-Ц'' У ЗРЕЊАНИНУ
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документа; место и начин обављања јавног
увида; неприступање изради стратешке
процене утицаја на животну средину и други
услови везани за израду Плана, у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Члан 3.
Оквирне границе обухвата Плана
План обухвата кат. парцеле бр.
15418/1, 15365/90, 15365/1, 15365/13,
15365/14, 15365/91, 15365/4, 15365/42,
15365/3, 15367/1 (део), 15368/1, 15368/2
(део), 15418/3 (део), 15365/94 (део), 15365/96
(део), 15367/10 (део) у КО ЗРЕЊАНИН I и
кат. парцеле бр. 4768/1, 4768/7 (део), 5315/1
(део), 5315/2 (део), 4770/6 (део), 4770/7 (део)
у КО ЗРЕЊАНИН III.
Опис границе обухвата плана је
оквирни, а тачан опис обухвата плана ће се
дефинисати Нацртом плана.
Укупна
површина подручја обухваћеног планом
износи око 133 ха.

Члан 1.
Члан 4.
Назив планског документа
У складу са Законом о планирању и
изградњи, Просторним планом града
Зрењанина
(''Службени
лист
Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15) и Планом
детаљне регулације ''Обилазног пута око
Зрењанина- Обилазнице'' (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10)
приступа се изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК
II-Ц'' У ЗРЕЊАНИНУ (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Разлог и предмет израде Плана
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив планског документа;
оквирне границе обухвата Плана са описом;
услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија и списак
подлога; принципи планирања, коришћења,
уређења и заштите простора, визија и
циљеви планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја; концептуални
оквир планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја са структуром
основних намена простора и коришћења
земљишта; рок израде планског документа;
начин финансирања израде планског

Услови и смернице планских
докумената вишег реда и списак
потребних подлога за план
Простор обухваћен планом се налази
у обухвату Просторног плана града
Зрењанина
(''Службени лист Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15) и Плана
детаљне регулације ''Обилазног пута око
Зрењанина- Обилазнице'' (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10) којима
су дефинисани услови и мере за спровођење
Плана.
Просторним
планом
града
Зрењанина прописана је израда плана
детаљне регулације за део радне зоне
''Југоисток II'' којој припада овај простор, а
дата је могућност израде више планова
детаљне регулације.
За израду плана прибавиће се
катастарско-топографске подлоге.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења,
уређења и заштите простора
Основни принципи на којима се
заснивају циљеви просторног развоја су
одрживи развој који је усклађен са
могућностима, ограничењима и обавезама

Страна 437

Број 26

Службени лист града Зрењанина

заштите простора, имплементација политике
просторног развоја радних зона путем
интезивног и сталног дијалога између свих
актера просторног развоја радних зона и
заштита јавног интереса.
Члан 6.
Визија и основни циљеви планирања,
коришћења, уређења и заштите простора:
- да се на основу параметара формираних
у планској документацији рационално
користи и ангажује простор који је остао
неуређен и неизграђен за смештај
привредних делатности,
- опредељење је да се активирају
локалитети који имају најбоље
могућности, а то су свакако локалитети
уз државне путеве,
- стварање могућности доласка домаћих и
страних инвеститора, који би са собом
донели: нове модерне технологије,
знања, организацију,
- да се формирањем радне зоне остваре
максимални економски ефекти,
- рационалније коришћење грађевинског
земљишта и потребне инфраструктуре,
- повољнији
услови
интеграције
индустрије према другим зонама,
- повољнији
услови
интеграције
различитих видова транспорта,
- обављање делатности долазног и
одлазног
даљинског
и
локалног
транспорта робе и товарних јединица
мултимодалног транспорта;
- озелењавање
јавних
простора
и
формирање континуалног зеленила дуж
путева и околних садржаја,
- квалитетна опремљеност потребном
инфраструктуром,
са
могућношћу
проширења на нове технологије,
- оријентације
на
еколошки
чисте
технологије,
- да се разграниче јавне површине од
површина других намена, утврде
регулациони,
нивелациони
и
аналитичко-геодетски елементи, ради
стварања основа за уређење и изградњу
овог дела града у складу са наменом
простора.
Члан 7.
Концептуални оквир планирања, са
предлогом основних намена простора и
коришћења земљишта
Концептуални оквир
дефинисан
је
планским

планирања
поставкама
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утврђеним у Просторном плану града
Зрењанина
(''Службени
лист
Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15) и Плану
детаљне регулације ''Обилазног пута око
Зрењанина- Обилазнице'' (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10) у којима
је овај простор намењен за радне зоне и
обилазни пут.
Члан 8.
Назив носиоца израде Плана, начин
финасирања израде Плана и рокови за
израду
Израда Плана уступа се "Јавном
предузећу за урбанизам Зрењанин" (у даљем
тексту: ЈП Урбанизам) коју је основала
јединица локалне самоуправе за обављање
послова просторног и урбанистичког
планирања.
Средства
за
израду
Плана
обезбедиће се из буџета Града Зрењанина, са
могућношћу суфинансирања од стране
Министарства. Израду Плана може да
финансира и Инвеститор уколико са
јединицом локалне самоуправе склопи
уговор о финансирању плана.
Рок за израду Плана је 90 дана од
обављеног раног јавног увида од стране
Комисије за планове.
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 ради
упознавања јавности са општим циљевима и
сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине и ефектима
планирања. Рани јавни увид се оглашава у
дневном листу, локалном листу као и на
интернет страни седам дана пре отпочињања
увида. 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.
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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.
Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну
средину
Одлуком Одељења за урбанизам,
Одсека за урбанизам и просторно
планирање, Градске управе града Зрењанина
бр. 501-108/17-IV-05-01 од 18.09.2017.
године одлучено је да се не израђује
Стратешка процена утицаја Плана детаљне
регулације радне зоне "Југoисток II-Ц" у
Зрењанину 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:
501-112/17-IV-08-04
од
15.09.2017.године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације радне
зоне "Југоисток II-Ц" у Зрењанину на
животну средину, бр. 501-108/17-IV-05-01 од
18.09.2017. године, којe 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".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-9/17-I
Дана: 28.09.2017. 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, 5/17 и
14/17), Одељење за урбанизам, Одсек за
урбанизам и просторно планирање Градске
управе града Зрењанина, дана 18.09.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК II-Ц'' У
ЗРЕЊАНИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План детаљне регулације радне
зоне ''Југоисток II-Ц'' у Зрењанину (у даљем
тексту: План) не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну
средину.
Члан 2.
Циљ израде Плана је уређење
неизграђених површина и обезбеђење
услова за просторно уређење и изградњу,
рационално
коришћење
грађевинског
земљишта, повећане могућности свих
видова пословне и технолошке интеграције
међу
индустријским
јединицама
и
дефинисање јавног интереса. План детаљне
регулације радне зоне ''Југоисток II-Ц'' у
Зрењанину обухвата око 133 ha, а на
простору обухваћеним Планом планира се
изградња индустријских, пословних и
услужних објеката.
Члан 3.
За План се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну
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средину, а критеријуми и разлози се
заснивају на следећем:
- Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину Просторног плана
града Зрењанина који је саставни део
Просторног плана града Зрењанин
(''Службени лист Града Зрењанина'' бр.
11/11 и 32/15) урађен је на основу
Одлуке о изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину
Просторног плана града Зрењанина
бр.501-28/09-IV-03-01 од 03.03.2009.год.
(''Службени лист града Зрењанина'', број
05/09) коју је донео Градски орган
надлежан за припрему Плана, Одељење
за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне
средине oпштинске управе Зрењанин, на
основу
прибављеног
позитивног
мишљења службе за заштиту животне
средине истог Одељења. Извештајем о
стратешкој процени сагледани су сви
могући утицаји на животну средину
Просторног
плана,
укључујући
активности које су се обављале, које се
обављају и које ће се обављати на том
простору у целости тј. у оквиру свих
дефинисаних намена (радна зона) и
идентификоване су активности које могу
бити узрок загађења околине. Стога је у
Извештају о стратешкој процени утицаја
на животну средину дата оцена стања,
услови и корективне мере за њихово
смањење или потпуно уклањање.
Стратешки су анализирана, процењен је
могући утицај планираних решења у
Просторном плану на животну средину
како у фази реализације Плана тако и по
коначној
имплементацији
Плана,
дефинисале су се планске мере заштите
које ће ниво загађења довести на ниво
дефнисан законском регулативом.
- Простор обухваћен Планом је потпуно
неизграђен, у оквиру којег се могу
реализовати делатности предвиђене
планом вишег реда.
Планом детаљне регулације радне
зоне ''Југоисток II-Ц'' ће се дефинисати и
општи и посебни услови и мере заштите
живота и здравља људи и заштита од
пожара, елементарних непогода и техничкотехнолошких несрећа.
Члан 4.
На основу претходно наведеног
основни циљеви заштите животне средине
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утврђени у Стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана биће
задржани, а предложене измене неће
негативно утицати на животну средину, тако
да није потребно приступити изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације радне зоне
''Југоисток II-Ц'' у Зрењанину и објављује се
у ''Службеном листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно
планирањеБрој: 501-108/17-IV-05-01
Дана: 18.09.2017. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10- Одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 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, 5/17 и 19/17), уз
прибављено Мишљење Комисије за планове
од 19.09.2017.године, Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 28.09.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ
''ЈУГОИСТОК II-Д'' У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Назив планског документа
У складу са Законом о планирању и
изградњи, Просторним планом града
Зрењанина
(''Службени
лист
Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15) и Планом
детаљне регулације ''Обилазног пута око
Зрењанина- Обилазнице'' (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10)
приступа се изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК
II-Д'' У ЗРЕЊАНИНУ (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Разлог и предмет израде Плана
Одлуком о приступању изради Плана
дефинише се назив планског документа;
оквирне границе обухвата Плана са описом;
услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија и списак
подлога; принципи планирања, коришћења,
уређења и заштите простора, визија и
циљеви планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја; концептуални
оквир планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја са структуром
основних намена простора и коришћења
земљишта; рок израде планског документа;
начин финансирања израде планског
документа; место и начин обављања јавног
увида; неприступање изради стратешке
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процене утицаја на животну средину и други
услови везани за израду Плана, у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Члан 3.
Оквирне границе обухвата Плана
План обухвата кат. парцеле бр.
15367/11, 15365/91, 15418/3 (део), 15368/2
(део) у КО ЗРЕЊАНИН I и кат. парцеле бр.
4768/7 (део), 4770/7 (део), 4770/6 (део),
4768/8, 4768/5, 4768/6, 4768/2, 4768/4,
4768/3, 4769, 5318/1, 5319, 4770/1, 4770/4,
4770/5, 5315/2 (део), 5315/3 (део) у КО
ЗРЕЊАНИН III.
Опис границе обухвата плана је
оквирни, а тачан опис обухвата плана ће се
дефинисати
Нацртом
плана.
Укупна
површина подручја обухваћеног планом
износи око 230 ха.
Члан 4.
Услови и смернице планских
докумената вишег реда и списак
потребних подлога за план
Простор обухваћен планом се налази
у обухвату Просторног плана града
Зрењанина
(''Службени лист Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15) и Плана
детаљне регулације ''Обилазног пута око
Зрењанина- Обилазнице'' (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10) којима
су дефинисани услови и мере за спровођење
Плана.
Просторним
планом
града
Зрењанина прописана је израда плана
детаљне регулације за део радне зоне
''Југоисток II'' којој припада овај простор, а
дата је могућност израде више планова
детаљне регулације.
За израду плана прибавиће се
катастарско-топографске подлоге.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења,
уређења и заштите простора
Основни принципи на којима се
заснивају циљеви просторног развоја су
одрживи развој који је усклађен са
могућностима, ограничењима и обавезама
заштите простора, имплементација политике
просторног развоја радних зона путем
интезивног и сталног дијалога између свих
актера просторног развоја радних зона и
заштита јавног интереса
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Члан 6.
Визија и основни циљеви планирања,
коришћења, уређења и заштите простора:
- да се на основу параметара формираних
у планској документацији рационално
користи и ангажује простор који је остао
неуређен и неизграђен за смештај
привредних делатности,
- опредељење је да се активирају
локалитети који имају најбоље
могућности, а то су свакако локалитети
уз државне путеве,
- стварање могућности доласка домаћих и
страних инвеститора, који би са собом
донели: нове модерне технологије,
знања, организацију,
- да се формирањем радне зоне остваре
максимални економски ефекти,
- рационалније коришћење грађевинског
земљишта и потребне инфраструктуре,
- повољнији
услови
интеграције
индустрије према другим зонама,
- повољнији
услови
интеграције
различитих видова транспорта,
- обављање делатности долазног и
одлазног
даљинског
и
локалног
транспорта робе и товарних јединица
мултимодалног транспорта;
- озелењавање
јавних
простора
и
формирање континуалног зеленила дуж
путева и околних садржаја,
- квалитетна опремљеност потребном
инфраструктуром,
са
могућношћу
проширења на нове технологије,
- оријентације
на
еколошки
чисте
технологије,
- да се разграниче јавне површине од
површина других намена, утврде
регулациони,
нивелациони
и
аналитичко-геодетски елементи, ради
стварања основа за уређење и изградњу
овог дела града у складу са наменом
простора.
Члан 7.
Концептуални оквир планирања, са
предлогом основних намена простора и
коришћења земљишта
Концептуални оквир планирања
дефинисан
је
планским
поставкама
утврђеним у Просторном плану града
Зрењанина
(''Службени
лист
Града
Зрењанина'' бр. 11/11 и 32/15) и Плану
детаљне регулације ''Обилазног пута око
Зрењанина- Обилазнице'' (''Службени лист
града Зрењанина'' бр. 21/10 и 22/10) у којима
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је овај простор намењен за радне зоне и
обилазни пут.
Члан 8.
Назив носиоца израде Плана, начин
финасирања израде Плана и рокови за
израду
Израда Плана уступа се "Јавном
предузећу за урбанизам Зрењанин" (у даљем
тексту: ЈП Урбанизам) коју је основала
јединица локалне самоуправе за обављање
послова просторног и урбанистичког
планирања.
Средства
за
израду
Плана
обезбедиће се из буџета Града Зрењанина, са
могућношћу суфинансирања од стране
Министарства. Израду Плана може да
финансира и Инвеститор уколико са
јединицом локалне самоуправе склопи
уговор о финансирању плана.
Рок за израду Плана је 90 дана од
обављеног раног јавног увида од стране
Комисије за планове.
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 ради
упознавања јавности са општим циљевима и
сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине и ефектима
планирања. Рани јавни увид се оглашава у
дневном листу, локалном листу као и на
интернет страни седам дана пре отпочињања
увида. 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
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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.
Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну
средину
Одлуком Одељења за урбанизам, Одсека за
урбанизам и просторно планирање, Градске
управе града Зрењанина бр. 501-109/17-IV05-01 од 18.09.2017. године одлучено је да се
не израђује Стратешка процена утицаја
Плана детаљне регулације радне зоне
"Јуописток II-Д" у Зрењанину 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: 501113/17-IV-08-04 од 15.09.2017. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације радне
зоне "Југоисток II-Д" у Зрењанину
на
животну средину, бр. 501-109/17-IV-05-01 од
18.09.2017. године, којe 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: 06-121-10/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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- 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, 5/17 и
14/17), Одељење за урбанизам, Одсек за
урбанизам и просторно планирање Градске
управе града Зрењанина, дана 18.09.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ''ЈУГОИСТОК II-Д'' У
ЗРЕЊАНИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За План детаљне регулације радне
зоне ''Југоисток II-Д'' у Зрењанину (у даљем
тексту: План) не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну
средину.
Члан 2.
Циљ израде Плана је уређење
неизграђених површина и обезбеђење
услова за просторно уређење и изградњу,
рационално
коришћење
грађевинског
земљишта, повећане могућности свих
видова пословне и технолошке интеграције
међу
индустријским
јединицама
и
дефинисање јавног интереса. План детаљне
регулације радне зоне ''Југоисток II-Д'' у
Зрењанину обухвата око 230 ha, а на
простору обухваћеним Планом планира се
изградња индустријских, пословних и
услужних објеката.
Члан 3.
За План се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну
средину, а критеријуми и разлози се
заснивају на следећем:
- Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину Просторног плана
града Зрењанина који је саставни део
Просторног плана града Зрењанин
(''Службени лист Града Зрењанина'' бр.
11/11 и 32/15) урађен је на основу
Одлуке о изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину
Просторног плана града Зрењанина
бр.501-28/09-IV-03-01 од 03.03.2009.год.
(''Службени лист града Зрењанина'', број
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05/09) коју је донео Градски орган
надлежан за припрему Плана, Одељење
за послове урбанизма, стамбене и
комуналне послове и заштиту животне
средине oпштинске управе Зрењанин, на
основу
прибављеног
позитивног
мишљења службе за заштиту животне
средине истог Одељења. Извештајем о
стратешкој процени сагледани су сви
могући утицаји на животну средину
Просторног
плана,
укључујући
активности које су се обављале, које се
обављају и које ће се обављати на том
простору у целости тј. у оквиру свих
дефинисаних намена (радна зона) и
идентификоване су активности које могу
бити узрок загађења околине. Стога је у
Извештају о стратешкој процени утицаја
на животну средину дата оцена стања,
услови и корективне мере за њихово
смањење или потпуно уклањање.
Стратешки су анализирана, процењен је
могући утицај планираних решења у
Просторном плану на животну средину
како у фази реализације Плана тако и по
коначној
имплементацији
Плана,
дефинисале су се планске мере заштите
које ће ниво загађења довести на ниво
дефнисан законском регулативом.
- Простор обухваћен Планом је потпуно
неизграђен, у оквиру којег се могу
реализовати делатности предвиђене
планом вишег реда.
Планом детаљне регулације радне
зоне ''Југоисток II-Д'' ће се дефинисати и
општи и посебни услови и мере заштите
живота и здравља људи и заштита од
пожара, елементарних непогода и техничкотехнолошких несрећа.
Члан 4.
На основу претходно наведеног
основни циљеви заштите животне средине
утврђени у Стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана биће
задржани, а предложене измене неће
негативно утицати на животну средину, тако
да није потребно приступити изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације радне зоне
''Југоисток II-Д'' у Зрењанину и објављује се
у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
- Одсек за урбанизам и просторно
планирањеБрој: 501-109/17-IV-05-01
Дана: 18.09.2017. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.
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На основу чл. 30. и107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града
Зрењанина'',
бр.26/13-пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и
19/17), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној дана 28.09.2017.године
донела је
ОДЛУКУ
О ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ
ЖЕНА У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и
начин остваривања права на економско
оснаживање жена у граду Зрењанину и друга
питања у вези са остваривањем права истог.
Члан 2.
Средства за економско оснаживање
жена се додељују путем јавног конкурса,
који
расписује
Градоначелник
града
Зрењанина.
Поступак јавног конкурса за доделу
средстава спроводи Комисија коју образује
Градоначелник града Зрењанина.
Члан 3.
Градоначелник града Зрењанина
образује посебну Комисију за проверу и
праћење, односно извршавање увида у вези
са наменским и законито коришћеним
одобреним средствима за економско
оснаживање жена у наредне три године.
Члан 4.
Стручне и административне послове
за потребе Комисије обавља Одељење за
друштвене делатности.
Члан 5.
Право на новчана средства из члана
1. ове одлуке имају незапослене жене са
пребивалиштем
на
територији
града
Зрењанина,
које
су
носиоци
пољопривредних газдинстава или су
чланице истих, да су предузетнице односно
власнице привредних друштава, и које желе
да покрену:
- пољопривредну производњу (пластеници,
стакленици, систем за наводњавање, садни
материјал, противградна мрежа),
- прераду пољопривредних производа,
- занатску радњу и
- производне и/или услужне делатности.
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Добијена новчана средства се могу
користити искључиво за набавку опреме
која је неопходна за покретање или
проширење производње или услужне
делатности.
Члан 6.
Ближи критеријуми за остваривање
права на економско оснаживање жена, начин
на који ће се доказивати својство корисника
прописаће се Правилником, који доноси
Градоначелник.
Члан 7.
Средства за остваривање права на
економско оснаживање жена у граду
Зрењанину обезбеђују се у буџету града
Зрењанина.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог
данаод дана објављивања у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-11/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
200
На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору (''Службени гласник РС'', бр.
68/15 и 81/16-одлука УС), Одлуке о
максималном
броју
запослених
на
неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину
(''Службени гласник РС'', бр. 61/17 и 82/17) и
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, 5/17 и 19/17),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 28.09.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛИКЕ
У СИСТЕМУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
2017. ГОДИНУ
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1. Овом одлуком утврђује се
максималан број запослених на неодређено
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време за организационе облике у систему
града Зрењанина за 2017. годину, и то:

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК
Градска управа града Зрењанина
Заштитник грађана града Зрењанина
Правобранилаштво града Зрењанина
Народно позориште ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
Градска народна библиотека ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
Народни музеј града Зрењанина
Савремена галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин
Историјски архив града Зрењанина
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Културни центар Зрењанина
ЈУ ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин
Јавна установа ''Резервати природе'' Зрењанин
Туристичка организација града Зрењанина
Предшколска установа Зрењанин
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин
ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат
Центар за социјални рад града Зрењанинa
Основна школа ''Соња Маринковић '' Зрењанин
Основна школа ''Др Александар Сабовљев'' Ечка
Основна школа ''Др Бошко Вребалов'' Меленци
Основна школа ''Бранко Радичевић'' Чента
Основна школа ''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин
Основна школа ''Јован Дучић'' Клек
Основна школа ''Ђура Јакшић'' Перлез
Основна школа ''Светозар Марковић – Тоза'' Елемир
Основна школа ''Свети Сава'' Стајићево
Основна школа ''Славко Родић'' Лазарево
Основна школа ''Бранко Ћопић'' Лукићево
Основна и средња школа ''9. мај'' Зрењанин
Месна заједница ''Арадац''
Месна заједница ''Банатски Деспотовац''
Месна заједница ''Бело Блато''
Месна заједница ''Ботош''
Месна заједница ''Елемир''
Месна заједница ''Ечка''
Месна заједница ''Јанков Мост''
Месна заједница ''Клек''
Месна заједница ''Војвода Стеван – Книћанин''
Месна заједница ''Лазарево''
Месна заједница ''Лукино Село''
Месна заједница ''Лукићево''
Месна заједница ''Меленци''
Месна заједница'' Михајлово''
Месна заједница ''Орловат''
Месна заједница ''Перлез''
Месна заједница ''Стајићево''

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
342
1
5
65
34
42
15
20
10
32
60
12
13
280
38
19
76
125
261
332
1
14
1.5
3
6
1.5
0.5
2
2
1
2
2.5
1
2
1
2
2
1
1.5
2
2
3
2
2
0.5
2
2
2
1
1
2
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК
Месна заједница ''Тараш''
Месна заједница ''Томашевац''
Месна заједница ''Фаркаждин''
Месна заједница ''Чента''
Месна заједница ''Златица''
Месна заједница ''Мужља''
Месна заједница ''Граднулица''
Месна заједница ''Зелено Поље''
Месна заједница ''Вељко Влаховић''
Месна заједница ''Доситеј Обрадовић''
Месна заједница ''Доља – Црни Шор''
Месна заједница ''Сава Ковачевић''
Месна заједница ''Шумица''
Месна заједница ''Жарко Зрењанин''
Месна заједница ''Центар''
Месна заједница ''Никола Тесла''
Месна заједница ''Соња Маринковић''
Месна заједница ''Берберско – Болница''
Месна заједница ''Мала Америка''
УКУПНО:
2. Организациони облици из тачке 1. ове
одлуке, дужни су да своје акте о
систематизацији радних места ускладе са
максималним
бројем
запослених
на
неодређено време утврђеним овом одлуком
најкасније у року од осам дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
3. 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: 06-121-12/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
201
На основу члана 18. став 5. Закона о јавној
својини (,, Службени гласник РС’’ бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.
закон и 108/2016) и члана 30. тачка 29в)
Статута града Зрењанина (,, Службени лист
града Зрењанина’’ бр. 26/2013 - пречишћен
текст, 37/2013, 11/2014, 20/2014, 28/2014,
5/2017 и 19/2017), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 28.09.2017.
године донела је

Страна 448
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
0.5
1
2
2
1
0.5
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1875

ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
непокретности у јавној својини града
Зрењанина на Месну заједницу
Фаркаждин
I.
Скупштина града Зрењанина преноси
право коришћења на непокретности у јавној
својини града Зрењанина на Mесну
заједницу Фаркаждин , и то:
- Зграда културе бр. 2 површине 621, 00
м2 изграђена на кат. парцели бр. 481,
уписана у листу непокретности број 1197 к.о
Фаркаждин, која се налази у Фаркаждину,
Трг ослобођења 19.
II.
Месна заједница Фаркаждин из тачке I
ове одлуке има право да непокретности
држи и користи у складу са природом и
наменом истих, да њима управља, и
изузетно, да уз претходно прибављену
сагласност Градског већа града Зрењанина,
непокретност да у закуп, у складу са законом
и уредбом.
III.
Месна заједница Фаркаждин, може своје
право коришћења на непокретности из тачке
I ове Одлуке, уписати у јавне књиге о
евиденцији непокретности и правима на
њима у складу са законом.
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132/14 и 145/14), чл. 30. тач. 32. и чл. 107.
ст. 1. Статута града Зрењанина („Сл. лист
града Зрењанина” бр. 26/13-пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17)
Скупштина града Зрењанина, на Седници
одржаној дана 28.09.2017. године доноси

IV.
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: 06-121-15/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
П Р О Г Р А М А ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 2. став I Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини
Града Зрењанина за 2017. годину („Сл. лист
града Зрењанина” бр. 5/17 и 19/17),
допуњује се табела тако што се после реда са
редним бројем 56, додају се нови редови са
првим следећим редним бројем 57:

202
На основу чл. 99 ст. 5. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,

57

7678/5

Зрењанин
I

58. 5365/27

Зрењанин
I

59

Зрењанин
I

13184/22

21860

22932

22585

Мајора
Гавриловића 28

4 54

Огњеслава
Костовића
Југоисток I

3 96 87

Багљаш

95 71

Члан 2.
Ова Измена и допуна програма
објављује се у ''Службеном листу града
Зрењанина'', а ступа на снагу у року од 8
дана од дана објављивања у истом.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-17/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
203
На основу члана члана 23. Одлуке о
оснивању “Јавног предузећа за урбанизам”
Зрењанин ( ''Службени лист града

28. септембар 2017. год.

ПГР радне зоне
''БерберскоБолница'' ("Сл
лист града
Зрењанина"
бр.14/14)
ПДР радне зоне
“Југоисток 1”
("Сл.лист града
Зрењанина" бр
.01/06)
ПГР Багљаш
("Сл.лист града
Зрењанина" бр
.25/14 и 33/15)

Породично
становање

приступни пут, јавна расвета,мрежа
фекалне канализације, водоводна
мрежа,

Радна зона

приступни пут, тротоар, јавна
расвета,мрежа фекалне
канализације, мрежа атмосферске
канализације, водоводна мрежа

Радна зона

приступни пут

Зрењанина'' бр. 1/17– пречишћен текст и
16/17) и члана 30. тачка 9. и 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 26/13–пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 28.09.2017.год. донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ДОПУНИ СТАТУТА
“ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН
I
Даје се сагласност на Одлуку о
допуни Статута “Јавног предузећа за
урбанизам” Зрењанин коју је донео
Надзорни одбор овог предузећа дана
27.07.2017.год. под бројем 14/10.
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II
Решење објавити
листу града Зрењанина''.

Страна 450

204
у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-18/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
- На основу члана 22. став 1. тачка 7. и
члана 79. став 2. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 15/16) и члана 16. Одлуке о
оснивању „Јавног предузећа за урбанизам“'
Зрењанин
(''Службени
лист
града
Зрењанина'' број 1/17 - пречишћен текст и
16/17), Надзорни одбор „Јавног предузећа за
урбанизам“ Зрењанин, на седници одржаној
дана 27.07.2017. године, донеo je
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ СТАТУТА „ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ“
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Статуту „Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин број 10/10 од
27.03.2013. године, бр. 10/39 од 09.10.2013.
године, бр.10/20 од 21.11.2016. године и
бр.10/2 од 18.01.2017. године, у члану 9. у
ставу 3. иза алинеје двадесет осме додаје се
нова алинеја двадесет девет која гласи:
„- вршење послова вештачења у области
грађевинарства
и
у
економско
–
финансијској области,“.
У истом члану досадашња алинеја
двадесет девет постаје алинеја тридесет.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања на огласној табли
Предузећа, а по добијању сагласности од
стране Оснивача.
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Жарко Пандуров, дипл.
правник,с.р.

На основу члана 69. став 1. тачка 1)
Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 15/16),
члана 30. тачка 9. и члана 107. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17)
и члана 23. став 1. тачка 1) Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин
(''Службени лист града Зрењанина'', број
27/16-пречишћен текст и 14/17) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
28.09.2017. године донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
измени Статута Јавног предузећа ''Градска
стамбена агенција'' Зрењанин број 330/108
коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин, на седници одржаној дана 9.
августа 2017. године.
II
Решење објавити
листу града Зрењанина''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-19/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
- На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона
о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'' број 15/16) и члана 16. став 1. тачка 7.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин
(''Службени
лист
града
Зрењанина'' бр. 27/16 - пречишћен текст и
14/17) Надзорни одбор Јавног предузећа
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин, на
седници одржаној дана 09.08.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН
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Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа ''Градска
стамбена агенција'' Зрењанин (''Службени
лист града Зрењанина'' бр. 29/16 и 14/17) у
члану 2. став 2. мења се и гласи:
''Скраћено пословно име Предузећа
је: ЈП ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин.''
Члан 2.

28. септембар 2017. год.

119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 196/16) и члана
25. став 1. тачка 1) Статута Апотеке
Зрењанин,
Управни
одбор
Апотеке
Зрењанин на својој седници одржаној дана
06.09.2017. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА АПОТЕКЕ
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Зрењанина'', а по добијању
сагласности од стране Оснивача.
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Перин,с.р.

У члану 6. став 7. мења се и гласи:
''Седиште Апотеке је у Зрењанину,
улица
Краља
Александра
I
Карађорђевића број 47''.
Члан 2.

205
На основу члана 30. став 1. тачка 9а
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, 5/17 и 19/17),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 28.09.2017. године, донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
I

206

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
измени Статута Апотеке Зрењанин број
01.2-35/V-54-1 која је донета на седници
Управног одбора Апотеке Зрењанин,
одржаној дана 6. септембра 2017. године.
II
Решење објавити
листу града Зрењанина''.

Ова Одлука о измени Статута
Апотеке Зрењанин, по добијању сагласности
оснивача, Скупштине града Зрењанина,
ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Апотеке
Зрењанин.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Др Александар Огњеновић,с.р.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-20/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
- На основу члана 141. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник
РС'' број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11,

На основу члана 46. став 1. Закона о
спорту (''Службени гласник Републике
Србије'', број 10/16) и члана 30. став 1. тачка
19. 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, 5/17 и 19/17),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 28.09.2017. године, донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Женском
одбојкашком клубу "Клек Србијашуме" на
употребу имена града Зрењанина у називу
Женског одбојкашког клуба, тако да исти
гласи: Женски одбојкашки клуб "Клек – МД
Зрењанин".
II
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-21/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
207
На основу члана 30. став 1. тачка
19. 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, 5/17 и 19/17),
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној дана 28.09.2017. године, донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
на
употребу имена града Зрењанина у називу
фирме “РПЦ”, тако да исти гласи: “РПЦ
Зрењанин”.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-51/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
208
На основу члана 38.став 2. Закона о
јавним предузећима (“Службени гласник
Републике Србије” број 15/16), члана 30.став
1. тачка 9. Статута града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, бр,
26/13- пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,
28/14, 5/17 и 19/17), и члана 30. Статута
„Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин,
(“Службени лист града Зрењанина” број
17/13, 31/16 и 5/17) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 28.09.2017.
године, донела је
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О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за избор
директора „Јавног предузећа за
урбанизам” Зрењанин
Члан 1.
За
избор
директора
„Јавног
предузећа за урбанизам” Зрењанин (у даљем
тексту: Предузеће), чији је оснивач град
Зрењанин, спровeшће се јавни конкурс.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је
саставни део ове одлуке, објављује се у
“Службеном гласнику Републике Србије”,
“Службеном листу града Зрењанина”,
дневним новинама “Данас” и на интернет
страници града Зрењанина www.zrenjanin.rs,
у року од 8 дана од дана доношења ове
одлуке.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора
Предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс)
спроводи Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа
именована Решењем Скупштине града
Зрењанина
(“Службени
лист
града
Зрењанина број 24/16 и 31/16) (у даљем
тексту: Комисија).
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања
јавног конкурса у “Службеном гласнику
Републике Србије”.
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са
документацијом и доказима о испуњености
услова подносе се Комисији, препорученом
пошиљком путем поште или лично преко
писарнице Градске управе града Зрењанина,
у затвореној коверти на адресу;
Скупштина града Зрењанина, Комисији
за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа, са назнаком:
Пријава на конкурс , Трг Слободе 10, 23000
Зрењанин.
Неблаговремене,
непотпуне и
неразумљиве пријаве неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене посебним
закључком комисије, против којег није
допуштена посебна жалба.
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Члан 6.
Комисија ће вршити проверу и
оцену:
- познавање система локалне самоуправе;
- познавање система функционисања
јавнокомуналних предузећа у складу са
Законом о јавним предузећима, као и
обављања делатности од општег
интереса у складу са законом и одлукама
донетим од стране органа града,
функционисања партнерства јавног и
приватног сектора;
- опште
културе,
елоквентности,
познавања делатности и рада и
функционисања јавног предузећа за које
се лице кандидује;
- достављених предлога програма рада
кандидата за мандатни период.
- Предлог програма из алинеје 4. овог
члана обавезно треба да садржи:
- пројекцију програма пословања са
елементима садржаним у Закону о
јавним предузећима, израђен на основу
параметара из Извештаја о пословању
Предузећа за 2016.годину и Програма
пословања Предузећа за 2017.годину;
- предлог мера за унапређење и повећање
ефикасности
и
функционисања
Предузећа, са планом за период од 4
године.
Члан 7.
Комисија ће по истеку рока за
подношење пријава на јавни конкурс, а пре
спровођења поступка провере кандидата, на
припремној седници извршити увид у
поднете пријаве и утврдити да ли су поднете
пријаве потпуне, благовремене и разумљиве.
Провера из члана 6. ове одлуке,
вршиће у складу са одредбама Уредбе о
мерилима за именовање директора, коју је
донела Влада Републике Србије (“Службени
гласник РС” бр. 65/16), путем:
- усмене провере и
- оцене достављених предлога рада
кандидата.
О датуму, времену и месту обављања
провере, Комисија ће писаним путем
обавестити све кандидате чије су пријаве
исправне,
најмање
осам
дана
пре
отпочињања изборног поступка.
Оцену предлога програма Комисија
спроводи, на посебној седници уз
консултације са стручним службама органа
града у зависности од области, уколико је
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то неопходно, ради додатних стручних
појашњења.
Члан 8.
Комисија, након спроведене провере
и оцењивања, на основу укупног броја
бодова који је освојио сваки кандидат,
саставља ранг ранг листу са највише три
кандидата која су са најбољим резултатом
испунила мерила за избор директора јавног
предузећа
У случају да два или више кандидата
имају једнак број бодова, тако да није
могуће одредити ранг листу за избор са три
најбоље рангирана кандидата Комисија ће
одредити додатну усмену проверу кандидата
са истим бројем бодова.
Члан 9.
Кандидати који се заказаног дана не
одазову позиву на писану или усмену
проверу или додатну усмену проверу, а своје
одсуство Комисији не оправда, усмено или у
писаној форми, сматраће се да је одустао од
пријаве, односно кандидатуре, што ће
Комисија констатовати у Записнику о
изборном поступку.
Члан 10.
Комисија ранг листу кандидата из
члана 8. став 1. ове Одлуке , заједно са
Записником о спроведеном изборном
поступку доставља, Скупштини града
Зрењанина - Комисији за персонална
питања, ради припреме предлога акта о
именовању директора Предузећа.
Комисија за персонална питања,
предлог акта о именовању директора са ранг
листом за избор доставља Скупштини града
на одлучивање.
Члан 11.
Скупштина града након разматрања
предлога доноси решење о именовању
предложеног кандидата или неког другог
кандидата са ранг листе.
Уколико има више предлога за
именовање, Скупштина ће се о њима
изјашњавати у поступку јавног гласања,
прозивком одборника, у складу са
Пословником Скупштине града Зрењанина.
Члан 12.
Решење о именовању директора
Предузећа, са образложењем, објављује се у
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“Службеном гласнику Републике Србије” и
“Службеном листу града Зрењанина”.
Именовани кандидат дужан је да
ступи на функцију у року од осам дана од
дана објављивања решења о именовању у
“Службеном гласнику Републике Србије”.
Кандидат који је учествовао у
изборном поступку има право да поднесе
захтев за за увид у конкурсну документацију
у року од 2 дана од дана објављивања у
“Службеном листу града Зрењанина”.
Комисија је дужна да у року од два
дана од пријема захтева, кандидату омогући
увид у конкурсну документацију, у
присуству члана Комисије,
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Матични број: 08002266
Претежна делатност предузећа
Архитектонска делатност

је

-

II ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ
Место рада директора предузећа је у
седишту предузећа.
Директор предузећа је функционер
који обавља јавну функцију.
Директора
предузећа
именује
Скупштина града Зрењанина на период од 4
године.
III
УСЛОВИ
ДИРЕКТОРА

ЗА

ИМЕНОВАЊЕ

Члан 13.
Лице
задужено
за
давање
информација о спровођењу јавног конкурса
је председник Комисије.
Члан 14.
Ову Одлуку објавити у “Службеном
листу града Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-32/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
На основу члана 39. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике
Србије” број 15/16), и члана 2. Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор
директора „Јавног предузећа за урбанизам”
Зрењанин, Скупштина града Зрењанина
објављује
ОГЛАС о јавном конкурсу за избор
директора „Јавног предузећа за
урбанизам” Зрењанин
I ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
Објављује се јавни оглас за избор директора
„Јавног предузећа за урбанизам” Зрењанин.
Седиште предузећа је у Зрењанину, Раде
Кончара бб.
ПИБ: 101165196

Право пријављивања има свако
заинтересовано лице које испуњава услове
предвиђене Законом о јавним предузећима и
то:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да је држављанин Републике Србије;
3) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајњу од најмање
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму најмање
240 ЕСПБ бодова,мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама
или
специјалистичким
струковним
студијама;
4) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева
високо образовање из тачке 3);
5) да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани
са пословима јавног предузећа;
6) да познаје област корпоративног
управљања;
7) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
8) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
9) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
10) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
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(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности
IV ПОДАЦИ О ДОКАЗИМА КОЈИ СЕ
ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ
Кандидати су дужни да уз пријаву на
јавни конкурс доставе:
1) професионалну биографију, са контакт
телефоном и адресом електронске
поште;
2) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију);
3) уверење о држављанству Републике
Србије
(оригинал
или
оверену
фотокопију);
4) диплому
о
стеченом
високом
образовању из главе III став 1. тачка 3)
овог огласа (оригинал или оверену
фотокопију);
5) доказ о радном искуству из главе III став
1. тачка 4. овог огласа (оригинал или
оверена фотокопија потврде или решења
послодавца о пословима које је кандидат
обављао, са називом радног места и
описом задужења кандидата, сходно
правилнику о систематизацији радних
места);
6) доказ о радном искуству из главе III став
1. тачка 5. овог огласа (као код
претходне тачке);
7) оверену изјаву код јавног бележника да
није члан органа политичке странке,
односно потврду или други акт органа
политичке странке да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу
политичке странке
(оригинал или
оверена фотокопија);
8) доказ да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци,
(извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе
МУП-а
оригинал
или
оверена
фотокопија);
9) предлог програма рада предузећа за
наредне 4 године.
V РОК И
ПРИЈАВЕ

НАЧИН

ПОДНОШЕЊА

Рок за подношење пријаве на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријаве се подносе Комисији за
спровођење јавног конкурса препорученом
пошињком путем поште или лично преко
пријемне канцеларије Градске управе града
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Зрењанина, у затвореној коверти на адресу:
Скупштина града Зрењанина, Комисији
за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа, са назнаком:
Пријава на конкурс, Зрењанин, Трг Слободе
10. 23000 Зрењанин.
Неблаговремене,
непотпуне
и
неразумљиве пријаве неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене
закључком Комисије за спровођење јавног
конкурса, против кога није допуштена
посебна жалба.
VI ОРГАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
Изборни
поступак
спроводиће
Комисија за спровођење јавног конкурса
путем усмене провере и оцене доставњених
предлога рада кандидата.
О датуму, месту и времену обављања
провере, Комисија ће писменим путем
обавестити све кандидате чије су пријаве
исправне,
најмање
осам
дана
пре
отпочињања изборног поступка.
VII КОНТАКТ ОСОБА
Контакт особа за давање обавештења
о јавном конкурсу је ГОРАН ТАЈДИЋ из
Зрењанина, председник Комисије, контакт
телефон 064/8116116.
VIII НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА
Овај
оглас
се
објављује
у
“Службеном гласнику Републике Србије”,
“Службеном листу града Зрењанина”,
дневним новинама “Данас” и на интернет
страници града Зрењанина www.zrenjanin.rs
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Оливер Митровић,с.р.
209
На основу члана 21. став 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', бр. 15/16), члана 30. став 1. тачка 9. 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, 5/17 и 19/17), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
28.09.2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ТОПЛАНА''
ЗРЕЊАНИН
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одбора Јавног комуналног
''Градска топлана'' Зрењанин.

предузећа

II
Ово решење је коначно.

I
III
ИЛИЈА
СВИЛАР,
дипл.
економиста, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин, на
лични захтев.
II
Ово решење је коначно.
III
Решење објавити
листу града Зрењанина''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-49/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 17. став 3. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', бр. 15/16), члана 30. став 1. тачка 9. 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, 5/17 и 19/17), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
28.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ТОПЛАНА''
ЗРЕЊАНИН

Решење објавити
листу града Зрењанина''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-50/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17)
и члана 14. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа ''Градска топлана''
Зрењанин
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 27/16-пречишћен текст), а
на основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној
28.09.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН
I
Мр АЛЕКСАНДАР СТАРЧЕВИЋ,
дипл. инг. машинства, разрешава се
дужности директора Јавног комуналног
предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III

I
ПАВЕЛ БУЛИК, дипл. машински
инжењер, именује се за члана Надзорног

Решење објавити
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

у

''Службеном
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-33/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17)
и члана 16б. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа ''Градска топлана''
Зрењанин
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 27/16-пречишћен текст), а
на основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној
28.09.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН
I
ИЛИЈА
СВИЛАР,
дипл.
економиста, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног
предузећа ''Градска топлана'' Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити
листу града Зрењанина''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-34/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 38.став 2. Закона о
јавним предузећима (“Службени гласник
Републике Србије” број 15/16), члана 30.став

28. септембар 2017. год.

1. тачка 9. Статута града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, бр,
26/13- пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,
28/14, 5/17 и 19/17), и члана 29. Статута
Јавног комуналног предузећа „Градска
топлана” Зрењанин, (“Службени лист града
Зрењанина” број 37/13 и 34/16) Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
28.09.2017. године, донела је
О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног комуналног предузећа
„Градска топлана” Зрењанин
Члан 1.
За
избор
директора
Јавног
комуналног предузећа „Градска топлана”
Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће), чији
је оснивач град Зрењанин, спровeшће се
јавни конкурс.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је
саставни део ове одлуке, објављује се у
“Службеном гласнику Републике Србије”,
“Службеном листу града Зрењанина”,
дневним новинама “Данас” и на интернет
страници града Зрењанина www.zrenjanin.rs,
у року од 8 дана од дана доношења ове
одлуке.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора
Предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс)
спроводи Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа
именована Решењем Скупштине града
Зрењанина
(“Службени
лист
града
Зрењанина број 24/16 и 31/16) (у даљем
тексту: Комисија).
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања
јавног конкурса у “Службеном гласнику
Републике Србије”.
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са
документацијом и доказима о испуњености
услова подносе се Комисији, препорученом
пошиљком путем поште или лично преко
писарнице Градске управе града Зрењанина,
у затвореној коверти на адресу;
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Скупштина града Зрењанина, Комисији
за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа, са назнаком:
Пријава на конкурс , Трг Слободе 10, 23000
Зрењанин.
Неблаговремене,
непотпуне и
неразумљиве пријаве неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене посебним
закључком комисије, против којег није
допуштена посебна жалба.
Члан 6.
Комисија ће вршити проверу и оцену:
- познавање система локалне самоуправе;
- познавање система функционисања
јавнокомуналних предузећа у складу са
Законом о јавним предузећима, као и
обављања делатности од општег
интереса у складу са законом и одлукама
донетим од стране органа града,
функционисања партнерства јавног и
приватног сектора;
- опште
културе,
елоквентности,
познавања делатности и рада и
функционисања јавног предузећа за које
се лице кандидује;
- достављених предлога програма рада
кандидата за мандатни период.
- Предлог програма из алинеје 4. овог
члана обавезно треба да садржи:
- пројекцију програма пословања са
елементима садржаним у Закону о
јавним предузећима, израђен на основу
параметара из Извештаја о пословању
Предузећа за 2016.годину и Програма
пословања Предузећа за 2017.годину;
- предлог мера за унапређење и повећање
ефикасности
и
функционисања
Предузећа, са планом за период од 4
године.
Члан 7.
Комисија ће по истеку рока за
подношење пријава на јавни конкурс, а пре
спровођења поступка провере кандидата, на
припремној седници извршити увид у
поднете пријаве и утврдити да ли су поднете
пријаве потпуне, благовремене и разумљиве.
Провера из члана 6. ове одлуке,
вршиће у складу са одредбама Уредбе о
мерилима за именовање директора, коју је
донела Влада Републике Србије (“Службени
гласник РС” бр. 65/16), путем:
- усмене провере и
- оцене достављених предлога рада
кандидата.
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О датуму, времену и месту обављања
провере, Комисија ће писаним путем
обавестити све кандидате чије су пријаве
исправне,
најмање
осам
дана
пре
отпочињања изборног поступка.
Оцену предлога програма Комисија
спроводи, на посебној седници уз
консултације са стручним службама органа
града у зависности од области, уколико је
то неопходно, ради додатних стручних
појашњења.
Члан 8.
Комисија, након спроведене провере
и оцењивања, на основу укупног броја
бодова који је освојио сваки кандидат,
саставља ранг ранг листу са највише три
кандидата која су са најбољим резултатом
испунила мерила за избор директора јавног
предузећа
У случају да два или више кандидата
имају једнак број бодова, тако да није
могуће одредити ранг листу за избор са три
најбоље рангирана кандидата Комисија ће
одредити додатну усмену проверу кандидата
са истим бројем бодова.
Члан 9.
Кандидати који се заказаног дана не
одазову позиву на писану или усмену
проверу или додатну усмену проверу, а своје
одсуство Комисији не оправда, усмено или у
писаној форми, сматраће се да је одустао од
пријаве, односно кандидатуре, што ће
Комисија констатовати у Записнику о
изборном поступку.
Члан 10.
Комисија ранг листу кандидата из
члана 8. став 1. ове Одлуке , заједно са
Записником о спроведеном изборном
поступку доставља, Скупштини града
Зрењанина - Комисији за персонална
питања, ради припреме предлога акта о
именовању директора Предузећа.
Комисија за персонална питања,
предлог акта о именовању директора са ранг
листом за избор доставља Скупштини града
на одлучивање.
Члан 11.
Скупштина града након разматрања
предлога доноси решење о именовању
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предложеног кандидата или неког другог
кандидата са ранг листе.
Уколико има више предлога за
именовање, Скупштина ће се о њима
изјашњавати у поступку јавног гласања,
прозивком одборника, у складу са
Пословником Скупштине града Зрењанина.
Члан 12.
Решење о именовању директора
Предузећа, са образложењем, објављује се у
“Службеном гласнику Републике Србије” и
“Службеном листу града Зрењанина”.
Именовани кандидат дужан је да
ступи на функцију у року од осам дана од
дана објављивања решења о именовању у
“Службеном гласнику Републике Србије”.
Кандидат који је учествовао у
изборном поступку има право да поднесе
захтев за за увид у конкурсну документацију
у року од 2 дана од дана објављивања у
“Службеном листу града Зрењанина”.
Комисија је дужна да у року од два
дана од пријема захтева, кандидату омогући
увид у конкурсну документацију, у
присуству члана Комисије,
Члан 13.
Лице
задужено
за
давање
информација о спровођењу јавног конкурса
је председник Комисије.
Члан 14.
Ову Одлуку објавити у “Службеном
листу града Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-35/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
На основу члана 39. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике
Србије” број 15/16), и члана 2. Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног комуналног предузећа
“Градска топлана” Зрењанин, Скупштина
града Зрењанина објављује
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ОГЛАС о јавном конкурсу за избор
директора Јавног комуналног предузећа
“Градска топлана” Зрењанин
I ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
Објављује се јавни оглас за избор
директора Јавног комуналног предузећа
“Градска топлана” Зрењанин.
Седиште предузећа је у Зрењанину, улица
Панчевачки пут бб.
ПИБ: 105911713
Матични број: 20489758
Претежна делатност је снабдевање паром и
климатизација, дистрибуција гасовитих
горива гасоводом
II ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ
Место рада директора предузећа је у
седишту предузећа.
Директор предузећа је функционер
који обавља јавну функцију.
Директора
предузећа
именује
Скупштина града Зрењанина на период од 4
године.
III
УСЛОВИ
ДИРЕКТОРА

ЗА

ИМЕНОВАЊЕ

Право пријављивања има свако
заинтересовано лице које испуњава услове
предвиђене Законом о јавним предузећима и
то:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајњу од најмање
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму најмање
240 ЕСПБ бодова,мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама
или
специјалистичким
струковним
студијама;
4. да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева
високо образовање из тачке 3);
5. да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани
са пословима јавног предузећа;
6. да познаје област корпоративног
управљања;
7. да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
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8. да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
9. да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
IV ПОДАЦИ О ДОКАЗИМА КОЈИ СЕ
ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ
Кандидати су дужни да уз пријаву
на јавни конкурс доставе:
1) професионалну биографију, са контакт
телефоном и адресом електронске
поште;
2) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију);
3) уверење о држављанству Републике
Србије
(оригинал
или
оверену
фотокопију);
4) диплому
о
стеченом
високом
образовању из главе III став 1. тачка 3)
овог огласа (оригинал или оверену
фотокопију);
5) доказ о радном искуству из главе III став
1. тачка 4. овог огласа (оригинал или
оверена фотокопија потврде или решења
послодавца о пословима које је кандидат
обављао, са називом радног места и
описом задужења кандидата, сходно
правилнику о систематизацији радних
места);
6) доказ о радном искуству из главе III став
1. тачка 5. овог огласа (као код
претходне тачке);
7) оверену изјаву код јавног бележника да
није члан органа политичке странке,
односно потврду или други акт органа
политичке странке да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу
политичке странке
(оригинал или
оверена фотокопија);
8) доказ да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци,
(извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе
МУП-а
оригинал
или
оверена
фотокопија);
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9) предлог програма рада предузећа за
наредне 4 године.
V РОК И
ПРИЈАВЕ

НАЧИН

ПОДНОШЕЊА

Рок за подношење пријаве на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријаве се подносе Комисији за
спровођење јавног конкурса препорученом
пошиљком путем поште или лично преко
пријемне канцеларије Градске управе града
Зрењанина, у затвореној коверти на адресу:
Скупштина града Зрењанина, Комисији
за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа, са назнаком:
Пријава на конкурс, Зрењанин, Трг Слободе
10. 23000 Зрењанин.
Неблаговремене,
непотпуне
и
неразумљиве пријаве неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене
закључком Комисије за спровођење јавног
конкурса, против кога није допуштена
посебна жалба.
VI
ОРГАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
Изборни
поступак
спроводиће
Комисија за спровођење јавног конкурса
путем усмене провере и оцене достављених
предлога рада кандидата.
О датуму, месту и времену обављања
провере, Комисија ће писменим путем
обавестити све кандидате чије су пријаве
исправне,
најмање
осам
дана
пре
отпочињања изборног поступка.
VII КОНТАКТ ОСОБА
Контакт особа за давање обавештења
о јавном конкурсу је ГОРАН ТАЈДИЋ из
Зрењанина, председник Комисије, контакт
телефон 064/8116116.
VIII НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА
Овај оглас се објављује у “Службеном
гласнику Републике Србије”, “Службеном
листу града Зрењанина”, дневним новинама
“Данас” и на интернет страници града
Зрењанина www.zrenjanin.rs
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и
19/17), члана 18. став 2. и члана 19. став 1.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 7/17), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
28.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ
И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН

28. септембар 2017. год.

града Зрењанина, на седници одржаној
28.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИЛИЈА
МАНДИЋ,
мастер
економиста, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин, на период од 4 године.
II
Ово Решење је коначно.

I

III

ИЛИЈА
МАНДИЋ,
мастер
економиста,
разрешава
се
дужности
директора Јавног комуналног предузећа
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.

Решење објавити у ''Службеном
гласнику Републике Србије'', ''Службеном
листу града Зрењанина'' и на интернет
страници Скупштине града Зрењанина.

II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-37/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и
19/17), члана 12. Одлуке о оснивању Завода
за заштиту споменика културе Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
11/03 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 5/09, 11/11, 23/12, 21/16 и 29/16) и члана
19. Статута Завода за заштиту споменика
културе (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 14/17), а на основу предлога Комисије за
персонална питања, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 28.09.2017.
године, донела је

Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити
листу града Зрењанина''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-36/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14 5/17 и 19/17)
и члана 18. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 7/17), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН

28. септембар 2017. год.

Број 26

Службени лист града Зрењанина

I

III

МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, дипломирани инжењер организације рада, разрешава
се дужности директора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити
листу града Зрењанина''.
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у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-38/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. тачка 9а.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен
текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и
19/17), члана 12. Одлуке о оснивању Завода
за заштиту споменика културе Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
11/03 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 5/09, 11/11, 23/12, 21/16 и 29/16) и члана
19. и 21. Статута Завода за заштиту
споменика културе (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 14/17), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
28.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
I
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, дипломирани инжењер организације рада, именује се
за директора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин, на период од 4 године.
II
Ово Решење је коначно.

Решење објавити
листу града Зрењанина''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-39/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и
62/16-Одлука УС) и члана 30. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 28.09.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МЛАДОСТ'' ТОМАШЕВАЦ
I
ЈЕЛЕНА САВИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне
школе
''Младост''
Томашевац,
као
представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити
листу града Зрењанина''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-40/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и
62/16-Одлука УС) и члана 30. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 28.09.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МЛАДОСТ'' ТОМАШЕВАЦ
I
ИСИДОРА ВИТОМИРОВ, именује
се за члана Школског одбора Основне школе
''Младост'' Томашевац, као представник
родитеља.
II
Мандат Исидори Витомиров траје до
истека мандата Школског одбора Основне
школе ''Младост'' Томашевац, који је
именован 12.06.2014. године, Решењем
Скупштине града Зрењанина, број: 06-11443/14-I (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 18/14).
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити
листу града Зрењанина".

у

"Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-41/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и
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62/16-Одлука УС) и члана 30. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 28.09.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''УРОШ
ПРЕДИЋ'' ОРЛОВАТ
I
ДРАГАНА РАЈКОВ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне
школе ''Урош Предић'' Орловат, као
представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити
листу града Зрењанина''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-42/17-I
Дана: 28.09.2017. године
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На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и
62/16-Одлука УС) и члана 30. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 28.09.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''УРОШ
ПРЕДИЋ'' ОРЛОВАТ
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I

II

ДАНИЈЕЛА ЧОКИЋ, именује се за
члана Школског одбора Основне школе
''Урош Предић'' Орловат, као представник
родитеља.
II
Мандат Данијели Чокић траје до
истека мандата Школског одбора Основне
школе ''Урош Предић'' Орловат, који је
именован 12.06.2014. године, Решењем
Скупштине града Зрењанина, број: 06-11440/14-I (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 18/14).
III
Ово Решење је коначно.

Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити
листу града Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-44/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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IV
Решење објавити
листу града Зрењанина".
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На основу члана 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и
62/16-Одлука УС) и члана 30. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 28.09.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
Др
СЛОБОДАН
ВУКАНИЋ,
разрешава се дужности члана Школског
одбора Медицинске школе Зрењанин, на
лични захтев.

На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и
62/16-Одлука УС) и члана 30. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст,
37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17 и 19/17), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 28.09.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ЈЕЛЕНА
ПОУЧКИ,
доктор
медицине, именује се за члана Школског
одбора Медицинске школе Зрењанин, као
представник локалне самоуправе.
II
Мандат Јелени Поучки траје до
истека
мандата
Школског
одбора
Медицинске школе Зрењанин, који је
именован 12.06.2014. године, Решењем
Скупштине града Зрењанина, број: 06-11451/14-I (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 18/14).
III
Ово Решење је коначно.
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IV
Решење објавити
листу града Зрењанина".

у
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-45/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. тачка 22.
и члана 106. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,
28/14, 5/17 и 19/17), члана 55. и 56.
Пословника Скупштине града (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 18/15 –
пречишћен текст, 23/15 и 29/16) и члана 3.,
4. и 5. Одлуке о Савету за међунационалне
односе
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 3/05 и 1/08 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 1/11) а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 28.09.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ
ОДНОСЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНA
I
ОБРАЗУЈЕ
СЕ
Савет
за
међунационалне односе града Зрењанина.
II
У Савет за међунационалне односе
бирају се:
1. ВОЈИН ДИНИКУ, машински инжењер,
представник
румунске
националне
мањине,
2. ВЈЕРКА ХРУБИК, професор словачког
језика и књижевности, представник
словачке националне мањине,
3. АТИЛА МОЛНАР, професор биологије
и
хемије,
представник
мађарске
националне мањине,
4. МИЛЕ НИКОЛИЋ, представник ромске
националне мањине,
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5. МИЛАН РАДАКОВИЋ, представник
српског народа,
6. МАРИЈА СЕРВО, представник српског
народа и
7. МИЛОШ
МАРЈАН,
представник
српског народа.
III
Доношењем овог Решења престаје
дужност досадашњим члановима Савета за
међунационалне односе (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 5/11 и 32/12), због
истека мандата.
IV
Ово решење је коначно.
V
Решење објавити
листу града Зрењанина''.

у

''Службеном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-121-46/17-I
Дана: 28.09.2017. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
225
На основу чл. 38. став 1. и чл. 42.
Закона о правима пацијената (“Службени
гласник РС”, бр. 45/2013), чл. 30. став 1.
тачка 22. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр.
26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,
28/14, 5/17 и 19/17) и чл. 46., 47. и 49.
Пословника Скупштине града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, бр.
18/15-пречишћен текст, 23/15 и 29/16), а на
основу Предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 28.09.2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА И ИЗБОРУ
ТРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Савета за здравље:
- др ЈОВАН СЕКУЛИЋ
-др ОЗРЕНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ
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БИРАЈУ СЕ за члана Савета за
здравље:
- ИГОР ДОСТАНИЋ
- др ИВАНА ТЕШИЋ
- др ЗДРАВКО ЖДРАЛЕ
II
Решење објавити
листу града Зрењанина''

у

''Службеном
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Оливер Митровић,с.р.
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