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На основу члана 32. тачка 1) и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 36.
тачка 1) и члана 128. став 1. Статута града
Зрењанина
("Службени
лист
града
Зрењанина", бр. 7/19 и 18/19), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
27.11.2019. године донела је

На основу члана 59. став 1. а у вези са
чланом 66. став 7. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и
47/18) и члана 36. став 1. тачка 9. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној дана
27.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Члан 1.
У Статуту града Зрењанина ("Службени
лист града Зрењанина", бр. 7/19 и 18/19), речи:
"комунална полиција" у одређеном падежу,
замењују се речима: "комунална милиција" у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 27. став 1. после
речи:
"објављивања" додаје се реч: "коначних".
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина.''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-1/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 29/16, 34/16, 5/17, 14/17, 37/17 и 7/18) речи:
"комуналне полиције" у одређеном падежу,
замењују се речима: "комуналне милиције" у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 27. речи: ''актом о организацији
Градске управе'' замењују се речима: ''овом
одлуком''.
Члан 3.
У члану 30. став 2. мења се и гласи:
''Начелник Одељења и руководилац
Службе одговара за законито, стручно и
благовремено
обављање
послова
у
организационој јединици којом руководи.''
У истом члану, после става 2. додаје се
став 3. који гласи:
''Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују
се и на заменика начелника Одељења и
заменика руководиоца Службе.''
Члан 4.
У члану 31. после става 2. додају се ст. 3. и
4. који гласе:
''Шефови Одсека и шефови Група
одговарају
за
законито,
стручно
и
благовремено обављање послова у Одсеку
којим руководе, односно Групи.
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Запослени у Градској управи одговарају за
законито, стручно и благовремено обављање
послова и задатака везаних за радно место на
којем су распоређени.''
Члан 5.
У члану 32. после става 1. додаје се став 2.
који гласи:
''Руководиоци посебних организационих
јединица одговарају за законито, стручно и
благовремено обављање послова у својим
организационим јединицама.''
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина.''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-2/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
122
На основу члана 35. став 6. 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, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19) и члана 36. тачка 5.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19) Скупштина
града Зрењанин, на седници одржаној
27.11.2019. 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, 81/09-исправка, 64/10
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 у даљем
тексту: Закон) и и Одлукoм о изради Измена и
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допуна
Плана
генералне
регулације
''БерберскоБолница''
у
Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/14 и
26/17)
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. Граница обухвата плана са претежном
наменом простора
2. Лист бр.9ђ: План регулације - детаљ 12 (урб.
целина бр. 2)
3. Лист бр.9и: План регулације - детаљ 13 (урб.
целина бр. 3)
4. Лист бр.9ј: План регулације - детаљ 14 (урб.
целина бр. 5- подцелина 5б)
5. Лист бр.9к: План регулације - детаљ 15 (урб.
целина бр. 5- подцелина 5б)
6. Лист бр.9л: План регулације - детаљ 16 (урб.
целина бр. 5- подцелина 5б)
7. Лист бр.10: План површина јавне намене и
саобраћајне инфраструктуре са нивелацијом и
урбанистичком регулацијом
8. Лист бр.11: План хидротехничке и
водопривредне инфраструктуре
9. Лист бр.12: План електроенергетике, ТТ
мреже и термоенергетике
10. 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
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.
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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,
- ''Јавном предузећу за урбанизам''
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: 06-117-3/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
1 УВОД
На основу Одлуке о изради Измене и
допуне плана генералне регулације „Берберско
– Болница“ у Зрењанину (Сл. Лист града
Зрењанина бр. 14/18 од 15.06.2018. ),
приступило се изради Измене и допуне плана
генералне регулације „Берберско – Болница“
(у даљем тексту План). Саставни део Одлуке је
Решење о не приступању изради Стратешке
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процене утицаја Изменe и допуне плана
генералне регулације ''Берберско- Болница'' у
Зрењанину на животну средину бр. 501-56/18IV-05-01 од 25.02.2018.године.
Правни основ за доношење Одлуке о
изради Измене и допуне плана генералне
регулације „Берберско – Болница“ је Закон о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 –
Одлука УС, 53/13 Решење УС и 98/13 –
Одлука УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19
у даљем тексту: Закон) и
Правилник о
садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања (''Службени гласник РС'', бр.
32/19).
Плански основ за израду Измена и допуна
Плана је План генералне регулације
„Берберско – Болница“
(Сл. Лист града
Зрењанина 14/14 и 26/17).
Општи циљеви израде Плана се односе на:
Преиспитивање и усклађивање планираних
намена
површина
и
дефинисаних
урбанистичких параметара;
Стварање
планских
могућности
за
унапређење коришћења постојећих и изградњу
нових садржаја;
Преиспитивање правила уређења и
грађења, а посебно у области мобилне
телефоније којима
ће
се
прецизније
дефинисати услови и принципи грађења
објеката мобилне телефоније;
Преиспитивање мера за спровођење Плана.
Услови који су добијени од надлежних
предузећа, институција и завода уграђени су у
измене и допуне Плана и то:
Електропривреда
Србије
огранак
„Електродистрибуција Зрењанин“, Зрењанин,
бр. 8Б.1.0.0.-Д.07.13-140279/2-19 примљено
21.05.2019.
VIP d.o.o., наш број IV-05-01-039-10614,
примљено 21.05.2019.
ЈП ''Србијагас'', РЈ
„Дистрибуција“
Зрењанин,
Зрењанин,
бр.
06-02-2/80-1
примљено 07.05.2019
Покрајински завод за заштиту природе,
Нови Сад, бр. 03-1111/2 примљено 15.05.2019.
Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине, број 140-501606/2019-05, примљено дана 27.05.2019.
Министарство
унутрашњих
послова,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације у Зрењанину – Одсек за
превентивну заштиту, 09/12/1 број 2175875/2019, примљено дана 13.05.2019.
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Покрајински секретаријат за здравство,
Сектор за санитарни надзор и јавно здравље
одељење у Зрењанину, број 138-53-004232/2019-10, примљено 13.05.2019.
Завод за заштиту споменика културе
Зрењанин,
број
I-68-28/11,
примљено
13.05.2019.
Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај, Нови Сад, број
143-310-190/2019-03, примљено 28.05.2019.
Туристичка организација града Зрењанина,
бр. 500/1 примљено дана 15.05.2019.
Акционарско друштво за управљање
јавном
железничком
инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд,
број 2/2019-768 примљено 04.06.2019.
„Железнице Србије“ АД Београд, број
1/2019-617 примљено 23.05.2019.
ЈП „Пошта Србије“ – Регионална радна
јединица „Суботица, Зрењанин, Сомбор
Кикинда“ – Подручна јединица „Зрењанин“,
број 2019-71725/2 примљено 07.05.2019.
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин,
бр. 10/119 примљено 04.06.2019.
Одељење за привреду-одсек за заштиту и
унапређивање животне средине, број 5013/2019-42-IV-08-04 примљено 07.05.2019.
АД „Електромрежа Србије“ Београд, број
130-00-UTD-003-557/2019-002,
примљено
28.05.2019.
Министарство
одбране,
Сектор
за
материјалне
ресурсе,
Управа
за
инфраструктуру, број 8552-4, примљено дана
10.06.2019.
2 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ
ДЕЛУ
На страни 13 у днаслову 3.1 Подела на
целине, блокове и зоне са претежном наменом
простора текст последњег става се мења и
гласи:
„Простор обухваћен Планом је подељен
на 5 урбанистичких целина, (од којих је
целина бр.5 подељена на три подцелине – 5а,
5б и 5в), 64 блока (од којих су блокови 5 и 40
подељени на по два блока - 5a, 5б, 40a i 40б) и
три урбанистичке зоне.“
На страни 17 у поднаслову Блок бр.4 текст
прве реченице се мења и гласи:
„Претежна
намена
је
породично
становање.“
И брише се у целости текст другог и
трећег става.
На страни 18 у поднаслову Блок бр.12
брише се последњи став.
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На страни 22 у поднаслову Урбанистичка
подцелина 5б мења се текст и гласи:
„Блок 61
Претежна намена је спорт и рекреација и
терцијалне делатности, јавне функције са
спортом и рекреацијом.
Блок 62
Претежна намена је спорт и рекреација.
Блок 63
Претежна намена је породично становање.
Блок 64
Претежна намена је породично становање
и спорт и рекреација.“
На страни 28 у наслову 3.2.2.2 Површине
намењене за терцијалне делатности, јавне
функције и спорт и рекреацију текст прве
реченице се мења и гласи:
„Ове површине су предвиђене у оквиру
блокова: 14, 58 и 61.“
На страни 29 у наслову 3.2.3 Објекти јавне
намене (јавни објекти) и објекти јавних
функција брише се целокупан текст другог
става.
На страни 30 у наслову 3.2.4 Спорт и
рекреација мења се текст прве реченице другог
пасуса и гласи:
„Изградња нових комплекса спорта и
рекреације предвиђа се и у оквиру блокова 58,
40а, 4, 14, 61, 62 и 64 уз израду УП разраде и у
складу са правилима грађења за ову намену и
уз поштовање свих Прописа и норматива из
ове области.“
На страни 30 у наслову 3.3.1.1 Друмски
саобраћај текст се мења и гласи:
„Улична мрежа на простору обухваћеним
Планом категорисана је на:
примарне улице II реда
секундарне улице
терцијарне улице.
Улична мрежа формирана је тако да
садржи саобраћајну и осталу инфраструктуру.
Саобраћај на уличној мрежи регулисан је:
хоризонталном, вертикалном и светлосном
сигнализацијом.
Примарне улице II реда
На простору обухваћеним Планом то су
улице др Тихомира Остојића, др Васе Савића,
Творничка
(Болничка),
Прилепска
и
Космајска.
Елементи попречног примарних улице II
реда реда су:
- 1+1 саобраћајна траке минималне
ширине 3 m;
- обострани ивичњаци;
- обострани зелени заштитни појас
минималне ширине 1 m;
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- обострани
тротоари
минималне
ширине 1,5 m, а код реконструкције
постојећих улица II реда ширина ће бити
одређена
у
складу
са
просторним
могућностима;
- обострани или једнострани попречни
пад минимално 2%;
- у
зони
раскрсница
траке
за
престројавање;
- аутобуске нише;
- одводњавање затвореном кишном
канализацијом.
Улице II реда треба да буду оспособљене
да поднесу осовинско оптерећење од најмање
11.5t / осовини.
На овим улицама где постоје просторне
могућности, дозвољена је и изградња
обостраних бициклистичких стаза минималне
ширине 1,50 m.
Секундарне улице
На простору обухваћеним Планом то је
улица Мајора Гавриловића.
Елементи попречног профила сабирно –
дистрибутивних улица су:
- 1+1 саобраћајна траке минималне
ширине 3m;
- обострани ивичњаци;
- обострани или једнострани тротоари у
зависности од просторних могућности,
односно, у зависности од предвиђене намене,
минималне ширине 1,5 m;
- обострани или једнострани попречни
пад минимално 2%;
- обострани дрвореди или зелени
заштитни појасеви ширине у складу са
просторним могућностима;
- одводњавање затвореном кишном
канализацијом.
Ако просторни услови омогућавају,
дозвољено је да попречни профил садржи:
- обостране
бициклистичке
стазе
минималне ширине 1.50m;
- аутобуске нише.
У овим улицама дозвољено је и паркирање
ван коловоза и примена концепта умирујућег
саобраћаја.
Терцијарне улице
Преостале, ненабројане улице улице у
оквиру обухвата Плана припадају овој групи, а
планирају се и нове приступне улице у оквиру
урбанистичких целина:
број 1 – терцијарне улица која се у правцу
запада одваја од новопланиране терцијарне
улице
(Скадарска-Мајора
Гавриловића)
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омогућава приступ постојећим парцелама уз
Језеро I;
број 1 - терцијарне улица која би спојила
улицу Мајора Гавриловића са Скадарском
улицом.
број 2 – терцијарне улица до парцеле бр.
7668;
број 4 – продужетак Тителске улице до
блока 40б:
број 5а – терцијарне улице које формирају
нове блокове број 58, 59 и 60,
број 4 – терцијарне улица која спаја
Тителску и улицу Фрање Клуза у оквиру блока
бр.57
број 4 – терцијарне улица између блокова
51 и 57,
као и :
терцијарне улица – подвожњак тј. у циљу
спајања Кратке и Мале улице, односно,
повезивања насеља Старо Берберско са
насељем Мужља,
3 нове терцијарне улице између улица
Фрање Клуза и Игманске.
Постојећа улица која води од краја улице
Миливоја Тошкова до пруге ће задржати
облик слепе улице у оквиру ранга терцијарних.
Постојећа јавна површина која се налази у
оквиру блока бр.1 између Железничког парка
и дела блока намене пословања ће остати
пешачка комуникација у ширини од 3m.
Преостали простор ће чинити парковске
површине.
Елементи попречног терцијарних улица су:
- 1+1 саобраћајна траке минималне
ширине 3m, изузетно, ради заштите
амбијенталних, културних или историјских
целина, као и због ограничених просторних
могућности могу се дозволити и једносмерне
улице са коловозом минималне ширине 3m;
- обострани ивичњаци;
- обострани или једнострани тротоари у
зависности од просторних могућности,
односно, у зависности од предвиђене намене,
минималне ширине 1,5 m;
- обострани или једнострани попречни
пад минимално 2%;
- обострани дрвореди или зелени
заштитни појасеви ширине у функцији
просторних могућности;
- одводњавање затвореном кишном
канализацијом.
Могуће је да поједине терцијарне улице
буду намењене кретању искључиво једног
вида саобраћаја.
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Пешачке површине (стазе и тротоари) су
саставни елементи попречног профила свих
улица. Оне се обавезно физички издвајају у
посебне површине, заштићене од осталих
видова моторног саобраћаја. Ширина тротоара
зависи од категорије улице и просторних
могућности, с тим да је за све категорије улица
дефинисана минимална ширина тротоара.
Приликом
изградње
нових
тротоара,
препоручује се поплочавање бетонским
плочама.
Уколико просторне могућности улица у
обухвату плана дозвољавају у њима је могуће
градити бициклистичке стазе.
Минимална ширина бициклистичких стаза
је 1.50m.
Постојећи некатегорисани путеви и
прилази (пролази) користе се као прилази
објектима и задржавају се у обухвата плана.
На
простору
обухваћеном
Планом
паркирање је организовано на следећи начин:
у зонама породичног становања –
паркирањем у оквиру сопствених парцела,
осим у случајевима где су изграђени или се
планира изградња објеката у низу, где се
дозвољава паркирање на јавној порвшини
испред објекта.
у оквиру пословних комплекса –
паркирањем
у
оквиру
сопствених
паркиралишта
у улицама Болничкој, Др Васе Савића и Др
Тихомира Остојића, постоје изграђени јавни
паркинзи који су у највећој мери у функцији
болничког комплекса.
Предвиђа се изградња бициклистичкопешачке стазе дуж обале Бегеја у складу са
правилима уређења овог Плана.
На местима где то услови дозвољавају и
ако није уцртано у графичким прилозима,
могућа је изградња нових паркинг места уз
обавезно задржавање и заштиту постојећег
дрвећа, а у складу са стандардом SRPS
U.S4.234.
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
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експропријацију изграђеног грађевинског
земљишта у приватној својини.
Приликом
изградње,
реконструкције,
одржавања
(редовног,
перидоичног
и
ургентног) свих елемената (улице, тротоари,
пешачке стазе и тротоари, бициклистичке
стазе, паркиралишта и сл.) који чине мрежу
друмског саобраћаја неопходно је поштовати
и:
Закон о планирању и изградњи;
Закон о путевима;
Закон о безбедности саобраћаја на
путевима као и
све друге законе, правилнике, стандарде
који регулишу предметну област.“
На страни 34 у наслову 3.3.1.2 Железнички
саобраћај мења се текст и гласи:
„Инфраструктуру железничког саобраћаја
на простору обухваћеним Планом чини:
једноколосечна
неелектрифицирана
железничка пруга бр. 46: Панчево главна –
Зрењанин – Кикинда – државна граница са
Румунијом – Јимболиа, на којој је организован
јавни путнички и теретни железнички
саобраћај.
На поменутој прузи налази се железничка
станица ''Зрењанин путничка'' у km 88+795 са
6 станичних, 9 радионичких колосека и
индустријским
колосецима:
''Колпа'',
''Шинвоз'', ''Житопродукт'' (у оквиру обухвата
Плана) и фабрика уља ''Дијамант'' (ван
обухвата овог Плана).
На овој прузи, а у обухвату предметног
Плана, налази се и путни прелаз у km 88+161
осигуран браницима и саобраћајним знацима
на путу, као и путни прелаз у km 87-634
осигуран полубраницима и светлосним
знацима на путу, као и подвожњак из
Космајске улице.
По важећем реду вожње овом пругом
према Елемиру и Кикинди дневно саобраћа 4
пара возова за превоз терета и 2 пара возова за
превоз путника у унутрашњем саобраћају.
Према Лукићеву, Орловату и Панчеву дневно
саобраћа 4 пара возова за превоз путника и 3
пара возова за превоз терета у унутрашњем
саобраћају.
На основу развојних планова АД
''Инфраструктура железнице Србије'' планира
се
ревитализација
и
модернизација
(респективно електрификација) постојеће
железничке пруге Панчево Главна – Зрењанин
– Кикинда – државна граница - (Јимболиа)
сагласно званичним програмима развоја
инфраструктуре Републике Србије, односно у
складу са финансијским потенцијалима, као и
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задржавање свих коридора пруга на којима је
обустављен железнички саобраћај са циљем
обнове уз претходно утврђену оправданост и
земљишта на којем се налазе железнички
инфраструктурни капацитети.
Услови
заштите
инфрастуктуре
железничког саобараћаја подразумевају:
- заштитни пружни појас – је земљишни
појас са обе стране пруге у ширини од 100m,
рачунајући од осе крајњих колосека;
- инфраструктурни појас – је земљишни
појас са обе стране пруге у ширини од 25m,
рачунајући од осе крајњих колосека, који
функционално служи за употребу, одржавање
и
технолошки
развој
капацитета
инфраструктуре;
- пружни појас - је земљишни појас са
обе стране пруге у ширини од 6m, рачунајући
од осе крајњих колосека, земљиште испод
пруге и ваздушни простор у висини од 14m,
обухвата и земљишни простор службених
места који обухвата све техничко технолошке објекте, инсталације и приступно
пожарни пут до најближег јавног пута.
Дозвољава се изградња објеката у
функцији
пешачког
и
бициклистичког
саобраћаја на местима укрштања ових видова
сабраћаја (пасарела и сл.), у складу са
условима надлежних предузећа у области
железничког саобраћаја и у складу са важећим
законима из области железнице.
Посебни услови:
- објекте планирати на растојању већем
од 25m мерено управно на осу колосека
предметне железничке пруге,
- у заштитном пружном појасу на
удаљености 50m од осе крајњих колосека
предметних пруга, не могу се планирати
објекти у којима се производе експлозивна
средства
или складиште
експлозивних
производа и други слични обејкти,
- друмске саобраћајнице је могуће
планирати паралелно са пругом, али тако да
размак између колосека и пруге буде толики
да се између њих могу поставити сви уређаји и
постројења потребни за обављање саобраћаја
на прузи, с тим да износи најмање 8m мерено
управно на осовину најближег колосека до
најближе тачке горњег строја друмске
саобраћајнице,
- у случају планирања нових станица за
снабдевање погонским горивом моторних
возила уз уличне коридоре на страни према
коридору пруге потребно је испоштовати
одредбе
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Правилника о изградњи станица за
снабдевање горивом превозних средстава у
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова
(Службени лист Републике Србије 54/17)
- бензинска станица мора бити изграђена
тако да њени извори опасности буду удаљени:
најмање 8m од границе парцеле,
најмање 20m од зида објекта јавне намене
у коме се окупља већи број људи,
најмање 40m од колосека којим саобраћају
парне локомотиве,
најмање 20m од колосека којим саобраћају
дизел или електрична вучна возила.
- нове укрштаје улица са постојећом
пругом реализовати у складу са чланом 61.
Закона о железници (Службени лист
Републике Србије 41/18) - размак између
укрштања железничке инфраструктуре и пута
не може бити мањи од 2000m, осим у
изузетним
случајевима
које
прописује
надлежно министарство,
- забрањено је формирање депонија
отпадних материјала, смећа и отпадних вода у
инфраструктурном појасу,
- одводњавање површинских вода са
предметног простора мора бити контролисано
и решено тако да се води на супротну страну
од трупа железничке пруге,
- у заштитном пружном појасу могуће је
планирати уређење зелених површина, при
чему треба водити рачуна да високо растиње
мора бити на растојањеу већем од 10m у
односу на спољну ивицу пружног појаса, у том
смислу приликом планирања зеленог појаса
дуж железничке пруге ради смањења буке,
високо дрвеће је могуће планирати на
растојању већем од 16-18m мерено управно на
осу најближег колосека,
- у
инфраструктурном
појасу
не
планирати постављање знакова, извора јаке
светлости или било којих предмета и справа
које бојом, обликом или светлошћу могу
смањити видљивост железничких сигнала или
који могу довести у забуну раднике у вези
значења сигналних знакова,
- укрштај мрежа јавне комуналне
инфраструктуре са железничком пругом и
индустријским колосеком планирати под
углом од 90 (изузетно не мањим од 60),
- трасу подземних инсталација у зони
укрштаја са пругом пројектовати тако да се
иста поставља на дубини од минимално 1,8m
мерено од коте горње ивице прага до коте
горње ивице заштитне цеви подземне
инсталације,
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- сви елементи за изградњу других
објеката као и за сваки продор комуналне
инфраструктуре кроз труп железничке пруге и
индустријског колосека биће дефинисани у
оквиру посебних услова АД ''Инфраструктура
железнице
Србије''
кроз
обједињену
процедуру.
Задржавање
постојећих
објеката
у
инфраструктурном појасу могуће је под
следећим условима:
- ако се железничка пруга налази у
нивоу терена објекти се могу задржати на
удаљености од најмање 15m од осе наближег
колосека, али не на мање од 5m од стабилних
постројења електричне вуче,
- ако се железнича пруга налази на
насипу могу се задржати објекти који су на
удањености не мањој од 6m од ножице насипа,
али не мањој од 13m од осе најближег
колосека,
- објекти се могу задржати само ван
граница земљишта чији је корисник АД
''Инфраструктура железнице Србије'',
- уколико се предвиди задржавање
објеката
у
инфраструктурном
појасу,
надлежни орган града Зрењанина је у обавези
да преузме све мере заштите предметних
објеката од негативног утицаја железничког
саобраћаја.
Приликом
изградње,
реконструкције,
редовног одржавања, рехабилитације и
ургентног одржавања свих елемената (улице,
тротоари, пешачке стазе и тротоари,
бициклистичке стазе, паркиралишта и сл.) који
чине мрежу друмског саобраћаја неопходно је
поштовати и:
Закон о планирању и изградњи;
Закон о путевима;
Закон о безбедности саобраћаја на
путевима као и
све друге законе, правилнике, стандарде
који регулишу предметну област.“
На страни 38 наслов 3.3.3.2 Водопривреда
се мења и гласи:: „3.3.3.2 Водна тела и водни
објекти“.
На
страни
39
у
наслову
3.3.4
Електроенергетска инфраструктура мења се
текст који гласи:
„Овим Планом се обезбеђује заштита свих
постојећих и планираних електроенергетских
објеката и коридора
већ изграђених и
планираних мрежа.
Електроенергетску мрежу градити у
складу са Правилником о техничким
нормативима
за
изградњу
надземних
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електроенергетских водова називног напона
1kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88 и
18/92);
Грађење објеката у овом коридору, мора
бити у складу са техничким условима заштите
подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских постројења, заштитом
телекомуникационих постројења од утицаја
електроенергетских постројења, заштитом од
опасности, као и условима надлежног
предузећа;
У циљу побољшања напонских прилика
као и за потребе нових потрошача, планира се
изградња нових дистрибутивних трафо
станица 20/0,4 kV. Оне ће се градити у линији
или у непосредној близини постојеће
нисконапонске мреже, односно у близини
нових потрошача;
Постојеће ТС се задржавају и дозвољава се
реконструкција истих;
Постојећи надземни 20kV вод који се
налази у оквиру подцелине 5б, неопходно је
каблирати.
Трасе нове електродистрибутивне мреже
планирати по јавној површини уз постојеће и
будуће саобраћајнице у коридорима уз осталу
инфраструктуру са обе стране саобраћајнице.
Предвидети могућност укрштања енергетских
и оптичких водова са саобраћајницама према
указаној
потреби.
Предвидети
пролаз
енергетских и оптичких каблова кроз објекте у
оквиру саобраћајница (мостове, натпутњаке,
тунеле и сл.). Средњенапонски водови се граде
као подземни кабловски изузетно као
надземни
на
бетонским
и
гвозденорешеткастим
стубовима
са
голим
проводницима на висећим изолаторима или
СКС-ом.
У
рову
са
подземним
средњенапонским водовима и на стубовима
надземних водова предвидети оптичке водове.
ТС 20/0,4kV се планирају као засебни
објекти – монтажно-бетонске првенствено
намењене за примену у кабловској-подземној
средњенапонској и нисконапонској мрежи и
стубне првенствено намењене за примену у
надземној средњенапонској и нисконапонској
мрежи. Изградња стубних трафостаница се
дозвољава само у склопу надземне мреже.
Нисконапонски водови се граде као
надземни и подземни. Надземни водови се
граде на бетонским и гвоздено-решеткастим
стубовима са голим проводницима или СКСом, а подземни водови се граде кабловима.
У случају потребе измештања постојећих
електродистрибутивних
објеката
сва
измештања извршити трасом кроз јавну
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површину уз остављање коридора и резервних
цеви тамо где је то потребно. Потребно је
планирати измештање одређених деоница тих
објеката и то или подземно - каблирањем или
надземно
реконструкцијом
зависно
од
детаљног пројектног решења. Укрштање и
паралелно
вођење
се
врши
према
одговарајућем пројекту, за чију израду је
надлежан
искључиво
ОДС.
Трошкове
евентуалних
измештања
електродистрибутивних
објеката
сноси
инвеститор. Потребно је да се, након израде
пројекта конкретног објекта, инвеститор
истога обрати ОДС са захтевом за уговарање
израде инвестиционо-техничке документације
измештања као и радова на измештању
предметних електродистрибутивних објеката.
Потребно је планирати како надземне тако и
подземнe коридоре за пролазак будућих
кабловских водова.
Приликом одређивања траса за надземне и
подземне водове потребно је уважити
заштитни појас дефинисан чланом 218. Закона
о Енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14).
Уколико постоји потреба за изградњом
објеката у заштитном појасу неопходно је од
надлежног оператера дистрибутивног система
исходовати посебне услове. Забрањује се
садња дрвећа у постојећим и планираним
коридорима електродистрибутивне мреже.
Потребно је водити рачуна о постојећим и
планираним објектима у непосредној околини
ТС 20/0,4kV због расплета подземних и
надземних водова, заштитног уземљења око
ТС и потребне слободне површине земље за
постављање радног уземљења.
За
потребе
планирања
објеката
инфраструктуре, услови за укрштање и
паралелно вођење карактеристичних објеката
инфраструктуре са електродистрибутивним
објекатима су дати у Техничким препорукама
ЕПС (Техничка препорука број 3(ТП-3) V издање: 2012, Основни технички захтеви за
избор и монтажу енергетских каблова и
кабловског
прибора
у
електродистрибутивним мрежама 1 kV, 10
kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV.
Услове, начин и место прикључења на
ДСЕЕ
дефинише
надлежни
оператор
дистрибутивног система у складу са
плановима развоја ДСЕЕ, законским и другим
прописима. Напајање електричном енергијом
нових купаца је могуће само са објеката у
власништву ОДС. У зависности од захтеване
снаге могуће је реализовати напајање са
постојеће нисконапонске мреже
или СН
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мреже уколико је потребно напајање са већом
снагом. У обухвату плана, у складу са
потребама будућих и постојећих корисника
ДСЕЕ, предвидети изградњу објеката ДСЕЕ
средњенапонских
водова,
расклопних
постројења,
трафостаница
20/0,4kV
и
нисконапонских
водова.
Прикључење
корисника на ДСЕЕ се планира на
средњенапонском нивоу (20kV) и на
нисконапонском нивоу (0,4kV) у зависности
од захтеване снаге и потреба корисника. С
обзиром да за сада нису дефинисане потребе
за напајањем електричном енергијом са
максималном једновременом снагом, за
потребе формирања СН и НН расплета
односно
за
изградњу
недостајуће
електроенергетске инфраструктуре неопходно
је предвидети трасе/коридоре за исту у
регулацији постојећих и/или новоформираних
јавних
површина
односно
улица.
Средњенапонска мрежа се претежно гради као
кабловска 20kV кабловима типа XHE-49.Az
3x1x150mm2 уз обавезно полагање и
паралелног оптичког кабла. Трафостанице које
трансформишу средњи напон на ниски напон
се претежно граде као монтажно-бетонске
(типа ЕВ 11.А до 630kVA, ЕВ 21.А до
1000kVA и ЕВ 41.А до 2x630kVA) и у новије
време
и
као
полукопане
бетонске
трафостанице 20/0,4kV. Нисконапонска мрежа
се у центрима насеља и радним зонама гради
као кабловска 0,4kV кабловима типа PP00-AS
4x150mm2 са потребним бројем КПК ЕВ-1П и
КПК ЕВ-2П, а на периферијама насеља може и
као надземна уз коришћење каблова СКС
Х00/О-A 4x70+2х16mm2
на
бетонским
стубовима. За потребе планирања капацитета
недостајуће
електроенергетске
инфраструктуре
потребно
је
најпре
дефинисати енергетске параметре: максималну
једновремену снагу по мерном месту, број и
распоред купаца.
Прикључци објеката снаге преко 200kW
који
захтевају
коришћење
сопствене
трафостанице (20/0,4kV) корисника се граде
подземном кабловском мрежом на средњем
напону
уз
остављање
простора
за
трафостаницу типа монтажно-бетонска или за
одговарајуће грађевинско разводно постројење
(у које се смешта искључиво средњенапонско
постојење
20kV
са
средњенапонским
мерењем) које се гради уз регулациону линију
парцеле крисника са могућношћу приступа
просторији са средњенапонским постојењем
20kV са јавне површине (подземни кабл 20kV
и постројење 20kV постају власништво
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оператора
ЕПС
Дистрибуција)
и
са
обезбеђењем права пролаза у корист оператора
на средњем напону у склопу средњенапонског
постројења (тада се сопствена инсталациона
трафостаница купца може лоцирати на
најповољнијем месту у оквиру парцеле купца
што ближе тежишту потрошње). Прикључци
снаге преко 43,47 kW до 200kW са везивањем
у напојној дистрибутивној трафостаници
(20/0,4kV), уколико постоје довољни слободни
капацитети у трафостаници, се граде
искључиво
као
кабловски
подземни
једноструким или двоструким водом типа
PP00-YAS
4x150mm2
уз
коришћење
слободностојећих ормана мерног места
изведених у полиестерском кућишту (типски
ормани
ПИ-1/а,
ПИ-1/б
и
ПИ-1/ц),
постављених на армирано-бетонском постољу
са или без кабловске прикључне кутије у
истом и са постављањем ормана мерног места
у регулационој линији парцеле власника на
граници са јавном површином. Прикључци
типски снаге до 43,47 kW са прикључењем са
нисконапонске мреже (трајни и привремени),
уз проверу задовољења напонских прилика, се
граде искључиво као кабловски подземни уз
коришћење слободностојећих ормана мерног
места изведених у полиестерском кућишту
(типски ормани ПOMM-1 - за једно бројило
снаге до до 43,47 kW, ПOMM-2, ПOMM-4,
ПOMM-6), постављених на припадајућем
армирано-бетонском постољу САБП/300,
САБП/600 са или без КПК ЕВ-1П, САБП/800
са или без КПК ЕВ-2П, са постављањем
ормана мерног места у регулационој линији
парцеле власника. Напајање свих објеката на
једној парцели мора бити јединствено, а када
је потребно више мерних места за једну
парцелу таква мерна места се групишу и
гради се јединствен прикључни вод.
Прикључни водови се постављају кроз јавну
површину потребне дужине и пресека у
зависности од потребне снаге.
Услови за потребе напајања будућих
објеката се дају посредством надлежног органа
кроз поступак обједињене процедуре као
Услови за пројектовање и прикључење, у
зависности захтеване максималне снаге,
положаја објеката. Прикључење објеката за
производњу
електричне
енергије
из
обновљивих извора се реализује у посебном
поступку у складу са Законом о енергетици и
Законом о планирању и изградњи.
Постојећа НН мрежа је на територији
обухвата плана пре свега ваздушна на
бетонским, челично-решеткастим и дрвеним
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стубовима. Делови надземне мреже изграђени
на дрвеним стубовима ће се првенствено
реконструисати
заменом
бетонским
стубовима, а за проводнике ће се користити
самоносиви кабловски сноп. У циљу веће
урбанизованости зоне је потребно каблирати
поједине делове надземне мреже полагањем
нових траса 0,4kV каблова и уградњом
кабловских прикључних кутија на фасадама
појединих објеката. То подразумева да се за
напајање купаца у једној улици уместо једне
надземне трасе, планирају две подземне трасе
(са обе стране улице). У оквиру урбанистичке
подцелине 5а се планира изградња нове НН
мреже са свођењем на будућу напојну ТС.
Траса НН мреже се планира једнострано у
новоформираним улицама, а према графичком
прилогу. Електроенергетска мрежа може да се
гради надземно на бетонским стубовима. У
случају каблирања постојеће НН мреже,
стубови НН мреже се задржавају због јавног
осветљења до момента изградње новог јавног
осветљења.
Урбанистичка целина 3, блок бр. 12 – у
обухвату Плана не постоји нисконапонска
мрежа путем које би се могло вршити
напајање
садржаја
предметног
блока.
Извршити опремање блока средњенапонском
кабловском мрежом 20kV кабловима типа
XHE-49.A
3x1x150mm2
дистрибутивнoм
трафостаницoм 20/0,4kV одговарајуће снаге и
нисконапонском мрежом 0,4kV кабл типа
PP00-AS 4x150mm2 уз уградњу одговарајућег
броја
слободностојећих
дистрибутивних
разводних ормана типа ССКПК ЕВ-3П
одговарајућег подтипа (броја извода) путем
којих би се могло вршити напајање садржаја
предметног
блока.
Опционо
извршити
реконструкцију дистрибутивне трафостанице
20/0,4kV РТС-184 Зрењанин уградњом другог
енергетског трансформатора одговарајуће
снаге, проширити нисконапонски блок
допунским изводима и ангажовањем резервног
извода 0,4kV положити кабл 0,4kV типа PP00AS 4x150mm2 од трафостанице до локалитета
блока, положити кабл 0,4kV типа PP00-AS
4x150mm2 у зони блока и уградити
одговарајући
број
слободностојећих
дистрибутивних разводних ормана типа
ССКПК ЕВ-3П одговарајућег подтипа (броја
извода) прикључака путем којих би се могло
вршити напајање садржаја предметног блока.
Урбанистичка целина 2, блок бр. 1 –
постојећи објекат станице за снабдевање
горивом се напаја из дистрибутивне
трафостанице 20/0,4kV РТС-167 Зрењанин
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путем посебног извода 0,4kV из трафостанице
и подземног кабла 0,4kV. Постоји могућност
да се постојећи објекат и даље напаја из
дистрибутивне трафостанице 20/0,4kV РТС167 Зрењанин путем посебног извода 0,4kV из
трафостанице и подземног кабла 0,4kV.
Урбанистичка целина 3, блок бр. 4 - у
обухвату Плана не постоји нисконапонска
мрежа путем које би се могло вршити
напајање
садржаја
предметног
блока.
Извршити опремање блока средњенапонском
кабловском мрежом 20kV кабловима типа
XHE-49.A
3x1x150mm2
дистрибутивнoм
трафостаницoм 20/0,4kV одговарајуће снаге и
нисконапонском мрежом 0,4kV кабл типа
PP00-AS 4x150mm2 уз уградњу одговарајућег
броја
слободностојећих
дистрибутивних
разводних ормана типа ССКПК ЕВ-3П
одговарајућег подтипа (броја извода) путем
којих би се могло вршити напајање садржаја
предметног
блока.
Опционо
извршити
реконструкцију дистрибутивне трафостанице
20/0,4kV РТС-184 Зрењанин уградњом другог
енергетског трансформатора одговарајуће
снаге, проширити нисконапонски блок
допунским изводима и ангажовањем резервног
извода 0,4kV положити кабл 0,4kV типа PP00AS 4x150mm2 од трафостанице до локалитета
блока, положити кабл 0,4kV типа PP00-AS
4x150mm2 у зони блока и уградити
одговарајући
број
слободностојећих
дистрибутивних разводних ормана типа
ССКПК ЕВ-3П одговарајућег подтипа (броја
извода) прикључака путем којих би се могло
вршити напајање садржаја предметног блока.
Урбанистичка целина 5, блок бр. 61 –
преко зоне блока сада прелази већи број траса
нисконапонске мреже 0,4kV путем које се сада
напајају садржаји стамбене градње у
Урбанистичкој подцелини 5в. У обухвату
Плана не постоји средњенапонска и
нисконапонска мрежа путем које би се могло
вршити напајање садржаја предметног блока.
Извршити опремање блока средњенапонском
кабловском мрежом 20kV кабловима типа
XHE-49.A
3x1x150mm2
дистрибутивним
трафостаницама 20/0,4kV одговарајуће снаге и
нисконапонском мрежом 0,4kV кабл типа
PP00-AS 4x150mm2 уз уградњу одговарајућег
броја
слободностојећих
дистрибутивних
разводних ормана типа ССКПК ЕВ-3П
одговарајућег подтипа (броја извода) путем
којих би се могло вршити напајање садржаја
предметног блока. Осим тога обезбедити
напајање садржаја стамбене градње у
Урбанистичкој подцелини 5в из будуће
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дистрибутивне
трафостанице
путем
одговарајућег броја 0,4kV каблова типа PP00AS 4x150mm2. Извршити демонтажу већег
броја траса нисконапонске мреже 0,4kV путем
које се сада (преко зоне предметног блока)
напајају садржаја стамбене градње у
Урбанистичкој подцелини 5в.
„За нову улицу 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.
Нови 20kV кабловски водови ће се
полагати у зависности од потребе будућих
потрошача.
Целокупну
електроенергетску
мрежу
градити на основу главних пројеката у складу
са важећим законским прописима.
Објекти становања и остали објекти морају
имати обезбеђено снабдевање електричном
енергијом са јавне мреже индивидуално
решено.
Прикључци објеката на електроенергетску
мрежу граде се на основу услова прибављених
од власника јавне инфраструктурне мреже и
информације о локацији, односно, локацијске
дозволе.
Правила грађења за електроенергетску
инфраструктуру
Целокупну
електроенергетску
мрежу
градити на основу главних пројеката у складу
са важећим законским прописима.
Објекти становања и остали објекти морају
имати обезбеђено снабдевање електричном
енергијом са јавне мреже индивидуално
решено.
Прикључци објеката на електроенергетску
мрежу граде се на основу услова прибављених
од власника јавне инфраструктурне мреже.
Правила за изградњу надземне и подземне
електроенергетске мреже
Трасе нове електродистрибутивне мреже
планирати по јавној површини уз постојеће и
будуће саобраћајнице у коридорима уз осталу
инфраструктуру са обе стране саобраћајнице.
Предвидети могућност укрштања енергетских
и оптичких водова са саобраћајницама према
указаној
потреби.
Предвидети
пролаз
енергетских и оптичких каблова кроз објекте у
оквиру саобраћајница.
Нисконапонски водови се граде као
надземни и подземни. Надземни водови се
граде на бетонским и гвозденорешеткастим
стубовима са голим проводницима или СКСом, а подземни водови се граде кабловима.
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Правила за укрштање и паралелно вођење
карактеристичних објеката инфраструктуре са
електродистрибутивним објектима
Обезбедити довољну удаљеност од темеља
надземних електродистрибутивних објеката,
да би се сачувала њихова статичка стабилност,
и од уземљења стубова мреже и трафостаница
која се налазе прстенасто положена на
растојању 1 m од спољашњих ивица истих и на
дубини од 0,5 до 1 m.
Приближавање и укрштање енергетског и
телекомуникационог (ТК) кабла
Дозвољено
је
паралелно
вођење
енергетског и телекомуникационог (ТК) кабла
на међусобном размаку од најмање (SRPS
N.C0.101):
0,5 m за каблове 1 kV, 10 kV и 20 kV;
1 m за каблове 35 kV.
Укрштање енергетског и ТК кабла врши се
на размаку од најмање 0,5 m. Угао укрштања
треба да буде:
најмање 30°, по могућству што ближе 90°;
Енергетски кабл се, по правилу, поставља
испод ТК кабла.
Уколико не могу да се постигну размаци,
на тим местима се енергетски кабл провлачи
кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да
буде мањи од 0,3 m.
Ограничења (дозвољени размаци и углови
укрштања) се односе само на ТК кабл са
упоредним
симетричним
жичним
проводницима (NF кабл). ТК кабл који служи
само за потребе
електродистрибуције (заштита кабловског
вода, MTK, управљање, надзор итд.) може да
се полаже у исти ров са енергетским каблом.
Оптички кабл се обавезно полаже заједно
са кабловским водом 35kV. Оптички кабл или
полиетиленска (PE) цев кроз коју би се
накнадно положио оптички кабл може да се
положи и заједно са кабловским водом 10 kV
или 20 kV, ако је својим интерним стандардом,
пројектом или сличним документом тако
одредила надлежна дистрибутивна компанија.
Приближавање и укрштање енергетских
каблова са цевима водовода и канализације
Није
дозвољено
паралелно
вођење
енергетских каблова испод или изнад
водоводних и канализационих цеви (паралелно
вођење у вертикалној равни). Најмањи размак
енергетског кабла од водоводне или
канализационе цеви при паралелном вођењу у
хоризонталној или косој равни треба да
износи:
за каблове 35 kV: 0,5m;
за остале каблове: 0,4m.
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Поред испуњења захтева о најмањим
размацима, код паралелног вођења у косој
равни најближа тачка енергетског кабла,
пројектована на хоризонталну раван у нивоу
водоводне или канализационе цеви, мора да
буде удаљена од ових инсталација најмање
0,3m за каблове, колико износе сигурносни
размаци због обављања радова.
При укрштању, енергетски кабл може да
буде положен испод или изнад водоводне или
канализационе цеви на растојању од најмање:
за каблове 35 kV: 0,4m;
за остале каблове: 0,3 m.
Уколико не могу да се постигну размаци,
на тим местима енергетски кабл се провлачи
кроз заштитну цев, али и тада размаци не
смеју да буду мањи од 0,5m за кабл 110 kV и
0,3m за остале каблове.
Приближавање и укрштање енергетских
каблова са гасоводом
Није
дозвољено
паралелно
вођење
енергетских каблова испод или изнад гасовода
(паралелно вођење у вертикалној равни).
Поред испуњења захтева о најмањим
размацима, код паралелног вођења у косој
равни најближа тачка енергетског кабла,
пројектована на хоризонталну раван, мора да
буде удаљена од гасовода најмање 0,3m
колико износе сигурносни размаци због
обављања радова.
Међусобно приближавање и укрштање
енергетских каблова
Међусобни размак НН и СН енергетских
каблова при паралелном вођењу у истом
кабловском рову одређује се на основу
дозвољеног струјног оптерећења, примењене
кабловске постељице и броја каблова, али не
сме да буде мањи од 0,07m. Да се обезбеди да
се у рову каблови међусобно не додирују.
Код индивидуалних потрошача мерно
место може да буде на граници парцеле у
засебном орману или на фасади објекта.
Правила грађења за трафо станице
Трафо станице градити као зидане,
монтажно-бетонске (МБТС) и стубне (СТС) за
рад на 20 kV напонски ниво;
Могуће је проширење и реконструкција
постојећих трафо станице;
Највећи број трафо станица градиће се на
локацијама где је планирано становање због
повећања инсталисане снаге, као и објектима
јавне намене и пословним центрима;
Површина за изградњу зидане или МБТС
треба да буде око 30m², минимална удаљеност
од других објеката треба да буде 3m;
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СТС се може градити у линији постојећег
надземног вода или ван њега на парцели
власника (корисника), најмање 3m од
стамбених и других објеката.
За објекте типске трансформаторске
станице 10/0,4 kV, 20/0,4 kV и водовa
напонског нивоа 10(20) kV могућa је изградња
у складу са Законом о планирању и изградњи,
Правилницима и Уредбама, иако нису дати у
графичком прилогу.“
На страни 41 у наслову 3.3.4.1 Јавно
осветљење мења се текст и гласи:
„Јавно
осветљење
се
састоји
од
функционалног осветљења саобраћајница,
пешачке стазе и осветљења паркова. Мрежа
јавног осветљења је већим делом ваздушна на
стубовима
НН
мреже.
Светиљке
су
постављене на украсне и челичне стубове
јавног осветљења или на стубове НН мреже. У
неким улицама су старе светиљке замењене за
нове са металхалогеним или натријумовим
извором светла, али је већина светиљки још
увек стара са живиним сијалицама од 125 до
400W.
У оквиру урбанистичких подцелина 5а и
5б мрежа јавног осветљења може се градити
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.
Планиране саобраћајнице у оквиру зоне
језера треба осветлити светиљкама на
челичним,
поцинкованим
и
фарбаним
стубовима, а тротоаре је неопходно адекватно
осветлити светиљкама на украсним стубовима.
Тип стуба и светиљке прописује стручна
служба надлежног предузећа и биће усклађена
са постојећим мобилијаром на шеталишту.
Планирано шеталиште и бициклистичку
стазу поред Бегеја у оквиру зоне реке Бегеј је
неопходно адекватно осветлити светиљкама на
украсним стубовима. Тип стуба и светиљке
прописује
стручна
служба
надлежног
предузећа и биће усклађена са постојећим
мобилијаром на шеталишту.
Постојеће
и
планиране
паркове,
шеталишта, спортске објекте и јавне површине
је потребно адекватно осветлити светиљкама
на украсним стубовима. За осветљење паркова
пре свега планирати украсне стубове,
демонтиране из центра типа „Зрењанин“. За
све остале објекте за избор стубова и
светиљки, као и извора светла ускладити са
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условима које прописује стручна служба
надлежног предузећа.
Правила грађења за јавно осветљење
Из исте трафостанице је могуће напајање
јавне расвете канделаберског типа или заједно
у
склопу
нисконапонске
електродистрибутивне
мреже
широке
потрошње са самоносивим кабловским снопом
на бетонским 9m стубовима;
Сви стубови засебне мреже морају имати
антикорозивну заштиту као и заштиту од
опасног напона додира (уземљење);
Код ново постављених (или замењених)
светиљке у циљу енергетске ефикасности
треба водити рачуна о избору светлосног
извора;
За потребе напајања јавне расвете, у
непосредној близини постојећих и/или
будућих трафостаница, на јавној површини
предвидети локације за смештај ормана
мерног места јавне расвете тип ПОММ-2/Х на
типском
слободностојећем
армиранобетонском постољу са КПК типа ЕВ-1П и
разводног ормана јавног осветљења ССРОЈО
(Тип – новосадски).
За расветна тела користити натријумове
светиљке
високог
притиска
или
са
металхалогеним сијалицама, односно расветна
тела у складу са новим технологијама развоја
(ЛЕД светиљке);
Ново постављене (или замењене) светиљке
морају да буду у складу са прописима CIE за
адекватну област (осветљење саобраћајница,
пешачких зона, паркова);
У случају каблирања НН мреже, стубови
НН мреже које имају на себи и мрежу јавног
осветљења и светиљке јавног осветљења, се не
могу уклањати, све док се не изгради ново
јавно осветљење на челичним стубовима који
морају имати антикорозивну заштиту;
Стубови и канделабри јавног осветљења се
постављају уз регулациону линију или 0,3m од
ивичњака, а није дозвољено њихово
постављање
изнад
других
подземних
инсталација и средином тротоара;
У случају осветљења саобраћајница или
пешачких стаза, стубови јавног осветљења
имају предност у односу на зеленило што
значи да дрворед мора да буде удаљен најмање
3m од осе стубова јавног осветљења.
За објекте типске трансформаторске
станице 10/0,4 kV, 20/0,4 kV и водови
напонског нивоа 10(20)kV могућа је изградња
у складу са Законом о планирању и изградњи,
Правилницима и Уредбама, и ако нису дати у
графичком прилогу.”
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На страни 43 у поднаслову Фиксна
телефонија мења се текст другог става и
гласи:
„За нову улицу између блокова 5а и 5б
треба планирати прикључење објеката на
телекомуникациону мрежу подземно, док се у
зони
урбанистичке
подцелине
5а
телекомуникациона мрежа може градити и
надземно на бетонским стубовима.“
На страни 44 текст у поднаслову Мобилна
телефонија се мења и гласи:
„Мобилна телефонија
Општи услови и принципи уређења за
телекомуникационе
мреже
мобилне
телефоније су:
Постојећи објекти - базне станице се
задржавају уколико су усклађени са свим
важећим законским прописима, уредбама и
правилницима.
Дозвољено је постављање базних станица
у "зонама повећане осетљивости" које су на
основу Правилника о изворима нејонизујућег
зрачења од посебног интереса:
подручја стамбених зона у којима се особе
могу задржавати и 24 сата дневно;
школе, домови, предшколске установе,
дечија игралишта;
болнице, породилишта;
туристички објекти, дечија игралишта као
и површине неизграђених парцела намењених,
организације,
а све у складу са условима Одељења за
привреду - Одсека за заштиту животне
средине, за сваки појединачан случај
изградње.
Нове базне станице се постављају на
основу Закона и на основу Правилника о
изворима
нејонизирајућих
зрачења
од
посебног интереса, врстама извора, начину и
периоду њиховог испитивања.
Општи услови и принципи грађења за
телекомуникационе
мреже
мобилне
телефоније су:
Уколико се базна станица поставља у
засебном комплексу, исти мора бити ограђен;
Објекат за смештај опреме може бити
зидани, монтажни или смештен на стубу;
Напајање базних станица електричном
енергијом
решити
са
нисконапонске
дистрибутивне мреже;“
На страни 53 текст треће алинеје се мења и
гласи:
„Правилника о условима за несметан и
безбедан
транспорт
природног
гаса
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гасоводима притиска до 16bar (Службени
гласник РС, број 85/15)“.
На страни 60
у наслову
3.4 Мере
енергетски ефикасне градње додаје се текст
који гласи:
„3.4.1. Мере за изградњу енергетски
ефикасних грејних инсталација и уређаја
Увођење система за грејање, хлађење и
вентилацију могуће је тек пошто се исцрпе све
расположиве
пасивне
архитектонскограђевинске мере за постизање топлотног и
ваздушног комфора.
Системе централног грејања пројектовати
и изводити тако да буде омогућена централна
и локална регулација и мерење потрошње
енергије за грејање. Резервоари у грејним
системима и системима за топлу воду морају
се топлотно изоловати. Разводна мрежа топле
воде мора бити уграђена унутар зграде, по
правилу смештена у инсталационе канале и
прописно изолована.
Циркулационе пумпе разгранатих система,
код којих се примењује квантитативна
регулација, потребно је опремити контролером
броја обртаја повезаним са системом контроле
према стварним захтевима простора.
Систем механичке припреме ваздуха
потребно је пројектовати и изводити тако да
буде омогућено коришћење топлоте отпадног
ваздуха. Сви објекти површине веће од 500m2
који имају принудну вентилацију протока
једнаку или већу од 300m3/час, морају имати
рекуператоре топлоте отпадног ваздуха
минималног степена ефикасности:
рекуператори вода – ваздух, зимски степен
корисности η ≥ 50%
рекуператори ваздух – ваздух, зимски
степен корисности η ≥ 70%
Уградња уређаја за рекуперацију топлоте
није обавезна у посебним случајевима (нпр.
када
постоје
извори
токсичних
или
експлозивних материја) и у случајевима када
је доказано да њихова уградња није могућа.
Регенеративне
размењиваче
топлоте
могуће је користити само у случајевима када
отпадни ваздух не садржи дувански дим,
непријатне мирисе и друге штетне загађиваче.
Довод ваздуха пројектовати и изводити са
могућношћу промене количине свежег ваздуха
према стварним потребама, са ограничењем
минимума потребног за вентилацију у складу
са наменом прострорије. Канале за усис свежег
ваздуха потребно је пројектовати и изводити
са топлотном изолацијом од усиса до уласка у
клима комору.
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Канале за дистрибуцију припремљеног
ваздуха потребно је пројектовати и изводити
са топлотном изолацијом у делу зграде који
није климатизован, као и све делове каналске
мреже где може доћи до кондензације влаге из
околног ваздуха.
За грејање простора зими и за делимично
хлађење лети могу се користити реверзибилне
топлотне пумпе.
Приликом
пројектовања
свих
термотехничких система и расхладних
агрегата који се користе за потребе хлађења у
зградама потребно је предвидети опрему са
степеном енергетске ефикасности који не
може бити мањи од вредности датих у

Правилнику о енергетској ефикасности зграда
(Службени Гласник, РС, број 61/11)“.
На страни 65 у поднаслову Заштитно
зеленило након првог става додати текст који
гласи:
„У заштитном пружном појасу вршити
садњу тако да високо растиње буде на размаку
од 10m у односу на спољну ивицу пружног
појаса. У том смислу, приликом планирања
заштитног зеленог појаса дуж железничке
пруге ради смањења буке, високо дрвеће је
могуће планирати на растојању већем од 1618m мерено управно на осу најближег
колосека.“

На страни 67 табела испод наслова 3.6. Биланс површина мења се и гласи:
намена

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

постојећа
површина (ha)

%

планирана
површина
(ha)

%

83.1
2.4
11.6
4.0
3.5

37.6
1.2
4.9
1.8
2.0

87.8
2.4
11.6
4.0
3.1

39.8
1.2
4.9
1.8
1.9

4.5
16.3
0.3
32.4

1.8
7.4
0.1
14.6

4.5
11.2
0.3
32.4

1.8
5.1
0.1
14.6

8.1
7.6
2.7
36.3
2.4
6.4
222.8

3.7
2.9
1.1
16.6
1.2
2.9
100

8.0
7.6
2.7
37.9
2.4
6.4
222.8

3.7
2.9
1.1
17.0
1.2
2.9
100

Текст испод табеле се брише.
На страни 68 у наслову 3.7. Регулација и
нивелација површина јавне намене мења се
текст прве реченице другог става и гласи:
„Постојеће површине јавне намене се
задржавају, а заједно са новим површинама
јавне намене које су овим Планом дефинисане,
приказане су на графичким прилозима број: 4,
5, 6, 7, 8, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9ђ, 9и, 9ј, 9к, 9л и
10.“
И брише се целокупан текст поднаслова
Детаљ бр.3.

На страни 70 у оквиру наслова 3.7.
Регулација и нивелација површина јавне
намене после другог става додаје се следећи
текст:
„Детаљ бр. 12 (графички прилог 9ђ)
У оквиру целине бр. 2, блок бр.1 формира
се нова парцела од парцеле кат.бр. 6008/2 и
делова парцела кат. бр. 9604, 6008/1 и 9603/1.
Детаљ бр. 13 (графички прилог 9и)
У оквиру целине бр. 3 - блок бр. 14, од
дела парцеле кат. бр. 8011/1 планира се
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формирање нове јавне површине претежне
намене – зеленило.
Детаљ бр. 14 (графички прилог 9ј)
У оквиру целине бр. 5- подцелине 5б, на
парцели кат. бр. 14573/1 формира се нова
површине јавне намене – терцијарна улица
која спаја ул. Фрање Клуза и Игманску.
Детаљ бр. 15 (графички прилог 9к)
У оквиру целине бр. 5- подцелине 5б, на
парцели кат. бр. 14573/1 формира се нова
површине јавне намене – терцијарна улица
која спаја ул. Фрање Клуза и Игманску.
Детаљ бр. 16 (графички прилог 9л)
У оквиру целине бр. 5- подцелине 5б, на
парцели кат. бр. 14574 формира се нова
површине јавне намене – терцијарна улица
која спаја ул. Фрање Клуза и Игманску.“
На страни 70 у наслову 3.8 Правила
парцелације, препарцелације и исправке
границе парцеле други став се мења и гласи:
„У случају када постојећи објекат и
елементи објекта (рампе, степеништа и сл)
прелазе преко границе парцеле, а не
угрожавају функционисање јавне површине и
инфраструктуре, што стручне службе и јавна
предузећа утврђују у сваком појединачном
случају, утврђује се да је регулациона линија
по граници објекта у ширини парцеле. На
овако формираним парцелама код будуће
изградње, грађевинска линија утврђује се на
основу већине изграђених објеката у зони
(преко 50%).“
На страни 71 у оквиру наслова 3.8
Правила парцелације, препарцелације и
исправке границе парцеле након првог става
додаје се текст који гласи:
„Приликом
формирања
нових
грађевинских парцела у поступку парцелације,
бочна граница новоформиране парцеле може
бити на удаљености мањој од планом
прописане у односу на постојеће објекте уз
поштовање свих осталих правила грађења.
Приликом
формирања
грађевинских
парцела за редовну употребу објеката, бочна
граница новоформиране парцеле може бити на
удаљености мањој од планом прописане у
односу на постојеће објекте.“
У другом ставу након друге реченице
додати текст који гласи:
„У оквиру урбанистичке целине 2, блок бр.
1, на парцели бр.6313 (објекат јавне намене –
Месна Заједница), формира се и парцела мање
површине од површине за минималну
грађевинску парцелу утврђену Планом за
предметни објекат чија се намена мења у
породично становање.“
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На страни 71 у наслову 3.9 Зоне
ограничене изградње други став се мења и
гласи:
„ У оквиру инфраструктурног појаса
ширине 25m мерено управно на осу крајњих
колосека задржавају се постојећи објекти и
дозвољена
је
њихова
реконструкција,
адаптација и замена објекта новим у истим
габаритима, а у складу са правилима уређења
и грађења утврђених овим Планом за дату
намену и условима АД „Инфраструктура
железнице Србије“ и то:
- Ако се железничка пруга налази у
нивоу терена, објекти се могу задржати на
удаљености од најмање 13m од осе најближег
колосека, али не мање од 5m од стабилних
постројења електричне вуче.
- Ако се железничка пруга налази на
насипу, могу се задржати објекти који су на
удаљености не мањој од 6m од ножице насипа,
али не мање од 13m од осе најближег
колосека.
Објекти се могу задржати само ван
граница земљишта чији је корисник
„Инфраструктура железница Србије“ АД.
У заштитном пружном појасу, на
удаљености од 50m од осе крајњих колосека
предметних пруга, не могу се планирати
објекти у којима се производе експлозивна
средства
или складиште
експлозивних
производа и други слични објекти.
У заштитном појасу гасовода за
дистрибуцију природног гаса, на непрописној
удаљености од ње, не смеју се градити објекти
који нису у функцији дистрибуције природног
гаса, садити дрвенасте биљке и вршити друге
радње које могу угрозити сигурност и
функционалност система за дистрибуцију
природног гаса.
У зависности од максималног притиска у
гасоводу, заштитни појас гасовода се простире
обострано од осе гасовода у ширини која
износи:
pmax
Обостра
(bar)
но (м)
pmax ≤ 4 (ПЕ и
1
челични гасоводи)
4 < pmax ≤ 10
2
(челични гасоводи)
4 < pmax ≤ 10 (ПЕ
3
гасоводи)
10 < pmax ≤ 16
3
(челични гасоводи)
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Забрањена је изградња објеката који нису у
функцији дистрибуције природног гаса као и
извођење радова испод, изнад и поред
гасовода за дистрибуцију природног гаса
супротно закону, техничким и другим
прописима.
У заштитном појасу гасовода не смеју се
изводити радови и друге активности, изузев
пољопривредних радова дубине до 0,50 (м),
без
писменог
одобрења
оператера
дистрибутивног система.
У заштитном појасу гасовода забрањено је
садити дрвеће и друго растиње чији корени
достижу дубину већу од 1,0 (м), односно, за
које је потребно да се земљиште обрађује
дубље од 0,5 (м)“.
На страни 73 у поднаслову Заштита од
кoмуналне буке додаје се текст који гласи:
„У складу са условима добијеним од АД
„Инфраструктура железнице Србије“, а у циљу
заштите становништва од буке изазване
железничким саобраћајем, неопходно је
предвидети мониторинг нивоа буке на
репрезентативним локацијама које ће утврдити
Градска управа –Одељење за привреду –
Одсек за заштиту и унапређивање животне
средине.“
На страни 81 у поднаслову Урбанистички
пројекти после последњег става се додаје
следећи текст:
„Обавезна је израда урбанистичког
пројекта за парцеле површине преко 2000m2
које се налазе у претежној намени – породично
становање у случају планирања изградње
објеката са већим бројем стамбених јединица,
а ускладу са правилима дефинисаним овим
Планом.“
„За парцелу кат.бр. 7638/16 обавезна је
израда урбанистичког пројекта којим ће се
дефинисати остала правила грађења, a
посебно: минимална површина једне стамбене
јединице, удаљеност
грађевинске од регулационе линије,
удаљеност објеката у односу на суседне
парцеле и објекте, саобраћајне прикључке и
др.“
На страни 82 у наслову 4.1.1 Породично
становање у другом ставу се додаје следећи
текст:
„У зони породичног становања на
катастарским парцелама преко 2000m2 могу се
градити објекти породичног становања са
већим бројем стамбених јединица уз
поштовање општих правила уређења и
грађења за зоне породичног становања
дефинисаних овим планом. Максимални
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индекс заузетости је 40%, а највећа дозвољена
спратност је П+1+Пк, По+П+1+Пк и
Су+ВП+1+Пк.
Обавезна
је
израда
урбанистичког
пројекта
којим ће се
дефинисати остала правила грађења, a
посебно: број и положај главних и осталих
објеката на парцели, минимална површина
једне
стамбене
јединице,
удаљеност
грађевинске од регулационе линије, удаљеност
објеката у односу на суседне парцеле и
објекте, саобраћајне прикључке и др.“
На страни 85 у поднаслову Услови за
парцелацију, препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле након треће реченице
првог става додаје се текст који гласи:
„Грађевинска парцела у оквиру намене
породично становање чија је површина већа од
2000m2 за изградњу објеката породичног
становања са већим бројем стамбених
јединица (више од три стамбене јединице)
мора имати директан прилаз са јавне
површине.“
Након табеле се додаје текст који гласи:
„Минимална
површина
парцела
намењених за породично становање у
блоковима бр. 63 и 64 је 600m2.
На страни 86 у поднаслову Блок бр.4 у
другом ставу брише се трећа реченица, а
додаје се следећи текст:
„На парцели кат. бр. 7638/16 удаљеност
грађевинске од регулационе линије ће се
утврдити приликом израде урбанистичког
пројекта.”
На страни 87 у тексту поднаслова Блок
бр.6 брише се прва реч у реченици
„максимално”.
У тексту поднаслова Блок бр.11 израз
''11.5m'' мења се изразом ''6m''.
На страни 88 након текста у оквиру
поднаслова Блок бр. 60, додати следећи текст:
„Блок бр. 63 и 64 – у оквиру намене
породично становање, удаљеност грађевинске
од регулационе линије је од 0-10m.“
Након текста у поднаслову Блок бр.64,
додати следећи текст:
„У случају да дође до неслагања текста и
графике Плана, важе правила дефинисана у
текстуалном делу Плана.“
На страни 88 у поднаслову удаљеност
објеката од суседних граница парцеле мења се
текст који гласи:
„Слободностојећи
главни
објекти,
магацини и објекти производног занатства
морају бити удаљени мин. 0,6m од бочне
границе парцеле, односно мин 2,4m од
наспрамне бочне и задње границе парцеле,

Страна 634

Број 29

Службени лист града Зрењанина

осим у блоку бр. 61 где слободностојећи
објекти морају бити удаљени мин 1m од бочне
границе парцеле, односно мин. 3m од
наспрамне бочне границе парцеле и мин 2,4m
од задње границе парцеле.
објекти у прекинутом низу морају бити
удаљени од наспрамне бочне границе парцеле
мин. 3m
помоћни објекти који се граде у дну
парцеле морају бити удаљени мин. 0,6m од
задње границе парцеле и бочне границе
парцеле, односно мин. 2,4m од наспрамне
бочне границе парцеле
- у блоковима бр.59 и 60 за организацију
пољопривредног
домаћинства
удаљеност
слободностојећих објеката мора бити мин.
0,6m од бочне границе парцеле и 4,50m од
наспрамне бочне границе парцеле, а мин. 1m
од задње границе парцеле.
- за објекте који се граде у блоку
објеката у низу задржава се градња објеката у
низу и објекти се постављају уз бочне границе
парцеле у складу са правилима грађења овог
Плана
- уколико се граде економски објекти –
сточне стаје у непосредној близини парцеле
јавних објеката, условљава се удаљеност мин.
50m од границе парцеле на којој се налазе или
планирају објекти од јавног интереса.
Објекти се могу постављати на мањој
удаљености од граница суседних парцеле уз
сагласност власника суседних парцела, осим у
блоковима бр. 63 и 64 где удаљености не могу
бити мање од дефинисаних овим Планом.
Уколико се постојећи објекат који се
уклања налази на међи или на удаљености
мањој од прописане, могућа је изградња новог
објекта на међи или на удаљености мањој од
планом прописане, исте спратности, у дужини
постојећег зида.
Уколико у зони (улица, блок) не постоје
изграђени објекти, нови објекти се постављају
уз десну бочну границу парцеле.
За угаоне парцеле - објекти у дну парцеле
су они објекти посматрани у односу на улицу
на коју се води предметна парцела.“
На страни 89 у поднаслову Највећи
дозвољени индекс заузетости додаје се текст
који гласи:
„На парцелама већим од 2000m2 на којима
се планира изградња већег броја стамбених
јединица, највећи индекс заузетости је 40%.“
На страни 89 у поднаслову Услови за
изградњу
других
објеката
на
истој
грађевинској парцели текст друге алинеје се
мења и гласи:
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„објекти производног занатства - све оне
занатске делатности које својим радом не могу
угрозити основну функцију становања уз
поштовање максимално прописаног индекса
заузетости парцеле;“
На страни 90 у поднаслову Услови за
изградњу
других
објеката
на
истој
грађевинској парцели
текст последње
реченице прве алинеје се мења и гласи:
„Спратност објеката максимално може
бити П +Пк.”
у претпоследњој алинеји текст последње
реченице се мења и гласи:
„Спратност помоћних објеката је П и ВП.
Површина сваког појединачног помоћног
објекта не може бити већа од површине
главног објекта на парцели.“
На страни 91 у поднаслову Услови за
изградњу
других
објеката
на
истој
грађевинској парцели у првој алинеји израз
''5m'' мења се изразом ''4m'' и додаје се следећи
текст:
„Укупна површина објекта производног
занатства и магацина пословних услуга на
парцели не може бити већа од површине
главног објекта.“
На страни 91 у поднаслову Услови и начин
обезбеђења приступа парцели и простора за
паркирање мења се текст и гласи:
„Грађевинске парцеле на којима се
планира
изградња
стамбених
објеката
непољопривредних домаћинстава могу имати
директан или индиректан приступ са јавног
пута.
Грађевинске парцеле на којима се планира
изградња
стамбених
објеката
непољопривредних домаћинстава, а имају
директан приступ са јавног пута, морају имати
минимално један колски приступ-прикључак
прилазног пута на јавни пут, ширине од 3 до 6
m (изузетно ширина колског приступаприкључка прилазног пута на јавни пут може
бити мања од 3 m, али не мања од 2,4 m уз
услове и сагласност управљача). Остале
елементе
колског
приступа-прикључка
прилазног пута на јавни пут (положај, радијус
прикључка
прилазног
пута,
коловозну
конструкцију, услове одводњавања и сл.)
одређује управљач условима за сваки
појединачни случај изградње.
Грађевинске парцеле на којима се планира
изградња:
стамбених
објеката
пољопривредних домаћинстава, пословних
објеката,
пословно-стамбених
објеката,
стамбено-пословних објеката, објеката јавне
намене и објеката јавних функција морају
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имати минимално један колски приступприкључак прилазног пута на јавни пут,
ширине од 3 до 6m. Остале елементе колског
приступа-прикључка прилазног пута на јавни
пут (радијус прикључка прилазног пута,
коловозну конструкцију, услове одводњавања
и сл.) одређује управљач условима за сваки
појединачни случај изградње.
Све грађевинске парцеле у овој намени
могу имати више колских приступаприкључака прилазних путева на јавни пут, уз
услове управљача за сваки појединачни случај
изградње.
Колске приступе-прикључке прилазних
путева на јавни пут реализовати тако да немају
штетне последице за несметано и безбедно
одвијање саобраћаја.
За објекте становања паркирање се
обезбеђује у оквиру сопствене парцеле, по
принципу – једна стамбена јединица-једно
паркинг место или гаражно место, осим у
случајевима где су изграђени или се планира
изградња објеката у низу, где се дозвољава
паркирање на јавној порвшини испред објекта.
Паркинге за транспортна возила и
пољопривредне машине предвидети у оквиру
парцеле, тј не могу се предвиђати на јавној
површини. Приликом изградње објеката који
имају потребу за паркирањем ових возила
потребно је обезебедити потребан број
паркинг места за ову врсту возила, у складу са
важећим правилицима и стандардима из ове
области.
Приликом
планирања
простора
за
паркирање возила за пословне, стамбенопословне и пословно-стамбене објекте,
потребно је поштовати и следеће нормативе:
пословна установа – једно ПМ на 70 m²
корисног простора;
трговина на мало – једно ПМ на 100 m²
корисног простора;
угоститељски објекат – једно ПМ на
користан простор за осам столица;
стандарде приступачности - у складу са
Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката
којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама (Службени гласник Републике
Србија, бр. 22/2015).
Поред
колског
приступа-прикључка
прилазног пута на јавни пут парцели, испред:
пословног, стамбено-пословног и пословностамбеног објекта, на јавној површини у зони
између тротоара и коловоза могу се

Страна 635

формирати паркинзи у складу са условима из
плана и условима управљача.
За изградњу ових паркинга потребно је
прибавити услове управљача за сваки
појединачни случај изградње и склопити
уговор са надлежним органом града
Зрењанина, а исте градити према следећим
правилима:
паркинг се формира испред парцеле
уколико постоје просторне могућности;
паркинг се израђује од растер коцки;
растер коцке се не постављају око дрвећа
у пречнику од 1m, а дрвеће заштити металном
решетком.
Тротоар испред парцеле на јавној
површини, по завршетку изградње, вратити у
првобитан положај тако да се кота нивелете и
материјали ускладе са постојећим тротоарима
и са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката
којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама (Службени гласник Републике
Србија, бр. 22/2015).
Постојећи некатегорисани путеви и
прилази (пролази) користе се као прилази
објектима и задржавају.“
На страни 92 у поднаслову Услови
заштите суседних објеката испред последње
реченице додати следећи текст:
„На фасадама помоћних објеката које су
удаљене од суседних граница парцеле од 0 m мање од 3m, могу се предвидети само отвори
са парапетом од 1.80m од готовог пода новог
објекта.”
На страни 93 у поднаслову Саобраћајне
површине у оквиру парцеле први став мења се
и гласи:
„У оквиру саобраћајних површина
планирано је:
тротоари;
манипулативне саобраћајне површине,
паркинзи за путничка возила, које треба
изградити у складу са стандардом SRPS
U.S4.234:2005.“
На страни 94 у поднаслову Озелењавање
парцела додаје се текст који гласи гласи:
„а на парцелама већим од 2000m2 на
којима се планира изградња већег броја
стамбених јединица је мин. 35%.“
На страни 96 у наслову 4.1.2 Мешовито
становање, текст се мења и гласи:
„Врста и намена објеката који се могу
градити под условима утврђеним планом, као
и врста и намена објеката чија је градња
забрањена
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Као главне објекте на парцели, могуће је
градити:
- стамбене објекте (вишепородичне и
породичне стамбене објекте)
- пословне објекте
- пословно стамбене објекте (више од
50% објекта пословна намена)
- стамбено пословне објекте (више од
50% објекта стамбена намена)
- објекти јавне намене
На парцели може бити више главних
објеката различите намене, уз поштовање
правила градње.
Стамбени објекти могу бити објекти
вишепородичног становања или објекти
породичног становања.
Пословни објекти су они објекти у којима
се одвија пословна делатност у складу са
компатибилним садржајима, а то су:
- трговине
- услужног занатства
- услужних делатности
- угоститељске делатности
- услужни сервиси - аутомеханичарске,
вулканизерске радње и сл. на пацелама мин.
површине 600m² и ширине уличног фронта
парцеле мин. 15m;
Објекти јавне намене то су
објекти
намењени за јавно коришћење и могу бити у
јавној својини и у свим облицима својине.
Објекти се граде према условима датим за
објекте јавне намене и правилима грађења
претежне намене простора.
Забрана изградње објеката
У намени мешовито становање забрањена
је изградња индустријских производних
објеката, лимарских, аутолимарских радњи,
дрвара, отворених складишта, складишта
секундарних сировина, нових станица за
снабдевање друмских возила погонским
горивом и сл. објеката који могу угрозити
основну намену становања, по питању
аерозагађења, буке, комуникација и сл.
По врсти, објекти могу бити :
- Слободностојећи
објекти
који
слободно стоје у простору тј. удаљени су од
бочних граница парцеле у складу са
правилима грађења.
- Објекти
у
низу
подразумевају
непрекидан низ објеката -дуж целе улице или
блока и прекинут низ објеката који чине два
(двојни објекат), три или неколико објеката
који нису у низу дуж целе улице или блока.
У зони мешовитог становања намена
објекта зависи од величине парцеле, тако да за
све парцеле које су мање од 600m2 и чија је
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ширина мања од 16m важе правила грађења за
породично становање.
За грађевинске парцеле веће од 600m2 и
ширине веће од 16m важе правила грађења за
вишепородично становање.
За грађевинске парцеле за изградњу
тржног центра у зони мешовитог становања
минимална
површина
парцеле
за
2
слободностојеће објекте је 2000m .
За изградњу нових вишепородичних
стамбених објеката и тржних центара у зони
мешовитог становања обавезна је израда
урбанистичког пројекта.
У зонама мешовитог становања, не могу се
парцелацијом
формирати
парцеле
за
породично становање, али се дозвољава
препарцелација парцела ради кориговања
границе парцеле, као и укрупњавање парцела.“
у
поднаслову
На
страни
97
Вишепородични стамбени објекти након прве
реченице се додаје следећи текст: „Минимална
квадратура једне стамбене јединице је 27,5m2.“
На страни 99 у поднаслову Највећи
дозвољени индекс заузетости мења се текст и
гласи:
„За објекте вишепородичног становања у
намени
мешовитог
становања
индекс
заузетости свих објеката на парцели је 40%.“
У поднаслову Услови за изградњу других
објеката на истој грађевинској парцели мења
се текст и гласи:
„Поред
стамбених
или
пословних
основних објеката, могу се градити гараже, као
заједничке гараже-низови, гараже у оквиру
заједничких блоковских површина у складу са
условима
надлежног
предузећа
и
Правилником о техничким захтевима за
заштиту гаража за путничке аутомобиле од
пожара и експлозија (Сл. лист СЦГ, бр.
31/2005), као и спортски терени-покривени
или непокривени, под условом да укупна
заузетост на парцели не може прећи укупну
планирану заузетост на парцели.
Спортски терени могу бити покривени или
непокривени. Ако су непокривеног или
наткривеног типа, њихова површина се не
рачуна у максимални индекс заузетости
парцеле. Покривени спортски објекти се
рачунају у индекс заузетости као сви остали
објекти на парцели.
Спратност гаража и покривених спортских
терена је П.
Ограде се могу поставити на границе
парцелa према следећим условима:
oграда на регулационој линији може бити
зидана или траспарентна. Ако је ограда зидана,
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висина је до 1,6m, док је транспарентна ограда
може бити до висине 1,8m,
ограда на бочним границама парцеле може
бити зидана или транспарентна висине до
1,8m,
објекти који се граде као
допуна
постојећих
блокова
вишепородичног
становања, где се парцеле формирају у
површини објеката са заштитним тротоаром,
ограде се не могу поставити.“
На страни 100 у поднаслову Услови и
начин обезбеђења приступа парцели и
простора за паркирања у оквиру парцеле на
којој се гради вишепородични стамбени
објекат мења се текст и гласи:
„Грађевинске парцеле на којима се
планира изградња објеката из ове намене могу
имати приступ парцели директно са јавног
пута или индиректно преко заједничких
блоковских површина.
Грађевинске парцеле на којима се планира
изградња објеката из ове намене, а имају
директан приступ са јавног пута, морају имати
минимално један колски приступ-прикључак
прилазног пута на јавни пут, ширине од 3,5 до
7 m. Остале елементе колског приступаприкључка прилазног пута на јавни пут
(радијус прикључка прилазног пута, коловозну
конструкцију, услове одводњавања и сл)
одређује управљач условима за сваки
појединачни случај изградње.
Све грађевинске парцеле у овој намени
могу имати више колских приступаприкључака прилазних путева на јавни пут, уз
услове управљача за сваки појединачни случај
изградње.
Колске приступе-прикључке прилазних
путева на јавни пут реализовати тако да немају
штетне последице за несметано и безбедно
одвијање саобраћаја.
Тротоар испред парцеле на јавној
површини, по завршетку изградње, вратити у
првобитан положај тако да се кота нивелете и
материјали ускладе са постојећим тротоарима
и са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката
којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама (Службени гласник Републике
Србија, бр. 22/2015).
Простор за паркирање возила је потребно
обезбедити у оквиру сопствене парцеле, по
принципу један стан-једно паркинг место.
Изградити паркинг места у складу са
стандардом SRPS U.S4.234:2005.
Паркинг места изградити од растер коцки.

Страна 637

Ако се планира гаража она може бити у
оквиру објекта у сутеренској, подрумској или
приземној етажи.
Уколико не постоје просторне могућности
за организовање паркирања унутар сопствене
парцеле, паркирање се усмерава на постојећа
или планирана паркиралишта, односно
паркинг
гараже,
што
је
регулисано
одговарајућом градском одлуком, поштујући
следеће нормативе:
банка, здравствена, пословна, образовна
или административна установа – једно ПМ на
70 m² корисног простора;
пошта – једно ПМ на 150 m² корисног
простора;
трговина на мало – једно ПМ на 100 m²
корисног простора;
угоститељски објекат – једно ПМ на
користан простор за осам столица;
хотелијерска установа – једно ПМ на
користан простор за 10 кревета;
позориште или биоскоп – једно ПМ на
користан простор за 30 гледалаца;
спортска хала – једно ПМ на користан
простор за 40 гледалаца;
а све у складу са Правилником о
техничким
стандардима
планирања,
пројектовања и изградње објеката којима се
осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим
особама (Службени гласник Републике Србија,
бр. 22/2015).“
На страни 100 у поднаслову Услови
заштите суседних објеката мења се текст и
гласи:
„Грађевински елементи објекта
Грађевински елементи испод коте уличног
тротоара-подземне
етаже
–могу
прећи
грађевинску односно регулациону линију:
стопа темеља и зидови подземна етажа
максимално 0,15m до дубине од 2,6m, испод
површине тротоара, а испод те дубине до
0,50m;
стопе темеља, хоризонтална пројекција
стрехе са олучном хоризонталом, не смеју
прећи границу суседне парцеле.
У
случају
изградње
објеката
у
непрекинутом низу, не смеју се на бочним
фасадама остављати отвори, светларници или
вентилациони отвори.
Положај нових објеката у односу на
постојеће мора бити такав да нова изградња не
угрожава постојеће објекте у смислу габарита
и могућности осунчања постојећих објеката.
Уколико се нови објекат гради на међи уз
постојећи суседни објекат потребно је
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извршити геомеханичка испитивања тла на
којем се гради објекат, провера стабилности
темеља постојећег објекта, као и извршити
обезбеђење суседног објекта, уколико се ради
о заједничком зиду-забату. Исто тако, ако
суседни објекат уз који се гради нови објекат
има подрум, обавезна је изградња подрума у
новом објекту или усклађивање коте темеља
новог објекта са
темељима постојећег
објекта, а све према грађевинским прописима
и стандардима за ову област.
На фасадама објекта које су удаљене од
суседних граница парцеле до 3,00m, могу се
предвидети само отвори са парапетом од
1,80m од готовог пода новог објекта,
санитарних просторија, оставе и кухиње или
фиксни
„светларници“
за
осветљење
степенишног простора.
Приликом изградње вишепородичног
стамбеног објекта може се дозволити следеће:
грађевински елементи (еркери, балкони,
улазне надстрешнице без стубова) могу прећи
грађевинску
тј.
регулациону
линију
максимално 1,20m на делу објекта вишем од
3m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 50% уличне фасаде
објекта;
спољно стамбено степениште се не може
постављати ван регулационе линије;
Уколико се гради пословна приземна
етажа у оквиру стамбеног објекта, грађевински
елементи у нивоу приземља могу прећи,
грађевинску, односно регулациону линију,
рачунајући од основног габарита објекта, до
хоризонталне пројекције испада и то:
излози локала до 0,30 m по целој висини,
када је најмања ширина тротоара 3 m;
степениште се не може постављати ван
регулационе линије. Изузетно,
може се
дозволити изградња једног степеника ван
регулационе линије објекта, висине 15cm,
ширине 3 cm, на ширини тротоара већој од
3m;
транспарентне
браварске
конзолне
надстрешнице у зони приземне етаже до
ширине 2m, на висини од 3m;
конзолне рекламе до 1,20m на висини
изнад 3m;
спољна јединица клима уређаја се не сме
постављати на мањој удаљености од 2.50 m од
суседне парцеле.
Отворене спољне степенице могу се
постављати на предњи део објекта, ако је
грађевинска линија померена у односу на
регулациону линију и ако савлађују висину до
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90cm. Свако степениште које савлађује већу
висину од 90cm, улази у габарит објекта.“
На страни 101 у поднаслову Саобраћајне
површине у оквиру парцеле на којој се гради
вишепородични стамбени објекат мења се
текст и гласи:
„У оквиру саобраћајних површина
планирано је:
тротоари, ширине мин.2 m, са попречним
падом од 1%;
манипулативне саобраћајнице ширине
мин.3 m, са попречним падом 2.5%;
паркинг за путничка возила изградити у
складу са стандардом SRPS U.S4.234:2005.
Тротоаре у овиру парцеле предвидети са
бетонским коцкама са свим потребним
дренажним слојевима које су одвојене од
зелених
површина
бочним
бетонским
ивичњацима.
Паркинг површине предвидети од шупљих
растер бетонских коцки.
Могу се предвидети и други материјали,
који су еколошки одговарајући и који имају
све потребне карактеристике за саобраћајне
површине.
Приликом планирања ових површина,
ускладити их са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са
инавалидитетом, деци и старим особама (Сл.
гласник РС бр. 22/15).“
На страни 102 у поднаслову Услови за
прикључења на комуналну и осталу
инфраструктуру вишепородичног стамбеног
објекта мења се текст и гласи:
„Техничке услове и начин прикључивања
објеката на постојећу или планирану
комуналну и осталу инфраструктуру одређује
надлежно предузеће у складу са важећим
законима и прописима из те области.
Одржавање објекта
За објекте који се граде у зони
вишепородичног становања за изградњу
вишепородичног објеката, потребно је
обезбедити комунално одржавање и одношење
смећа у складу са условима ЈКП “Чистоћа и
зеленило“ и градским одлукама о комуналном
одржавању.”
На
страни
103
у
поднаслову
Архитектонско и естетско обликовање
објеката
(материјали,
врста
кровног
покривача, фасада и сл.) мења се текст и гласи:
„За градњу објеката предвидети савремене
материјале.
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За успостављање јединствене естетске и
визуелне целине у улици, зони и блоку, мора
се водити рачуна о архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама.
Приликом изградње водити рачуна да се
ради о еколошки чистим материјалима, који
имају све потребне термичке слојеве, како за
столарске и браварске позиције, тако и за
зидове, кровне равни, подове и др.
Водити рачуна, приликом градње, о
рационалном коришћењу ресурса, енергије и
земљишта, тако да нова градња буде
квалитетно побољшање простора, а не његова
деградација.
У архитектонском смислу, наслонити се на
позитина искуства и принципе модерне,
савремене архитектуре, али и традиције
поднебља.
Код допуне постојећих насеља и блокова
вишепородичног становања, водити рачуна да
се новим објектима не наруши постојећи
архитектонски израз, како у погледу
материјала, тако и у погледу колорита,
детаља, акцената и сл.“
На страни 104 у поднаслову Услови за
доградњу и реконструкцију објеката мења се
текст и гласи:
„Објекти вишепородичног становања се
могу
реконструисати
и
дограђивати
(надзиђивати) у циљу постизања сигурности и
стабилности
објекта,
реконструкције
постојећих инсталација,
изградње
лифтовског
постројења,
изградње и доградње рампи за особе са
посебним потребама у простору, као и :
промене намене дела објекта у стамбенопословни или пословно-стамбени у складу са
условима у погледу делатности које се могу
градити у зони мешовитог становања и
на објектима (под објектом се подразумева
целокупан објекат, скуп свих ламела и улаза
објекта који чини физичку целину) са равним
кровом, доградња једне поткровне етаже
(претварање равног крова у коси кров ради
формирања стамбеног простора) уз израду
статичког прорачуна стабилности објекта,
носивости тла, као и уз услове надлежних
комуналних предузећа о могућностима
прикључења на инфраструктуру.
Реконструкција у смислу, интервенција на
фасади, односно, затварање постојећих тераса,
лођа и балкона није могућа. Изузетно се може
дозволити ова реконструкција уколико се
предвиди заједничка интервенција на целој
фасади једнообразно и у смислу извођења,
истовремено.

Страна 639

Претварање
таванског
простора
у
стамбени простор је могућа:
на
постојећим
вишепородичним
стамбеним објектима са косим кровомпретварање таванског простора у стамбени
простор-поткровна етажа уз услове надлежних
комуналних предузећа о могућностима
прикључења на инфрастутуру, статичког
прорачуна о носивости међуспратне таванице.
Претварање
заједничких
просторија
станара у стамбени простор је могућа у складу
са условима из Плана.
Претварање стамбеног простора у оквиру
вишепородичног стамбеног објекта који
користи унутрашње стамбено степениште,
дозвољава се за делатности које су прописане
за вишепородично становање и које не ремете
услове становања и за које постоје просторнотехнички услови“.
На страни 111 у оквиру поднаслова
Спратност или висина објекта мења се текст
прве реченице другог става и гласи:
„Максимална висина венца објеката у
блоковима 14 и 58 је 10m.“
На страни 125 у оквиру поднаслова Израда
урбанистичких пројеката након првог става се
додаје текст који гласи:
„Израда урбанистичких пројеката се
прописује и за парцелу кат. бр. 7638/16 која се
налази у блоку бр.4, као и у случају планирања
изградње већег броја стамбених јединица од
прописаних на парцелама већим од 2000m2, а
које се налазе у претежној намени – породично
становање.“
На страни 126 у наслову 6. Посебни услови
иза последњег става додаје се нови став који
гласи:
„У зони породичног становања могуће је
озаконити три стамбена објекта“.
На страни 129 у наслову Објашњење
појмова, текст се мења и гласи:
„Подрумска етажа (По) је подземна етажа
која је укопана min. 0,5m испод коте терена и
има прописану висину за одређену намену
(min. 2,2m, за становање min. 2,4m).
Дозвољено је укопавање више етажа уколико
то режим подземних вода дозвољава.
За стамбену и пословну намену етажа мора
имати отворе за дневно осветљење и услове за
прикључење на мрежу фекалне канализације.
Сутеренска етажа (Су) је подземна етажа
која је делимично укопана, маx.50cm испод
коте терена, прописане висине за одређену
намену, мин.висине 2,4m, у којој је дозвољено
становање, уколико има услова за прикључење
етаже на фекалну канализацију;
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Приземна етажа (П) је надземна етажа,
која је целом површином изнад земље и налази
се на коти 0,15-1,2m од коте терена, прописане
висине за одређену намену, мин висине 2,4m
за становање;
Високо приземље (ВП) је надземна етажа,
која се налази изнад сутерена или подрума и
налази се на коти 1,2m -2,4m, прописане
висине за одређену намену, мин. висине 2,4m
за становање;
Спратна етажа-спрат(1,2,..) је свака етажа
изнад приземне етаже, прописане висине за
одређену намену, мин. 2,4m, за становање;
Поткровље (Пк) је етажа која се налази
испод крова и има висину назитка највише
1,6m рачунајући од коте готовог пода до тачке
прелома кровне косине и прописану висину за
одређену намену (min. 2,4m за становање).
У поткровљу је дозвољено постављање
кровних прозора и формирање кровних баџа.
Максимална спољна висина кровне баџе мора
бити нижа од висинске коте слемена крова.
Под поткровљем се подразумева етажа
која може имати два нивоа и формирати
дуплекс станове.
Горња етажа поткровља има везу само
преко доње етаже поткровља (степениште у
оквиру станова), формирају је кровне равни,
нема назидак и осветљава се преко кровних
прозора и не могу се предвидети кровне баџе.
Повучена спратна етажа (Пс) може се
градити уместо поткровља. То је последња
етажа, повучена од предње и задње фасадне
равни објекта min. 1,8m. Уколико се објекат
налази на углу две улице, етажа се повлачи од
предње и задње фасадне равни објекта у
односу на грађевинску линију обе улице.
Овај простор користи се као тераса, без
могућности затварања и наткривања. Спратна
висина може бити max. 3m. Стреха повучене
спратне етаже може прећи линију повучене
фасаде max. 0,5m.
Таван је део објекта који се налази изнад
завршне етаже, а не користи се као корисни
простор зграде, тј. као етажа, надзидак може
бити максимално m.
Под висином објекта подразумева се
растојање од нулте коте терена до коте
кровног венца, односно тачке прелома зида и
кровних равни.“
3 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ
ДЕЛУ ПЛАНА

27. новембар 2019. год.

123
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19),
члана 32.-36.
Правилника о садржини, начину и поступку
израде
докумената
просторног
и
урбанистичког планирања (''Службени гласник
РС'', бр. 32/19), члана 36. тачка 5. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19) и Мишљења
Комисије за планове Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 27.11.2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ГРАДНУЛИЦА“ У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи и Планом генералне регулације
"Граднулица"
(Службени
лист
града
Зрењанина'' бр. 8/2015 и 14/2018) приступа се
изради ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ГРАДНУЛИЦА''
У ЗРЕЊАНИНУ (у даљем тексту: Измена и
допуна Плана).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Измена
и допуна Плана дефинише се назив планског
документа, део обухвата Плана који се мења,
услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија, 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,
место
и
начин
објављивања јавног увида, начин финансирања
израде планског документа, неприступање
изради стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду
Измена и допуна Плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 3.
Оквирна граница Измене и допуне
Плана остаје непромењена. Измене и допуне
Плана подразумевају измене у текстуалном и
графичком делу плана. Измена и допуна плана
односе се на:
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- Анализу намена у оквиру обухвата
плана, промену намене дела парцеле кат. бр.
4098/54 КО Зрењанин I из намене породично
становање у намену станица за снабдевањем
горивом
- Преиспитивање правила грађења
Уколико се у току израде Измена и
допуна Плана буде дошло до нових сазнања,
могуће је још неке услове из плана изменити
или допунити, ако су то мање измене које
немају значајне утицаје на животну средину.
Члан 4.
Плански основ за израду Измена и
допуна Плана представља План генералне
регулације "Граднулица" (Службени лист
града Зрењанина'' бр. 8/2015 и 14/2018).
Циљ израде Измена и допуна Плана је
измена важећег планског решења, обезбеђење
услова за просторно уређење и изградњу.
Члан 5.
Израда Плана уступа се ''Јавном
предузећу за урбанизам'' (у даљем тексту: ЈП
Урбанизам) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Измена и допуна
Плана обезбедиће се из буџета Града
Зрењанина.
Рок за израду нацрта Измена и допуна
Плана је 60 (шездесет) дана од дана доношења
Одлуке о изради плана.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
Након доношења Одлуке о изради
Измена и допуна плана, носилац израде плана
организује рани јавни увид у трајању од 15
дана. Рани јавни увид се оглашава у
средствима јавног информисања. О излагању
на јавни увид стара се носилац израде плана.
Рани јавни увид обавља Комисија за планове
града Зрењанина. По завршеном раном јавном
увиду Комисија за планове сачињава извештај
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
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увида се оглашава се у средствима јавног
информисања. 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 8.
Одлуком Одељења за урбанизам,
Одсека за урбанизам и просторно планирање,
Градске управе града Зрењанина бр. 501103/19-IV-05-01
од
14.11.2019.
године
одлучено је да се не израђује Стратешка
процена утицаја Измена и допуна Плана
генералне
регулације
''Граднулица''
у
Зрењанину на животну средину, а на основу
претходно
прибављеног
мишљења
од
Одељењa за привреду, Одсека за заштиту и
унапређивање животне средине број: IV-08-04501-130 од 14.11.2019. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене
утицаја Измена и допуна Плана генералне
регулације ''Граднулица'' у Зрењанину на
животну средину, бр.бр. 501-103/19-IV-05-01
од 14.11.2019. године, која се заједно са овом
Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 9.
Саставни део Одлуке о изради Измене
и допуне Плана јесте графички приказ граница
и обухвата планског подручја који се уз ову
Одлуку објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 10.
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: 06-117-4/19-I
Дана: 27.11.2019. 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 11. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 29/16, 34/16, 5/17, 14/17, 37/17 и 7/18),
Одељење за урбанизам, Одсек за урбанизам и
просторно планирање Градске управе града
Зрењанина, дана 14.11.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ГРАДНУЛИЦА'' У ЗРЕЊАНИНУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За Измену и допуну Плана генералне
регулације ''Граднулица'' у Зрењанину (у
даљем тексту: Измена и допуна Плана) не
приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину.
Члан 2.
Циљ израде Измена и допуна Плана је
уређење неизграђених површина и обезбеђење
услова за просторно уређење и изградњу.
Измене и допуне подразумевају измене у
текстуалном и графичком делу плана.
Измене и допуне плана односе се на:
- Анализу намена у оквиру обухвата
плана, промену намене дела парцеле кат. бр.
4098/54 КО Зрењанин I из намене породично
становање у намену станица за снабдевањем
горивом
- Преиспитивање правила грађења
Члан 3.
За Измену и допуну Плана се не
приступа изради стратешке процене утицаја
на животну средину, а критеријуми и разлози
се заснивају на следећем:
За План генералне
регулације
''Граднулица'' у Зрењанину (''Службени лист
Града Зрењанина'' бр. 8/2015 и 14/2018) није
се приступило изради стратешке процене
утицаја на животну средину из разлога што су
сви утицаји сагледани приликом израде
Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Генералног плана Зрењанина
2006 – 2026. који је саставни део Генералног
плана Зрењанина 2006 – 2026, што је
образложено Одлукома о неприступању
изради стратешке процене утицаја Плана
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генералне
регулације ''Граднулица'' у
Зрењанину на животну средину, бр. 501230/09-IV-03-01 од 20.11.2009.године. и бр.
501-71/16-IV-05-01 од 16.06.2016. године.
Оцена стања, услови и конкретне мере за
смањење или потпуно уклањање утицаја
планираних решења на животну средину дати
Извештајем о стратешкој процени утицаја
Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026 на
животну средину уграђени су у План
генералне
регулације
''Граднулица''
у
Зрењанину (''Службени лист Града Зрењанина''
бр. 8/2015 и 14/2018). Процењен је могући
утицај планираних решења на животну
средину како у фази реализације Плана, тако и
по
коначној
имплементацији
Плана,
дефинисане су планске мере заштите које ће
ниво загађења довести на ниво дефинисан
законском регулативом.
Обзиром да планиране измене и допуне
немају могућност значајних утицаја на
животну средину, израда Измена и допуна
Плана генералне регулације ''Граднулица'' у
Зрењанину не подлеже обавези израде
извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
Члан 4.
На основу претходно наведеног
основни циљеви и мере заштите животне
средине садржани у Плану генералне
регулације
''Граднулица''
у
Зрењанину
(''Службени лист Града Зрењанина'' бр. 8/2015
и 14/2018) биће задржани, а предложене
измене неће негативно утицати на животну
средину, тако да није потребно приступити
изради Стратешке процене утицаја на животну
средину Измена и допуна Плана.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Измена и допуна Плана генералне
регулације ''Граднулица'' 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: 501-103/19-IV-05-01
Дана: 14.11.2019. године
Зрењанин
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НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
124
На основу чланова 36. и 128. Статута
града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина", бр. 719 и 18/19), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
27.11.2019. године, донела је
ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Центра за
пружање услуга социјалне заштите града
Зрењанина
("Службени
лист
града
Зрењанина", брoj 23/19) у члану 9. став 2.
брише се, а досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст.
2, 3. и 4.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-5/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
125
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19),
члана 32.-36.
Правилника о садржини, начину и поступку
израде
докумената
просторног
и
урбанистичког планирања (''Службени гласник
РС'', бр. 32/19), члана 36. тачка 5. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19) и Мишљења
Комисије за планове Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 27.11.2019.
године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА КЛЕК
Члан 1.
У складу са Законом о планирању и
изградњи и Планом генералне регулације
насељеног места Клек (Службени лист града
Зрењанина'' бр. 23/19) приступа се изради
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КЛЕК
(у даљем тексту: Измена и допуна Плана).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Измена
и допуна Плана дефинише се назив планског
документа, део обухвата Плана који се мења,
услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија, 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,
место
и
начин
објављивања јавног увида, начин финансирања
израде планског документа, неприступање
изради стратешке процене утицаја на животну
средину и други услови везани за израду
Измена и допуна Плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 3.
Оквирна граница Измене и допуне
Плана остаје непромењена. Измене и допуне
Плана подразумевају измене у текстуалном и
графичком делу плана. Измена и допуна плана
односе се на:
1. Промену намене дела катастарске
парцеле 613/12 Ко Клек, из намене јавно
зеленило у намену мешовито становање
Уколико се у току израде Измена и
допуна Плана буде дошло до нових сазнања,
могуће је још неке услове из плана изменити
или допунити, ако су то мање измене које
немају значајне утицаје на животну средину.
Члан 4.
Плански основ за израду Измена и
допуна Плана представља План генералне
регулације насељеног места Клек (Службени
лист града Зрењанина'' бр. 23/19).
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Циљ израде Измена и допуна Плана је
измена важећег планског решења, обезбеђење
услова за просторно уређење и изградњу.
Члан 5.
Израда Плана уступа се ''Јавном
предузећу за урбанизам'' (у даљем тексту: ЈП
Урбанизам) коју је основала јединица локалне
самоуправе за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања.
Средства за израду Измена и допуна
Плана обезбедиће се из буџета Града
Зрењанина.
Рок за израду нацрта Измена и допуна
Плана је 60 (шездесет) дана од дана доношења
Одлуке о изради плана, уз доставу КТП-а за
парцелу која је предмет измене.
Члан 6.
Спровођење и надзор над спровођењем
ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам,
Градске управе града Зрењанина.
Члан 7.
С обзиром да се ради о мањим
изменама и допунама плана, рани јавни увид
се не спроводи.
Након доношења Одлуке о изради
Измена и допуна Плана прибављају се услови
и други значајни подаци за израду плана.
Након израде Нацрта, план се излаже
на јавни увид у трајању од 15 дана у
просторијама зграде Градске управе града
Зрењанина, а време и место одржавања јавног
увида се оглашава се у дневном и локалном
листу и у електронском облику на интернет
страници јединице локалне самоуправе. У
оквиру јавног увида одржаће се и јавна
презентација. 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 8.
Одлуком Одељења за урбанизам,
Одсека за урбанизам и просторно планирање,
Градске управе града Зрењанина бр. 501128/19-IV-05-01
од
14.11.2019.
године
одлучено је да се не израђује Стратешка
процена утицаја Измена и допуна Плана
генералне регулације насељеног места Клек на
животну средину, а на основу претходно
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прибављеног мишљења од Одељењa за
привреду, Одсека за заштиту и унапређивање
животне средине број: IV-08-04-501-129 од
14.11.2019. године.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о
неприступању изради стратешке процене
утицаја Измена и допуна Плана генералне
регулације насељеног места Клек на животну
средину,
бр.
501-128/19-IV-05-01
од
14.11.2019. године, која се заједно са овом
Одлуком објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 9.
Саставни део Одлуке о изради Измене
и допуне Плана јесте графички приказ граница
и обухвата планског подручја који се уз ову
Одлуку објављује у "Службеном листу града
Зрењанина".
Члан 10.
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: 06-117-6/19-I
Дана: 27.11.2019. 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 11. Одлуке о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 29/16, 34/16, 5/17, 14/17, 37/17 и 7/18),
Одељење за урбанизам, Одсек за урбанизам и
просторно планирање Градске управе града
Зрењанина, дана 14.11.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КЛЕК
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
За Измену и допуну Плана генералне
регулације насељеног места Клек (у даљем
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тексту: Измена и допуна Плана) не приступа
се изради стратешке процене утицаја на
животну средину.
Члан 2.
Циљ израде Измена и допуна Плана је
уређење неизграђених површина и обезбеђење
услова за просторно уређење и изградњу.
Измене и допуне подразумевају измене у
текстуалном и графичком делу плана.
Измене и допуне плана односе се на:
- Промену намене дела катастарске
парцеле 613/12 Ко Клек, из намене јавно
зеленило у намену мешовито становање
Члан 3.
За Измену и допуну Плана се не
приступа изради стратешке процене утицаја
на животну средину, а критеријуми и разлози
се заснивају на следећем:
За Измену и допуну Плана генералне
регулације насељеног места Клек не приступа
се изради стратешке процене утицаја на
животну средину из разлога што су сви
утицаји сагледани приликом израде Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну
средину
Плана генералне
регулације
насељеног места Клек. Одлуком о приступању
изради стратешке процене утицаја Плана
генералне регулације насељеног места Клек
бр. 501-182/13-IV-05-01 од 26.08.2013. године
образложено је да је обезбеђена заштита
животне средине и одрживог развоја
сагледавањем свих промена у просторно функционалној
организацији
имплементацијом
планског
решења.
Стратешка процена утицаја планског решења
на животну средину вршена је за законом
одређене намене и врсте објеката, а у циљу
сагледавања могућих значајнијих утицаја на
животну средину, могућности смањења
негативних утицаја на животну средину и
спровођења мониторинга.
Обзиром да планиране измене и допуне
немају могућност значајних утицаја на
животну средину, израда Измена и допуна
Плана генералне регулације насељеног места
Клек не подлеже обавези израде извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Члан 4.
На основу претходно наведеног
основни циљеви и мере заштите животне
средине садржани у Плану генералне
регулације насељеног места Клек (''Службени
лист Града Зрењанина''
бр. 23/19) биће
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задржани, а предложене измене неће
негативно утицати на животну средину, тако
да није потребно приступити изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину Измена и допуна Плана.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Измена и допуна Плана генералне
регулације насељеног места Клек 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: 501-128/19-IV-05-01
Дана: 14.11.2019. године
Зрењанин
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић,с.р.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
126
На основу члана 7. Закона о путевима
(''Службени гласник РС'', бр. 41/18 и 95/18др.закон), чл. 32. и 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18), и чл. 36. и 128. став 1. Статута града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
27.11.2019. године донела је
ОДЛУКУ
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Овом одлуком уређујe се правни
положај некатегорисаних путева, услови и
начин управљања, заштите и одржавања
некатегорисаних путева, услови изградње и
реконструкције
некатегорисаних
путева,
извори и начин финансирања изградње,
реконструкције, заштите и одржавања истих,
стицање права својине, инспекцијски надзор,
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као и друга питања од значаја за управљање,
изградњу,
реконструкцију,
заштиту
и
одржавање некатегорисаних путева.
Дефиниција
Члан 2.
Некатегорисани пут је пут који је
надлежни орган прогласио некатегорисаним
путем и који је као такав уписан у јавне
евиденције о непокретностима и правима на
њима.
II. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
Елементи некатегорисаних путева
Члан 3.
Некатегорисани пут у смислу ове
одлуке, обухвата:
- труп пута (доњи и горњи строј пута)
и то: - доњи строј пута (насипи, усеци, засеци,
објекти, постројења и уређаји за одводњавање
пута и заштиту пута од површинских и
подземних вода и сл.); - горњи строј пута
(коловозна конструкција, коловозни застор,
банкине, риголе, берме),
- путне објекте (грађевински објекти
који су саставни део некатегорисаних путева:
пропуст, потпорни зид, обложни зид и сл),
- саобраћајне прикључке прилазних
путева,
- путно земљиште (простор између
линија са обе стране усека и насипа које су
удаљене минимално 1m од линија које чине
крајње
тачке
попречног
профила
некатегорисаног пута, мерено на спољну
страну),
ваздушни
простор
изнад
некатегорисаног пута у висини од најмање 7m,
- опрему за заштиту пута, саобраћаја и
- саобраћајну сигнализацију и опрему.
Категоризација некатегорисаних путева
Члан 4.
Према
положају
у
простору
некатегорисани путеви се деле на:
некатегорисане
путеве
у
грађевинским рејонима насељених места,
некатегорисане
путеве
ван
грађевинских рејона насељених места.
Према намени некатегорисани путеви
се деле на:
- пољске путеве - са обе стране
опслужују пољопривредно земљиште,
- шумске путеве - са обе стране
опслужују шумско земљиште,
- сервисне путеве - путеви у брањеном
подручју за спровођење одбране од поплава,
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- путеви зона утилитарног зеленила са обе стране опслужују зоне утилитарног
зеленила,
- путеве зона кућа за одмор - са обе
стране опслужују зоне кућа за одмор,
- путеве зона туристичких садржаја - са
обе стране оплужују зоне туристичких
садржаја,
- мешовите путеве - опслужују зоне
различитих намена.
Према значају некатегорисани путеви
се деле на:
- главне некатегорисане путеве регулационе ширине веће од 20m,
сабирно
дистрибутивне
некатегорисане путеве - регулационе ширине
веће од 8m, а до 20m,
- прилазне некатегорисане путеве регулационе ширине до 8m.
Према положају у односу на подручја
која захтевају посебан режим организације,
уређења и коришћења и заштите простора
некатегорисани путеви се деле на:
- некатегорисане путеве ван подручја
која захтевају посебан режим организације,
уређења и коришћења и заштите простора,
- некатегорисане путеве у подручјима
која захтевају посебан режим организације,
уређења и коришћења и заштите простора.
Према изграђености некатегорисани
путеви се деле на:
- изграђене некатегорисане путеве,
- неизграђене некатегорисане путеве.
III. УПРАВЉАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА
Делатност управљања
Члан 5.
Управљање некатегорисаним путевима
је делатност од општег интереса.
Управљања некатегорисаним путевима
обухвата:
- планирање, пројектовање, изградњу,
реконструкцију, одржавање
и заштиту
некатегорисаног пута,
- вршење инвеститорске функције на
пројектовању,
изградњи,
одржавању
и
реконструкцији некатегорисаног пута,
- организовање и обављање стручних
послова
на
пројектовању,
изградњи,
реконструкцији, одржавању и заштити
некатегорисаног пута,
- уступање радова на пројектовању,
изградњи, одржавању, реконструкцији и
стручном надзору некатегорисаног пута,
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- организовање стручног надзора над
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом некатегорисаног пута,
праћење
стања
мреже
некатегорисаних путева,
- организовање и контрола наплате
накнада за употребу некатегорисаног пута,
вршење јавних овлашћења и сл,
- заштита некатегорисаног пута,
- означавање некатегорисаног пута и
вођење
евиденције
о
некатегорисаним
путевима и о саобраћајно-техничким подацима
за те путеве,
управљање
саобраћајем
и
организовање и обављање бројања возила на
некатегорисаном путу.
Управљач некатегорисаних путева
Члан 6.
Делатност
управљања
некатегорисаним путевима, осим шумским и
сервисним путевима, обавља ''Јавно предузеће
за урбанизам'' Зрењанин у складу са Одлуком
о оснивању ''Јавног предузећа за урбанизам''
Зрењанин.
Делатност управљања шумским и
сервисним путевима регулисана је посебним
законима.
Извештаји о извршеној контроли и о стању
некатегорисаних путева
Члан 7.
Управљач
некатегорисаног
пута
дужан је да најмање једном у току године, а
најкасније до 1. септембра те године, поднесе
годишњи извештај о извршеној контроли и
оцени стања некатегорисаних путева
којима управља.
Извештај из става 1. овог члана
доставља надлежној организационој јединици
Градске управе за послове саобраћаја.
Садржину и форму извештаја из става
1.
овог
члана
прописује
надлежна
организациона јединица Градске управе за
послове саобраћаја.
Плански акти управљача некатегорисаног
пута
Члан 8.
Управљач
некатегорисаног
пута
доноси
средњорочни
план
изградње,
реконструкције, одржавања и заштите путева,
годишњи програм радова на изградњи,
реконструкцији, одржавању и заштити
некатегорисаних путева, појединачне студије,
уз претходно прибављено мишљење надлежне
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организационе јединице Градске управе за
послове саобраћаја.
Сагласност на акте из става 1. овог
члана даје надлежна организациона јединица
Градске управе за послове саобраћаја.
Управљач некатегорисаног пута дужан
је да годишњи програм радова на одржавању и
заштити некатегорисаних путева доставља на
сагласност
надлежној
организационој
јединици Градске управе за послове
саобраћаја, најкасније до 1. новембра текуће
године за наредну годину.
Средњорочни план и програм радова
на
изградњи
и
реконструкцији
некатегорисаних путева, као и појединачне
студије, морају бити усклађени са државним
односно локалним стратешким и планским
документима.
Начин одржавања и заштите
некатегорисаног пута
Члан 9.
Управљач некатегорисаног пута дужан
је да обезбеди трајно, непрекидно и
квалитетно одржавање и заштиту пута, у циљу
несметаног и безбедног одвијања саобраћаја
на њему.
При обављању делатности управљања
путем, управљач некатегорисаног пута дужан
је да се стара и о заштити животне средине, у
складу са законом и другим прописима.
Управљач
некатегорисаног
пута
одговара за штету која настане корисницима
пута
због
пропуштања
благовременог
обављања радова на одржавању пута
прописаних овом одлуком, односно због
извођења тих радова супротно прописаним
техничким условима и начину њиховог
извођења.
Техничке услове за вршење радова на
одржавању некатегорисаног пута прописује
надлежна организациона јединица Градске
управе за послове саобраћаја.
Управљање саобраћајем на
некатегорисаном путу
Члан 10.
Управљач некатегорисаног пута дужан
је да обезбеди управљање саобраћајем на
некатегорисаним путевима у складу са
прописима којима се уређује безбедност
саобраћаја на путевима.
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Евиденција о некатегорисаним путевима
Члан 11.
Управљач некатегорисаног пута дужан
је да означава и води евиденције о
некатегорисаним путевима.
Поверавање вршења јавних овлашћења
Члан 12.
Управљачу
некатегорисаног
пута
поверава се вршење јавних овлашћења која се
односе на:
1) издавање услова за израду техничке
документације за изградњу и реконструкцију
саобраћајног прикључка на некатегорисани
пут и доношење решења
инвеститору о
испуњености издатих услова,
2) издавање услова за израду техничке
документације, односно за постављање
линијског инфраструктурног објекта на
некатегорисаном путу и заштитном појасу
некатегорисаног
пута
(железничка
инфраструктура,
електроенергетски
вод,
нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза,
линијска
инфраструктура
електронских
комуникација, водоводна и канализациона
инфраструктура и др.) и доношење решења
инвеститору о испуњености издатих услова,
3) издавање сагласности за одржавање
спортске
или
друге
приредбе
на
некатегорисаном путу,
4) издавање дозволе за обављање
ванредног превоза на некатегорисаном путу,
5) издавање дозволе за прекомерно
коришћење некатегорисаног пута,
6) издавање одобрења за постављање
рекламних табли и паноа,
7) издавање одобрења за постављање
уређаја за обавештавање или оглашавање на
некатегорисаном путу,
8)
издавање
сагласности
за
преусмеравање саобраћаја на некатегорисани
пут у случају обављања радова на изградњи,
реконструкцији, одржавању и заштити јавног
пута.
Акти из става 1. тач. 4), 5), 6), 7) и 8)
овог члана, издају се на основу претходно
издатих саобраћајно-техничких услова.
Управљач јавног пута дужан је да
одлучи по захтеву за издавање услова за
израду техничке документације, сагласности,
дозволе и одобрења из става 1. овог члана:
- тач. 1) и 2) у року прописаном
законом којим се уређује планирање и
изградња;
- тач. 3), 4) и 8) у року од осам дана од
дана подношења захтева;
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- тач. 5), 6) и 7) у року од 30 дана од
дана подношења захтева.
Против аката из става 1. овог члана,
може се изјавити жалба организационој
јединици Градске управе надлежној за послове
саобраћаја, у року од 15 од дана достављања
тог акта.
Управљач некатегорисаног пута дужан
је да о актима донетим у вршењу јавних
овлашћења води евиденцију, коју ажурира на
дневном нивоу и објављује на својој интернет
страници.
Саобраћајно-технички услови
Члан 13.
Саобраћајно-технички услови из члана
12. ове одлуке садрже нарочито:
- назив или ознаку некатегорисаног
пута за који се издају услови,
- опште услове,
- посебне услове и
- катастарске парцеле некатегорисаног
пута за који се издају саобраћајно-технички
услови.
IV. ФИНАНСИРАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Извори финансирања
Члан 14.
Финансирање заштите, одржавања и
изградње некатегорисних путева обезбеђује се
из средстава буџета града Зрењанина,
заинтересованих
привредних
друштава,
односно
других
правних
лица
или
предузетника, средствима самодоприноса и
других средстава, а у складу са законом који
уређује финансирање локалне самоуправе.
Накнаде за употребу некатегорисаних
путева
Члан 15.
Накнаде
за
коришћење
некатегорисаних путева (у смислу накнада за
ванредни превоз, накнада за постављање
рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за
обавештавање и оглашавање и сл, накнада за
употребу некатегорисаних путева или делова
некатегорисаних путева, накнада за изградњу
линијских инфраструктурних објеката и сл)
дефинисане су посебном одлуком.
V. ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Члан 16.
Заштитни појас износи 3m са сваке
стране путног земљишта некатегорисаног
пута.
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Члан 17.
Ради
спречавања
угрожавања
стабилности
некатегорисаног
пута
и
обезбеђивања услова за безбедно одвијање
саобраћаја на некатегорисаном путу, радови на
некатегорисаном путу могу се изводити само
уз прибављену сагласност управљача.
Члан 18.
Власници,
односно
корисници
земљишта које се граничи са некатегорисаним
путем дужни су да:
- уредно одржавају путне канале за
одвод површинских вода,
- изграде пропусте на улазима у своје
парцеле и
- уклањају дрвеће, шибље и друго
растиње у заштитном појасу, којима се омета
проходност некатегорисаног пута, смањује
прегледност и на други начин угрожава
безбедност саобраћаја.
Власници,
односно
корисници
земљишта које се граничи са некатегорисаним
путем, дужни су да омогуће слободно отицање
воде са некатегорисаног пута на своје
земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
Власници,
односно
корисници
земљишта које се граничи са некатегорисаним
путем дужни су да омогуће прилаз
некатегорисаном путу, ради извођења радова
на одржавању некатегорисаног пута, уз
накнаду проузроковане штете.
Члан 19.
У путном земљишту и заштитном
појасу некатегорисаних путу могу се градити,
односно
постављати
линијски
инфраструктурни објекти ако су за извођење
тих радова прибављени услови и решења из
члана 12. oве одлуке.
Управљач некатегорисаних путева
дужан је да обезбеди надзор над извођењем
радова из става 1. овог члана.
Члан 20.
У заштитном појасу некатегорисаног
пута се не могу градити стамбени и други
објекти, копати бунари, септичке јаме,
отварати депоније и сл, као ни подизати засади
који сметају проходности и прегледности пута.
Члан 21.
Ради
спречавања
угрожавања
стабилности и обезбеђења услова за несметано
одвијање саобраћаја, на некатегорисаном путу
забрањено је:
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1) заузимање некатегорисаног пута и
извођење било каквих радова који нису у вези
са одржавањем и заштитом пута или
постављањем линијских инфраструктурних
објеката, изградњом прикључка прилазног
пута,
постављањем
рекламних
табли,
рекламних паноа и других натписа, сходно
члану 12. oве Одлуке,
2) просипање, бацање и остављање
било каквих предмета, материјала и смећа на
некатегорисани пут,
3) испуштање отпадних и других вода
на некатегорисани пут или путни јарак,
4) спречавање отицања воде са
некатегорисаног пута, а посебно из путног
јарка и из пропуста кроз труп некатегорисаног
пута и спречавање даљег отицања ка њиховим
реципијентима,
5)
орање
и
извођење
других
пољопривредних радова,
6) паљење траве и другог растиња као
и отпадних предмета и материјала,
7) пуштање стоке на некатегорисани
пут без надзора, напајање и напасање стоке,
8) вучење предмета, материјала, оруђа
и другог,
9) наношење блата са прилазног пута,
10) остављање возила којим се омета
безбедно и несметано одвијање саобраћаја и
11) свако чињење којим се оштећује
или би се могао оштетити некатегорисани пут
или ометати одвијање саобраћаја.
Члан 22.
На местима међусобног укрштања
некатегорисаног пута са јавним путем или
железничком пругом у истом нивоу, морају се
обезбедити зоне потребне прегледности у
складу са прописима.
У зонама потребне прегледности
забрањено је подизати засаде, ограде, дрвеће,
постављати постројења, уређаје и градити
објекте, односно вршити друге радње које
ометају прегледност некатегорисаног пута,
јавног пута и железничке пруге.
Члан 23.
Ако се некатегорисани пут налази у
таквом стању да се на њему не може одвијати
саобраћај или се не може одвијати саобраћај
појединих врста возила, или ако би саобраћај
појединих врста возила наносио штету
некатегорисаном путу, или његовом делу, или
ако се радови на одржавању пута не могу
извести без обустављања саобраћаја или то
захтевају
други
разлози
безбедности
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саобраћаја и заштите пута, организациона
јединица Градске управе надлежна за послове
саобраћаја може, на предлог управљача, може
да забрани саобраћај на том делу пута за сва
или за поједине категорије возила на целом
некатегорисаном путу, или његовом делу.
Општа
забрана
саобраћаја
на
некатегорисаном путу, или његовом делу може
бити само привремена, а забрана саобраћаја за
поједине
категорије
возила
на
некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту може бити привремена или
стална.
Забрана саобраћаја мора се објавити на
погодан начин и означити одговарајућом
саобраћајном сигнализацијом, као и другим
потребним мерама обезбеђења.
Члан 24.
Привредно друштво, друго правно
лице, предузетник или физичко лице који
обављају привредну делатност (експлоатација
шљунка, песка, дрвета, камена и друго) и за
чије се потребе користи некатегорисани пут за
саобраћај теретних и специјалних возила, а
тиме проузрокују оштећење некатегорисаног
пута, дужни су да прибаве сагласност
управљача за коришћење некатегорисаног
пута.
Сагласност из става 1. овог члана
садржи услове под којима се дозвољава
коришћење некатегорисаног пута, евентуална
ограничења и друго.
VI. ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Члан 25.
Одржавање некатегорисаних путева
јесте извођење радова којима се обезбеђује
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и
чува употребна вредност некатегорисаних
путева.
Радови на одржавању некатегорисаног
пута су:
- насипање и равнање некатегорисаног
пута,
- чишћење и уређивање путних
објеката, одвођење воде са некатегорисаног
пута,
- кошење траве,
- постављање, замена, уклањање и
поправка саобраћајне сигнализације и других
ознака, а нарочито на местима укрштања
некатегорисаног пута са јавним путем и
железничком пругом и
- други радови на одржавању.
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Управљач је дужан да обезбеди трајно,
непрекидно
и
квалитетно
одржавање
некатегорисаних путева.
VII. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 26.
Изградња
и
реконструкција
некатегорисаних путева врше се у складу са
законом којим се уређује планирање и
изградња и у складу са овом одлуком.
Члан 27.
Некатегорисани путеви могу се
градити за једносмерни и двосмерни саобраћај.
Члан 28.
Елементи
попречног
профила
некатегорисаних путева за једносмерни
саобраћај су:
- коловоз миминалне ширине 3m,
- на погодним местима изградити
просторе за сачекивање, претицање и
обилажење возила, а на минимално сваких
500m,
- обостране банкине минималне
ширине 1m,
- канале за одводњавање у функцији
просторних могућности, минималне ширине
0,3m и дубине 0,5m, са одговарајућим
нагибима.
Члан 29.
Елементи
попречног
профила
некатегорисаних
путева
за
двосмерни
саобраћај су:
- коловоз миминалне ширине 5m,
- обостране банкине минималне
ширине 1m,
- канале за одводњавање у функцији
просторних могућности, минималне ширине
0,3m и дубине 0,5m, са одговарајућим
нагибима.
Члан 30.
Некатегорисани путеви у подручјима
која захтевају посебан режим организације,
уређења и коришћења и заштите простора
треба штитити, одржавати, градити и
реконструисати у складу са:
правилима
прописаним
одговарајућим
просторним
плановима
подручја посебних намена,
- условима заштите надлежних органа,
институција и завода и
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- одредбама ове одлуке, ако нису у
супротности са одредбама просторних планова
подручја посебних намена и условима
заштите.
VIII. НАДЗОР
Члан 31.
Надзор над применом ове одлуке врши
надлежна организациона јединица Градске
управе за послове саобраћаја.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке и других аката донетих
на основу ове одлуке врши Одељење
инспекција.
Контролу и комунално полицијске
послове у вези са спровођењем ове одлуке
врши Комунална милиција.
IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се за прекршај
издавањем прекршајног налога привредно
друштво, односно друго правно лице ако:
1. не одржава уредно путне канале за
одвод површинских вода (члан 18. став 1.
тачка 1. ове одлуке),
2. не изгради пропусте на улазима у
своје парцеле (члан 18. став 1. тачка 2. ове
одлуке),
3. не уклони дрвеће, шибље и друго
растиње у заштитном појасу у ширини од три
метра,
којима
се
омета
проходност
некатегорисаног пута, смањује прегледност и
на други начин угрожава безбедност
саобраћаја (члан 18. став 1. тачка 3. ове
одлуке),
4. поступи супротно одредбама члана
19. ове одлуке,
5. поступи супротно одредбама члана
20. ове одлуке,
6. заузима некатегорисани пут и
изводи било какве радове који нису у вези са
одржавањем
и
заштитом
пута
или
постављањем цевовода, водова, инсталација и
објеката, градњом прикључка прилазног пута,
постављањем рекламних табли, рекламних
паноа и других натписа (члан 21. став 1. тачка
1. ове одлуке),
7. поступа супротно одредбама члана
21. став 1. тач. 2, 4. и 5. ове одлуке,
8. испушта отпадне и друге воде на
некатегорисани пут (члан 21. став 1. тачка 3.
ове одлуке),
9. на местима међусобног укрштања
некатегорисаног пута са јавним путем или
железничком пругом у истом нивоу не
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обезбеди зоне потребне прегледности у складу
са прописима (члан 22. став 1. ове одлуке),
10. у зонама потребне прегледности
подиже засаде, ограде, дрвеће и поставља
постројења, уређаје и гради објекте, односно
врши друге радње које ометају прегледност
некатегорисаног пута, јавног пута
и
железничке пруге (члан 22. став 2. ове одлуке)
и
11. поступи супротно одредбама члана
24. ове одлуке.
12. не обезбеди трајно, непрекидно и
квалитетно
одржавање
некатегорисаних
путева (члан 25. ове одлуке).
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се издавањем
прекршајног налога одговорно лице у
привредном друштву, односно у другом
правном лицу за прекршај из става 1. овог
члана.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се издавањем
прекршајног налога предузетник за прекршај
из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се издавањем
прекршајног налога физичко лице за прекршај
из става 1. овог члана.
Члан 33.
Новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара казниће се за прекршај
издавањем прекршајног налога привредно
друштво, односно друго правно лице ако
поступи супротно члану 21. став 1. тач. од 6.
до 11. ове одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се издавањем
прекршајног налога одговорно лице у
привредном друштву, односно у другом
правном лицу за прекршај из става 1. овог
члана.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се издавањем
прекршајног налога предузетник за прекршај
из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се издавањем
прекршајног налога физичко лице за прекршај
из става 1. овог члана.
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о некатегорисаним путевима
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(''Међуопштински службени лист Зрењанин'',
број 15/84).
Члан 35.
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: 06-117-7/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у
укупном износу од 50.000.000,00 динара.
Средства самодоприноса су строго
наменска и користиће се према Програму
којим су утврђени извори, намена и начин
обезбеђења укупних финансијских средстава
за реализацију пројекта који је предмет одлуке
( Програм самодоприноса).
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће
намене:
1. суфинансирање капиталних
инвестиција од интереса за месну заједницу;
2. суфинансирање комуналних радова
и одржавање јавних објеката и површина;
3. суфинансирање друштвеног живота
месне заједнице.
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На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13усклађени динарски износи, 125/14-усклађени
динарски износи, 95/15-усклађени динарски
износи, 83/16, 91/16, 104/16-др. закон, 96/17усклађени динарски износи, 89/18-усклађени
динарски износи и 95/18-др. закон), члана 22.
став 5. и 36. тачка 8. Статута града Зрењанина
(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 7/19 и
18/19) и члана 66. став 5. Одлуке о месним
заједницама
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11,
3/12, 32/12, 21/13 и 5/17) Скупштина града
Зрењанина
на седници одржаној дана
27.11.2019. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ТАРАШ “ ТАРАШ
ЗА ПЕРИОД
ОД 01. 02. 2020. ГОДИНЕ ДО 31. 12. 2024.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу на
територији Месне заједнице “Тараш” Тараш,
за период од 01. фебруара 2020. године до 31.
децембра 2024. године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса
доноси се референдумом, у складу са
прописима којима је уређен поступак
непосредног изјашњавања грађана.

Члан 5.
Основни програм самодоприноса
1. Суфинансирање капиталних инвестиција
од интереса за месну заједницу
- Реконстрикција путне мреже,
- Реконструкција и изградња отворене
кишне канализације,
- Израда пројектно техичке документације,
- Проширење и унапређење постојеће
инфраструктуре,
- Реконструкција капеле, ловачког дома,
месне заједнице,
- Изградња еко чесме,
- Уређење центра Тараша и парковских
површина.
Планирана средства
20.000.000,00
динара.
2. Суфинансирање комуналних радова и
одржавање јавних објеката и површина
- Одржавање зграде месне заједнице и
других објеката,
- Одржавање спортских терена,
- Одржавање зелених површина,
Одржавање
комуналне
хигијене,
системско пошумљавање и заштита животне
средине,
- Санација и чишћење депонија,
- Уређење месног гробља,
- Одржавање коловоза, тротоара и
пропуста,
- Одржавање уличне расвете.
Планирана
средства
22.000.000,00
динара.
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3. Суфинансирање друштвеног живота
месне заједнице
- Рад и пословање удружења ( друштава и
др. организација) са територије месне
заједнице,
- Културне и забавне манифестације,
- Дан месне заједнице – сеоска слава.
Планирана средства 8.000.000,00 динара.
Члан 6.
Одлуку о увођењу самодоприноса
доносе сви пунолетни грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице „Тараш“ Тараш, као и
грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју Месне заједнице
„Тараш“ Тараш, али имају непокретну
имовину на том подручју, а средствима
самодоприноса се побољшавају услови за
коришћење те имовине.
Члан 7.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приход од пољопривреде и
шумарства и приходи од самосталне
делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана, пензије остварене у земљи
и иностранству, односно вредност имовине на
коју се плаћа порез на имовину, у складу са
законом који уређује порез на имовину.
Члан 8.
Самодопринос се плаћа:
- на зараде (плате) из радног односа 2 %,
- на приходе од пољопривреде и шумарства
200,00 динара по хектару на годишњем
нивоу,
- на приходе од самосталне делатности
3 %,
- на пензије уз потписану изјаву о
добровољном
уплаћивању
месног
самодоприноса 1 %.
Самодопринос се плаћа по следећој
стопи за грађане који немају изборно право и
пребивалиште на територији на којој се
прикупљају средства самодоприноса, а на том
подручју имају непокретну имовину, а
средствима
се
побољшавају
услови
коришћења те имовине:
- на вредност непокретне имовине (на
основицу) на коју се плаћа порез на
непокретну имовину, у складу са законом који
уређује порез на имовину
0,1 % .
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Члан 9.
Обвезници
самодоприноса
су
пунолетни грађани који имају пребивалиште и
изборно право на подручју Месне заједнице
„Тараш“ Тараш, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице „Тараш“ Тараш, ако на том
подручју имају непокретну имовину, а
средствима самодоприноса се побољшавају
услови за коришћења те имовине.
Члан 10.
Самодопринос се не може уводити на
примања и имовину који су законом изузети
од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати самодопринос по основу пензија
остварених у земљи и иностранству, на основу
писане изјаве.
Члан 11.
Савет Месне заједнице „Тараш“ Тараш
дужан је да најмање једном годишње
информише грађане о остварењу годишњег
плана и наменском утрошку средстава
самодоприноса. Неутрошена
средства
самодоприноса из једне године преносе се у
наредну годину.
Надзорни одбор месне заједнице има
обавезу сталне контроле о целисходности
трошења средстава самодоприноса.
Члан 12.
У случају да се утврђени износ
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати
пре истека рока трајања самодоприноса, Савет
Месне заједнице „Тараш“ Тараш ће својом
одлуком прекинути даљу наплату и о томе
известити уплатиоце и са њима сачинити
споразум о враћању средстава која су уплаћена
изнад износа који је утврђен овом Одлуком.
Члан 13.
Обрачун и наплата самодоприноса врши
се у складу са Законом о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'',
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени
динарски износи, 125/14-усклађени динарски
износи, 95/15-усклађени динарски износи,
83/16, 91/16, 104/16-др. закон, 96/17-усклађени
динарски износи, 89/18-усклађени динарски
износи и 95/2018-др. закон).
Члан 14.
Новчана средства која се прикупљају на
основу одлуке о самодоприносу приход су
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на
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рачун број 840-711182843-64 Самодопринос
према зарадама запослених
и по основу
пензија на територији града и строго су
наменског карактера.
Члан 15.
Стручне и административне послове
око самодоприноса врши Градска управа града
Зрењанина - Одељење за финансије.
Евиденција о средствима
самодоприноса води се у складу са законом и
прописима о књиговодству.
Члан 16.
У
погледу
начина
утврђивања
самодоприноса, обрачунавања, застарелости
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и
осталог што није посебно прописано Законом
о финансирању локалне самоуправе, сходно се
примењују одредбе Закона којима се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 17.
У периоду од 01. 02. 2020. до 31. 12. 2024.
године
планира
се укупан приход
самодоприноса у износу од 50.000.000,00
динара. и то :
- у 2020. години 8.000.000,00 динара,
- у 2021. години 9.000.000,00 динара,
- у 2022. години 10.000.000,00 динара,
- у 2023. години 11.000.000,00 динара,
- у 2024. години 12.000.000,00 динара.
У периоду од 01. 02. 2020. до 31. 12.
2024.
године
прикупљена
средства
утрошиће се према следећим наменама и то:
2020. године
1. суфинасирање капиталних инвестиција
од
интереса
за
месну
заједницу
3.200.000,00 дин.
2. суфинансирање комуналних радова и
одржавање јавних објеката и површина
3.520.000,00 дин
3. суфинансирање друштвеног живота
месне заједнице, 1.280.000,00 дин.
Укупно 8.000.000,00 динара
2021. године
1. суфинасирање капиталних инвестиција
од
интереса
за
Месну
заједницу
3.600.000,00 дин.
2. суфинансирање комуналних радова и
одржавање јавних објеката и површина
3.960.000,00 дин.
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3. суфинансирање друштвеног живота
месне заједнице 1.440.000,00 дин.
Укупно 9.000.000,00 динара
2022. године
1. суфинасирање капиталних инвестиција
заједницу
од
интереса
за
месну
4.000.000,00 дин.
2. суфинансирање комуналних радова и
одржавање јавних објеката и површина
4.400.000,00 дин.
3. суфинансирање друштвеног живота
месне заједнице 1.600.000,00 дин.
Укупно 10.000.000,00 динара
2023. године
1. суфинасирање капиталних инвестиција
од
интереса
за
месну
заједницу
4.400.000,00 дин.
2. суфинансирање комуналних радова и
одржавање јавних објеката и површина
4.840.000,00 дин.
3. суфинансирање друштвеног живота
месне заједнице 1.760.000,00 дин.
Укупно 11.000.000,00 динара
2024. године
1. суфинасирање капиталних инвестиција
заједницу
од
интереса
за
месну
4.800.000,00 дин.
2. суфинансирање комуналних радова и
одржавање јавних објеката и површина
5.280.000,00 дин
3. суфинансирање друштвеног живота
месне заједнице. 1.920.000,00 дин.
Укупно 12.000.000,00 динара
УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА
СВЕ ГОДИНЕ 50.000.000,00 динара.
Члан 18.
Предлог
Одлуке
објавити
“Службеном листу града Зрењанина”.

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-8/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 20. и 23. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13усклађени динарски износи, 125/14-усклађени
динарски износи, 95/15-усклађени динарски
износи, 83/16, 91/16, 104/16-др. закон, 96/17усклађени динарски износи, 89/18-усклађени
динарски износи и 95/18-др. закон), члана 10.
став 2. и члана 12. став 1. закона о
референдуму
и
народној
иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 22. став 5. и 36. тачка 8. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 7/19, 18/19) и члана 66. став 5. Одлуке о
месним заједницама (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11,
3/12, 32/12 и 21/13,5/17) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној дана
27.11.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„ТАРАШ “ ТАРАШ ЗА ПЕРИОД
ОД 01. 02. 2020. ДО 31. 12. 2024. ГОДИНЕ
Члан 1.
Поводом иницијативе Савета Месне
заједнице “Тараш” Тараш са седнице одржане
17. октобра 2019. године, уз претходно
изјашњавање Збора грађана Месне заједнице
“Тараш” Тараш, који је одржан 14. октобра
2019. године, расписује се референдум на
територији Месне заједнице “Тараш” Тараш на
којем ће се грађани изјаснити о иницијативи за
увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице “Тараш” Тараш за период од 01.
фебруара. 2020. године до 31. децембра 2024.
године.
Члан 2.
На референдуму ће се грађани
изјашњавати о следећем питању:
''Да ли сте за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице „Тараш“ Тараш за период
од 01. фебруара 2020. године до 31. децембра
2024. године?''
На питање из претходног става овог
члана, грађани ће се изјашњавати са “за” или
“против”.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса
доносе сви пунолетни грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју на
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коме се средства прикупљају, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се прикупљају средства, ако
на том подручју имају непокретну имовину, а
средствима
се
побољшавају
услови
коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса
сматра се донетом ако се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из предходног става.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса
на територији Месне заједнице „Тараш“ Тараш
за период од 01. фебруара 2020. године до 31.
децембра 2024. године одржаће се 13., 14., 15.,
20., 21., и 22. децембра 2019. године на
гласачким местима која се налазе у згради
Месне заједнице “Тараш” Тараш у улици
Маршала Тита бр. 57 , а која ће бити отворена
од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума
вршиће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи, актима
града Зрењанина и Статутом Месне заједнице
„Тараш“ Тараш .
Члан 6.
Скупштина града Зрењанина ће
Решењем именовати Комисију која ће
спровести референдум.
Члан 7.
Одлуку објавити у “Службеном листу
града Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-9/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
129
На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору (''Службени гласник РС'', бр.
68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), тачке 7.
Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне
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самоуправе за 2017. годину (''Службени
гласник РС'', бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17,
14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19 и
59/19) и чл. 36. и 128. став 1. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 7/19 и 18/19), Скупштина града Зрењанина
на седници одржаној дана 27.11.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛИКЕ У
СИСТЕМУ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. У Одлуци о максималном броју
запослених
на
неодређено
време
за
организационе облике у систему града
Зрењанина за 2017. годину (''Службени лист
града Зрењанин'', бр. 26/17, 37/17, 7/18, 14/18,
29/18 и 23/19), у тачки 1. у Табеларном
прегледу код организационог облика Јавно
предузеће за урбанизам Зрењанин, број
запослених: ''35'' замењује се бројем: ''36'', а
код организационог облика ЈКП ''Градска
топлана'' Зрењанин, број запослених ''124''
замењује се бројем ''123''.
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 даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-13/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
130
На основу члана 36. тачка 10. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19 и
18/19), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 27.11.2019. године
донела је следеће
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РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут
Центра за пружање услуга социјалне заштите
града Зрењанина-Мост који је донео
привремени Управни одбор Центра за
пружање услуга социјалне заштите града
Зрењанина-Мост број 3/19., на седници
одржаној дана 20. новембра 2019. године.
II
Решење ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-14/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
На основу члана 21. Закона о јавним
службама (''Службени гласник Републике
Србије'', број 42/91, 71/94, 79/2005 и 83/2014),
члана 114. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број
24/2011), и на основу члана 21. Одлуке о
оснивању Центра за пружање услуга социјалне
заштите града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 27/19), Привремени
управни одбор Центра за пружање услуга
социјалне заштите града Зрењанина, на
седници одржаној 20.11. 2019.године, донос
СТАТУТ
Центра за пружање услуга социјалне заштите
града Зрењанина-Мост
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом се регулишу питања од
значаја за рад и организацију Центра за
пружање услуга социјалне заштите града
Зрењанина-Мост ( у даљем тексту Центар):
правни положај, назив и седиште, заступање и
представљање, делатност, извори и начин
финансирање рада, међусобна права и обавезе,
органи управљања и њихов састав, начин
именовања и надлежности, услови за
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именовање
и
разрешење
директора,
унутрашња организација, јавност рада, општа
и појединачна акта Центра и друга питања
везана за рад Центра.
Члан 2.
Центар за пружање услуга социјалне
заштите града Зрењанина-Мост (у даљем
тексту
Центар)
основан
је
Одлуком
Скупштине града Зрењанина, број 06-95-2/19-I
од 27.09.2019. године (у даљем тексту:
Одлука).
Оснивач Центара је град Зрењанин, а
оснивачка права врши Скупштина града
Зрењанина.
Члан 3.
Центар је основан ради успостављања,
развијања и пружања услуга социјалне
заштите из надлежности локалне самоуправе, а
у складу са законом, одлуком Скупштине
града Зрењанина и другим прописима којима
се регулише област социјалне заштите.
Члан 4.
Центар има својство правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима које
проистичу из закона и овог Статута.
Центар стиче својство правног лица
уписом у судски регистар.
II НАЗИВ , СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ЗНАК
Члан 5.
Назив установе је: Центар за пружање
услуга социјалне заштите града Зрењанина Мост.
Скраћени назив Центра је: Центар
„Мост“ Зрењанин.
Седиште Центра је у Зрењанину, улица
др Славка Жупанског број 2.
Центар је дужан да истакне назив,
односно пословно име, с подацима о
делатности, радном времену, оснивачу и
седишту.
Одлуку о промени назива и седишта
доноси Оснивач Центра.
Члан 6.
Центар има свој печат, штамбиљ и знак.
Печат центра је округлог облика, пречника
60 мм.
Текст печата је исписан на српском језику,
ћириличним писмом и на језицима у
службеној употреби у граду Зрењанину, у
коцентричним круговима према следећем
исписаном
тексту:
Република
Србија,
Аутономна
покрајина
Војводина,
град
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Зрењанин, Центар за пружање услуга
социјалне заштите града Зрењанина и у
централном делу печата се налази знак Центра
испод ког је исписано МОСТ.
Центар има и мањи печат пречника 30 мм,
за потребе оверавања рачуноводствене и друге
документације, где је због прописаних
образаца ограничен простор за величину
печата и садржи текст: Република Србија,
Аутономна
покрајина
Војводина,
град
Зрењанин, Центар МОСТ са заштитним
знаком Центра у средини без потписа МОСТ у
дну на српском језику ћириличним писмом и
на језицима у службеној употреби у граду
Зрењанину.
Штамбиљ има правоугаони облик и
садржи текст: Република Србија, Аутономна
покрајина Војводина скраћени назив Центра,
на српском језику, ћириличним писмом са
местом за број, датум и седиште установе.
Заштитни знак под којим послује Центар
утврђује се одлуком Управног одбора.
Одлуку о броју примерака печата, врсти и
броју штамбиља, као и начину њихове
употребе доноси директор Центра.
Печат и штамбиљ предаје се надлежним
запосленима на руковање од стране директора
Центра.
Запослени задужени за руковање печатом
и штамбиљом су лично одговорни за њихово
чување, а након употребе дужни су их држати
закључане.
Само директор Центра може одобрити да
се штамбиљ и печат могу узети и употребити
ван просторије у којој се чувају.
III ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 7.
Делатност Центра је:
87.90 - Остали облици социјалне заштите са
смештајем
88.10 – Социјална заштита без смештаја за
старалица и лица са посебним потребама;
88.91 – Делатност дневне бриге о деци;
88.99 – Остала непоменута социјална заштита
без смештаја.
Члан 8.
У оквиру своје делатности Центар
пруча следеће услуге социјалне заштите:
1. Дневни боравак за децу и младе са
телесним
инвалидитетом,
односно
интелектуалним тешкоћама- Алтернатива;
2. Смештај у Прихватилиште за жене и
децу жртве насиља у породици и жртве
трговине људима - Сигурна кућа;
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3. Продужено становање за жене и
децу жртве насиља у породици и жртве
трговине људима
4. Смештај у Прихватилиште за
одрасла и стара лица у кризним ситуацијама,
бескућнике и просјаке ;
5. Становање уз подршку за младе који
се осамостаљују;
6. Лични пратилац детета:
7. Дневни боравак за одрасла лица са
сметњама у развоју;
8. Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге и
9. Друге услуге социјалне заштите из
надлежности локалне самоуправе које се буду
успоставиле.
- Дневни боравак за децу и младе са
телесним
инвалидитетом,
односно
интелектуалним тешкоћама - АлтернативаЧлан 9.
Дневни боравак за децу и младе са
телесним
инвалидитетом,
односно
интелектуалним
тешкоћама
обезбеђује
структуриране активности усмерене на
одржање
и
развијање
социјалних,
когнитивних, психолошких и физичких
функција и вештина, стицање практичних
вештина у складу са њиховим способностима,
околностима и испољеним интересовањима
како би се у што већој мери оспособили за
самосталан живот.
У оквиру ове услуге пружају се социјалне,
здравствене, едукативне и услуге подршке и
помоћи у активностима свакодневног живота.
Услугом дневног боравка обезбеђује се
позитивно и конструктивно искуство боравка
изван породице, а члановима породице
слободно време за бављење радним и другим
активностима.
Kорисници услуге могу бити деца и млади
са
телесним
инвалидитетом,
односно
интелектуалним тешкоћама до 26. године
живота.
У оквиру ове услуге, Центар пружа и
услугу прилагођеног превоза за децу и младе
кориснике ове услуге.
- Прихватилиште за жене и децу жртве
насиља у породици и жртве трговине
људима - Сигурна кућаЧлан 10.
Прихватилиште за жене и децу жртве
насиља у породици и жртве трговине људима "Сигурна кућа", обезбеђује привремени
смештај женама и деци у случајевима акутног
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стања насиља у породици и жртвама трговине
људима, којима су по сопственој процени, или
по процени надлежних државних органа
угрожени безбедност, здравље и живот.
Акутно стање насиља у породици обухвата
наношење, или покушај наношења телесних
повреда,
изазивање
страха
претњом,
присиљавање или навођење на сексуални
однос, ограничавање слободе кретања или
комуницирања са трећим лицима, вређање, као
и свако друго безобзирно понашање.
Овом услугом обезбеђује се смештај,
исхрана, здравствена заштита, правна помоћ,
саветовање и консултације, психосоцијална
подршка, упућивање на оспособљавање за рад
и повезивање са другим надлежним
институцијама.
Право на коришћење ове услуге у
граду Зрењанину имају сва лица која су жртве
насиља у породици, или жртве трговине
људима, а која затраже помоћ, без обзира на
држављанство, пребивалиште или боравиште
и то до момента док се не створе могућности
да им се одговарајући смештај обезбеди у
земљи чији су држављани, или у месту у ком
имају стално место пребивалишта или
боравишта.
- Продужено становање за жене и децу
жртве насиља у породици и жртве трговине
људимаЧлан 11.
Услуга продуженог становања за жене и
децу жртве насиља у породици и жртве
трговине људима намењена је женама и
деци жртвама насиља у породици и жртвама
трговине људима, којима је по престанку
безбедоносних ризика и потребе за смештајем
у ''Сигурну кућу'' потребно привремено
стамбено збрињавање из разлога нерешеног
стамбеног
питања
или
немогућности
решавања истог.
- Прихватилиште за одрасла и стара
лица у кризним ситуацијама, бескућнике и
просјакеЧлан 12.
Услуга смештаја у Прихватилиште за
одрасла и стара лица у кризним ситуацијама,
бескућнике и просјаке обезбеђује привремени
смештај, осигурава безбедност, задовољавање
основних потреба, приступ другим услугама у
заједници и временски ограничене услуге
интервенције у кризним ситуацијама за
одрасла и стара лица.
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Овом услугом се корисницима обезбеђују
смештај, исхрана, здравствена заштита,
саветовање и консултације, психосоцијална
подршка и повезивање са другим службама у
граду Зрењанину.
- Становање уз подршку за младе који се
осамостаљујуЧлан 13.
Ова услуга се обезбеђује, у наменски
опредељеним просторима, младима који се
осамостаљују по престанку смештаја у
установи
социјалне
заштите
или
у
хранитељској породици, као и по престанку
боравка у установи за васпитање деце и
омладине, односно у установи за извршење
кривичних санкција, као и онима који не могу
или не желе да се врате у своју биолошку или
сродничку породицу, нити су у могућности да
започну самосталан живот.
Услугом становања уз подршку за
младе који се осамостаљују обезбеђује се
временски ограничено становање и стручна
подршка у развијању вештина неопходних за
потпуно осамостаљивање и укључивање у
заједницу.
- Лични пратилац дететаЧлан 14.
Овом услугом се детету и ученику
обезбеђује одговарајућа, индивидуална и
практична подршка ради укључивања у
редовно школовање, активности у заједници и
ради успостављања што већег нивоа
самосталности.
Услугу непосредно пружа лични
пратилац детета кроз активности које се
планирају и реализују у складу са
индивидуалним потребама детета, у области
кретања, одржавања личне хигијене, облачења,
храњења и комуникације са другима.
Услуга се може користити до краја
редовног школовања укључујући завршетак
средње школе.
-Дневни боравак за одрасла лица са
сметњама у развојуЧлан 15.
Ова услуга се пружа ради унапређењу
квалитета живота корисника у властитој
социјалној средини кроз одржање и развијање
социјалних,
психолошких
и
физичких
функција и вештина, како би се у што већој
мери оспособили за самосталан живот.
Kроз услугу дневног боравка за
одрасла лица са телесним инвалидитетом и
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интелектуалним тешкоћма корисници у
организованом окружењу, и уз потребан
надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и
развијају животне вештине, личну и
друштвену
одговорност
ради
развоја
самосталности, социјалних, сазнајних и других
важних функција.
Услугом дневног боравка корисницима
се обезбеђује позитивно и конструктивно
искуство боравка изван породице и осећање
друштвене укључености.
- Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услугеЧлан 16.
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге пружају се као вид
превенирања социјалних ризика, помоћи
појединцима и породицама ради унапређивања
породичних односа, превазилажења и изласка
из кризних ситуација, оснаживања и стицања
вештина за самосталан и продуктиван живот у
друштву.
Члан 17.
За услуге социјалне заштите града
Зрењанина у надлежности Центра, за којима
постоји потреба, а које се не могу обезбедити у
довољном обиму, Центар може, уз претходну
сагласност
надлежних
органа
града
Зрењанина, кроз поступак јавне набавке услуга
социјалне заштите ангажовати овлашћене
пружаоце услуга у складу са законом.
Члан 18.
Делатност Центра се не може мењати
без сагласности Скупштине града Зрењанина.
Центар уз предходно прибављену
сагласност Градског већа града Зрењанина
може обављати и другу врсту делатности
сагласну основној делатности, а која није
прописана оснивачким актом повремено и у
мањем обиму.
Члан 19.
Центар своју делатност и пружање
услуга обавља у складу са законом, Одлуком о
правима и услугама у социјалној заштити
града Зрењанина и другим општим актима
којима се регулишу појединачне услуге из
социјалне заштите у граду Зрењанину.
Члан 20.
У обављању своје делатности Центар
може да сарађује са одговарајућим установама
и организацијама у земљи и иностранству ради
унапређења делатности и размене искустава.
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IV ИМОВИНА ЦЕНТРА
Члан 21.
Центар обавља своју делатност
имовином оснивача која му је поверена на
управљање и својом имовином.
Имовина оснивача која му је поверена
на управљање, и имовина која потиче из
средстава надлежног Министарства, остају
имовина оснивача, односно преносе се на
коришћење Установи са билансним стањем на
дан ступања на снагу Одлуке о оснивању
Центра, тј. са даном склапања уговора о
пословно-техничкој сарадњи и преузимања
броја запослених, објеката и дела опреме и
средстава од Центра за социјални рад града
Зрењанина.
Центар може имати своју имовину
добијену од донора или путем легата.
Центар је дужан да управља и користи
у складу са законом, не може је отуђити,
оптеретити нити дати у закуп без сагласности
надлежног органа оснивача
Центар је дужан да обезбеди стручан и
остали кадар сходно минималним стандардима
утврђеним од стране надлежног министарства.
V МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ЦЕНТРА И ОСНИВАЧА
Члан 22.
Ради
обезбеђивања
остваривања
делатности Центра:
Скупштина града:
- даје сагласност на Статут Центра;
- даје сагласност на статусне промене;
- усваја План рада и финансијски план Центра;
- усваја извештај о раду и финансијски
извешта Центра;
- именује и разрешава директора Центра;
- именује и разрешава чланове Управног и
Надзорног одбора;
- предузима мере којима се обезбеђују услови
за обављање делатности Центра;
- врши и друге послове у складу са законом.
Градско веће:
- даје сагласност на Одлуку о ценама услуга
Центра;
- даје сагласност на програм рада Центра;
- врши надзор над наменским коришћењем
средстава;
- даје сагласност на општи акт Центра којим се
утврђује број и структура запослених;
- врши и друге послове у складу са законом и
Статутом града Зрењанина.
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Центар:
- је дужан да обавља делатност за коју је
основан и да о свом раду подноси извештаје о
свом раду најмање једанпут годишње или
чешће на захтев Оснивача;
- је дужан да по захтеву Оснивача,
покрајинских и републичких органа подноси
извештаје, статистичке и остале податке, води
евиденције о услугама, броју, старосној
структури, мерама подршке и корисницима
услуга социјалне заштите из изворне
надлежности града Зрењанина и обавља друге
послове у складу са законом, Статутом и овом
Одлуком и другим општим актима.
VI ПОСЛОВАЊЕ И СРЕДСТВА ЦЕНТРА
Члан 23.
Центар утврђује годишњи плана рада
за наредну годину, у складу са роковима
утврђеним за доношење буџета за ту годину и
у свом саставном делу садржи и финансијски
план пословања.
На програм из става 1. Овог члана
сагласност даје Скупштина града.
Пословање Центра се остварује на
основу плана рада који се доноси за сваку
календарску годину.
План рада садржи податке утврђене
законом, овим Статутом и професионалним
потребама за рад Центра.
На основу годишњег Плана праве се
месечни оперативни планови рада Центра
којима се ближе разрађују задаци из плана и
прилагођавају се потребама корисника.
За извршавање плана рада одговоран је
директор Центра.
Члан 24.
Центар има свој жиро рачун код
надлежне службе за обрачун и плаћање.
Средства за обављање делатности
Центра обезбеђују се:
- из буџета Града;
- из буџета Републике Србије;
- од корисника;
- од донатора;
- из пројектног финансирања;
- из прилога;
- из других извора, у складу са законом.
Оснивач се обавезује да из буџета
града Зрењанина учествује у финансирању
услуга социјалне заштите у складу са
средствима предвиђеним буџетом града.
Цене услуга које Центар пружа
корисницима утврђује се у складу са
критеријумима које прописује надлежни орган
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локалне самоуправе, а у складу са законом и
Одлуком о правима и услугама у социјалној
заштити града Зрењанина и правилницима о
остваривању права на поједине видове услуга.
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делова и одговорност за извршавање послова и
друга питања од значаја за организацију и рад
Центра.
X ОРГАНИ ЦЕНТРА

Члан 25.
Центар оснивачу на крају сваке
календарске године подноси извештај о раду
са финансијским извештајем на сагласност за
протеклу календарску годину, а према
упутствима за израду годишњих извештаја о
раду и пословању које прописује оснивач.

Члан 30.
Органи центра су:
- Директор;
- Управни одбор и
- Надзорни одбор
XI ДИРЕКТОР

VII НАСТУП У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ
Члан 26.
Центар наступа у правном промету
самостално, у своје име и за свој рачун, и за
преузете обавезе одговара неограничено.
Центар одговара за своје обавезе
целокупном имовином коју располаже.
VIII ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ЦЕНТРА
Члан 27.
Центар заступа и представља према
трећим лицима директор Центра без
ограничења.
Директора у његовом одсуству
замењује помоћник директора Центра, или
лице које директор писмено овласти.
На лице које директор овласти, сходно
се примењују одредбе овог Статута које се
односе на директора Центра.
IX
УНУТРАШЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ЦЕНТРА
Члан 28.
Унутрашња
организација
Центра,
послови који се обављају, односи између
унутрашњих организационих
јединица и
друга организациона питања ближе се
регулишу Правилником о
унутрашњој
организацији и систематизацији радних места
( или послова) Центра.
Члан 29.
Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места Центра
утврђују се: систематизација послова, врста
послова, врста и степен стручне спреме,
услови за радна места стручног радника и
стручног сарадника, као и други посебни
услови за рад на тим пословима, послови при
чијем вршењу запослени има посебна
овлашћења и одговорности, начин руковођења
и функционална повезаност организационих

Члан 31.
Директора Центра именује и разрешава
Скупштина града Зрењанина, у складу са
законом и овим Статутом.
Директор се именује на период од
четири године и може бити поново биран на
исту функцију.
Члан 32.
Директор Центра именује се на основу
спроведеног јавног конкурса који расписује и
спроводи Управни одбор.
Управни одбор расписује конкурс за
именовање директора најкасније 30 дана пре
истека времена за који је директор именован.
Кандидат за директора Центра уз
молбу подноси документацију коју разматра
Управни одбор.
Кандидат за директора Центра подноси
и програм рада за мандатни период за који се
избор врши.
По завршетку конкурса Управни одбор
доставља мишљење за именовање директора
Скупштини града Зрењанина.
На основу достављеног мишљења
Скупштина града Зрењанина одлучује о
именовању директора Центра.
Уколико Управни одбор Центра не
достави предлог и мишљење Оснивачу у року
од 30 дана од дана истека мандата предходном
директору, Скупштина града Зрењанина ће
именовати вршиоца дужности директора
Центра.
Члан 33.
За директора Центра може бити
именовано лице које:
- је држављанин Републике Србије;
- је стекло високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски,
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односно стручни назив утврђен у области
правних,
економских,
психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник;
- има најмање три године радног
искуства у струци;
- поседује лиценцу за обављање
основних стручних послова социјалне заштите
у складу са законом;
- да није осуђивано лице за кривична
дела за која је предвиђена казна затвора од
најмање шест месеци.
Члан 34.
Директор Центра:
- представља и заступа Центар ;
- води пословање Центра;
- стара се о законитости рада Центра,
коришћењу и располагању имовином Центра;
- закључује уговоре и врши друге
послове;
- организује и усклађује процес рада у
Центру;
- предлаже програм рада и предузима
мере за његово спровођење;
- подноси извештај о раду;
- учествује у раду и извршава одлуке и
закључке које доносе Управни и Надзорни
одбор;
- води рачуна о радној дисциплини и
по потреби именује дисциплинску комисију;
- одлучује о дисциплинској и
материјалној одговорности радника и изриче
мере;
- доноси појединачна решења и
одлучује о пријему и распоређивању
запослених на послове и радне задатке;
- формира комисије за поједине
послове, утврђује њихов састав, број и
надлежности
доноси
акт
о
унутрашњој
организацији и систематизацији радних места
Центра уз сагласност оснивача и друга општа
и појединачна акта у складу са законом и
Статутом;
- обавља и друге послове за које је
овлашћен законом, Статутом и другим
општим актима Центра.
За законитост рада из своје надлежности
директор одговара Оснивачу.
Члан 35.
Директор Центра може бити разрешен
и пре истека времена на које је именован;
- на лични захтев,
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- на предлог надлежног органа
Оснивача уколико послове директора обавља
супротно одредбама закона или на било који
начин онемогућава пружање услуга из
надлежности Центра;
- уколико нестручним или несавесним
радом проузрокује штету Центру, или своје
обавезе извршава на начин којим може
проузроковати веће сметње у раду Центра;
- ако је правоснажно осуђен за
кривично дело из групе кривичних дела
против живота и тела, против слобода и права
човека и грађанина, против права по основу
рада, против части и угледа, против полне
слободе, против брака и породице, против
безбедности рачунарских података, против
службене дужности или других дела које га
чине неподобним за рад у Центру;
- на предлог надлежног органа
Оснивача уколико својим понашањем и
иступањем крши етичке кодексе и наноси
штету угледу и раду Центра и Оснивача;
- других разлога утврђених законом.
Одлуку о разрешењу доноси Оснивач.
Даном разрешења директора, оснивач
именује вршиоца дужности директора Центра.
XII УПРАВНИ ОДБОР
Члан 36.
Центром управља Управни одбор.
Управни одбор има три члана, од којих
два
представника
Оснивача
и
један
представник из реда запослених у Центру.
Председника и чланове Управног
одбора именује и разрешава Скупштина града
Зрењанина, у складу са законом на период од
четири године и могу бити именовани највише
два пута.
Председника Управног одбора именује
Скупштина града Зрењанина из реда чланова
Управног одбора.
Представнике из реда запослених у
Центру
предлажу
запослени
Центра
најкасније 30 дана пре истека мандата
предходно изабраног члана.
Уколико запослени у Центру у року из
става 5. овог члана не предложе свог
представника за Управни одбор, представника
из реда запослених ће именовати Скупштина
града на предлог Градског већа града
Зрењанина.
Директор установе не може бити члан
Управног одбора.
За свој рад чланови Управног одбора
одговарају Оснивачу.

27. новембар 2019. год.

Број 29 Службени лист града Зрењанина

Члан 37.
Запослени предлажу чланове Управног
одбора непосредним изјашњавањем.
Изборе за предлог чланова Управног
одбора из реда запослених спроводи комисија,
коју одређује директор Центра.
Скупштини града Зрењанина доставља се
предлог кандидата који је добио највише
гласова запослених у Центру.
О току избора води се записник који се
одлаже и чува уз остале одлуке Центра.
Члан 38.
Управни одбор одлучује на седницама ако
је присутно више од половине чланова
Управног одбора.
Управни одбор доноси одлуке већином
гласова укупног броја чланова Управног
одбора. О току седнице начину и исходу
гласања води се записник.
Управни одбор ради по Пословнику о раду
Управног одбора.
Члан 39.
Седнице Управног одбора се одржавају по
потреби.
Седнице заказује председник Управног
одбора, најмање три дана пре одржавања
седнице, уз достављање материјала за седницу
са дневним редом.
У случају хитности, седница се може
сазвати телефонски или на други погодан
начин.
Иницијативу
за
сазивање
седнице
управног одбора имају: председник Управног
одбора, чланови Управног одбора, директор
Центра и Надзорни одбор.
Члан 40.
Управни одбор Центра:
- доноси Статут;
- доноси друге опште акте предвиђене
законом и Статутом;
- одлучује о пословању Центра;
- доноси програме рада и план развоја
Центра, на предлог директора;
- доноси годишњи финансијски план;
- усваја годишњи обрачун;
- усваја годишњи извештај о раду и
финансијски извештај;
- даје предлог о статусним променама, у
складу са законом;
- расписује конкурс и спроводи поступак
за избор кандидата за директора;

Страна 663

- закључује уговор о раду и решава о
другим питањима из области рада и радних
односа директора у складу са законом;
- одлучује о другим питањима утврђеним
законом и Статутом.
Члан 41.
Чланови Управног одбора, разрешавају се
истеком мандата.
Члан Управног одбора може бити
разрешен дужности и пре истека мандата:
- ако поднесе захтев за разрешење
- ако је објективно спречен да обавља
функцију члана Управног одбора
- ако оснивач односно запослени
који су га предложили поднесу захтев за
његово разрешење
и
у
другим
случајевима
предвиђеним законом.
XIII НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 42.
Надзор над пословањем Центра врши
Надзорни одбор.
Надзорни одбор има три члана од којих
два представника Оснивача и једног
представника из реда запослених у Центру.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Оснивач, у складу са
законом.
Председника Надзорног одбора именује
Оснивач из реда чланова Надзорног одбора.
Представнике из реда запослених у
Центру
предлажу
запослени
Центра
најкасније 30 дана пре истека мандата
предходно изабраног члана.
Уколико запослени у Центру у року из
става 5. овог члана не предложе свог
представника
за
Надзорни
одбор,
представника из реда запослених ће
именовати Скупштина града на предлог
Градског већа града Зрењанина.
Чланови Надзорног одбора именују се на
период од четири године и могу бити
именовани највише два пута.
Члан 43.
Члана Надзорног одбора из реда
запослених предлажу запослени личним
изјашњавањем, на исти начин на који се
бирају и чланови Управног одбора.
Чланови Надзорног одбора за свој рад
одговарају Оснивачу.
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Члан 44.
Надзорни одбор:
- врши надзор над пословањем Центра, у
складу са законом;
- врши контролу годишњег извештаја и
годишњег обрачуна Центра;
- врши контролу уредности пословне
документације и њено вођење у складу са
законом;
- обавештава Оснивача о евентуалним
пропустима у раду директора и Управног
одбора;
- врши и друге послове у складу са
законом, актом о оснивању и Статутом.
Члан 45.
Послове из свог делокруга Надзорни
одбор обавља на сопствену иницијативу и на
захтев Оснивача.
Директор Центра је дужан да обезбеди да
се чланови Надзорног одбора обавештавају о
свим питањима из рада и пословања Центра.
Директор и Управни одбор су дужни да
размотре у року од 15 дана свако обавештење,
упозорење и налаз Надзорног одбора, и о свом
ставу обавесте Надзорни одбор.
Чланови
Надзорног
одбора
могу
присуствовати седницама Управног одбора, и
учествовати у расправи без права гласања.
Надзорни одбор има право прегледа
пословних књига Центра.
Надзорни одбор се разрешава у поступку
који је исти као и за избор и меновање.
XIV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА ЦЕНТРА
Члан 46.
Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места ближе се
уређује унутрашња организација Центра,
врсте и опис послова, начин извршавања
послова и задатака, број извршилаца, врста и
степен стручне спреме, потребна знања, радно
искуство,
одговорност
и
овлашћења
запослених у извршавању послова и други
услови потребни за рад на тим пословима.
XV ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ
Члан 47.
План и програм рада Центра и остале
послове и делатности Центра извршавају
запослени у Центру.
Запослени у Центру имају право да буду
упознати
са
пословањем
Центра
и
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околностима које су потребне за извршавање
плана и програма рада Центра.
Обавештавање запослених у Центру врши
се непосредно од стране директора на
састанцима свих радника Центра, или
појединачно, посредно преко руководиоца
служби, објављивањем информација, одлука и
општих аката на огласној табли Центра или на
други примерен начин.
Запослени у Центру имају право да буду
обавештени о раду Управног и Надзорног
одбора и директора.
Члан 48.
Запослени у Центру су дужни
да директору саопште сваки податак који
сазнају из делокруга рада и пословања
Центра који може утицати на процес рада,
квалитет пружања услуге и безбедност
корисника услуге одмах по сазнању или у
што краћем могућем року.
Члан 49.
Права, обавезе и одговорности запослених
у Центру остварују се у складу са законом,
колективним уговором, уговором о раду и
општим актима Центра.
За повреду радне обавезе запослени
одговара дисциплински и материјално.
Запослени су дужни да предузимају
мере заштите животне и радне средине, и
отклањају узроке који доводе до отежавања
услова рада.
Члан 50.
Запослени у Центру имају право
синдикалног организовања и деловања без
одобрења, уз упис у регистар.
Запосленима који су синдикално
организовани гарантују се сва права
сагласно закону и општим актима.
Члан 51.
Запослени у Центру имају право на
штрајк.
Организовање штрајка, односно учешће
у штрајку, запослени у Центру за услуге
остварују прекидом рада, а ради заштите
својих професионалних и економских
интереса.
За време трајања штрајка запослени у
Центру за услуге дужни су у складу са
законом, обезбедити минимум процеса рада
за реализацију приоритетних и неодложних
услуга.
Начин обезбеђивања минимума процеса
рада и услова за обављање послова,
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утврђује се општим актом директора, у
складу са колективним уговором.
XVI ЛИЦЕНЦА
Члан 52.
Центар за услуге подлеже лиценцирању, у
складу са законом.
Лиценцирање је поступак у коме се
испитује да ли установа социјалне заштите
испуњава услове и стандарде за пружање
услуга у области социјалне заштите.
XVII ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И
ФИНАНСИЈСKИ ПЛАН
Члан 53.
Центар доноси програм рада у складу са
задацима, циљевима и делатношћу коју
обавља, који садржи посебно исказана
средства
потребна
за
финансирање
програмских активности, као и средства
потребна за финансирање текућих расхода и
издатака.
Члан 54.
Годишњи програм рада са финансијским
планом Центра усваја на предлог директора,
Управни одбор за сваку годину.
Центар је дужан да достави Скупштини
града на усвајање, програм из става 1.овог
члана, најкасније до 15.марта за текућу
годину.
Члан 55.
Центар је дужан да достави Оснивачу,
годишњи извештај о свом раду и
финансијском пословању најкасније до
31. маја текуће године за претходну годину.
XVIII ЗАШТИТА НА РАДУ
Члан 56.
Директор Центра је дужан да обезбеди
запосленом рад на радном месту и у радној
околини у којима су спроведене мере
безбедности и здравља на раду.
Обавеза
директора
истовремено
представља право запослених у вези са
спровођењем мера безбедности и здравља на
раду.
Директор Центра доноси акт о процени
ризика у писаној форми за сва радна места у
радној околини и утврђује начин и мере за
њихово отклањање.
Општим актом утврђују се права, обавезе
и одговорности у области безбедности и
здравља на раду.
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XIX ЈАВНОСТ РАДА
Члан 57.
Центар је дужан да обезбеди јавност свог
рада у складу са законом.
Јавност рада Центра се обезбеђује: путем
средстава јавних информисања, јавних
предавања,
презентација,
подношењем
извештаја о раду Оснивачу за сваку
календарску годину, као и објављивањем
општих аката и програма рада центра.
XX
ЗАШТИТА
ТАЈНОСТИ
ПОДАТАКА
Члан 58.
Осим података који су законом
проглашени тајним, тајним подацима Центра
сматрају се и исправе и подаци које Управни
одбор прогласи за тајне у складу са законом,
подаци који проистекну из редовног
обављања делатности Центра, ако би се
њиховим изношењем нанела штета Центру,
корисницима, трећим лицима, или угрозила
њихова безбедност.
Члан 59.
Не сматра се одавањем тајне приказ или
достава података из докумената Центра
уколико се то врши лицу или органу
овлашћеном и одговорном по основу
функције и надлежности коју обавља на
основу закона, а које су потребне ради вођења
поступка и евиденције.
Члан 60.
Документи и подаци који се у смислу
одредаба овог Статута сматрају тајним, не
смеју се саопштавати нити чинити доступним
неовлашћеним лицима.
Тајност података су дужни да чувају сви
запослени, као и чланови Управног и
Надзорног одбора.
Дужност чувања тајности података не
престаје по престанку својства запосленог у
Центру, односно разрешења са функције
директора,
односно
функције
члана/председника Управног и Надзорног
одбора.
Одавање тајности података од стране
запослених предстаља тежу повреду радне
дужности запосленог док се налази у радном
односу у Центру, односно повреде законских
одредби од стране свих који до података
Центра дођу вршећи функцију на коју су
именовани.
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XXI СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ
АКТИ
Члан 61.
Општи акти Центра су: Статут,
правилници, пословници и одлуке, којим се на
општи начин уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт Центра и
сви остали општи акти морају бити у
сагласности са Статутом.
Општи акти Центра ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Центра.
Изузетно општи акт може ступити на
снагу даном објављивања на огласној табли
уколико је то неопходно у конкретном случају
и ако тако одлучи орган који га доноси.
Члан 62.
Иницијативу за доношење, измену или
допуну Статута, односно другог општег акта
Центра могу поднети Оснивач, директор
Центра, чланови Управног или Надзорног
одбора, као и запослени.
Иницијатива се доставља директору и
Управном одбору који су дужни да исту
размотре у року од 15 дана од дана
достављања и да одлуче по иницијативи и
одговор доставе предлагачу.
Члан 63.
Центар поред Статута доноси и
следећа акта:
Правилник
о
унутрашњој
организацији и систематизацији послова;
- Правилник о раду;
- Правилник о безбедности и заштити
на раду;
- Правилник о радној дисциплини и
одговорности;
- Друга општа акта којима се регулишу
одређена питања, у складу са законом.
Члан 64.
Општа акта доноси Управни одбор или
директор, а иста ступају на снагу осмог дана
од дана објављивања на огласној табли
Центра.
Изузетно, општи акт може ступити на
снагу даном објављивања ако је то неопходно
у конкретном случају и ако тако одлучи орган
који га доноси.
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Општа акта за које је потребно
претходно прибавити сагласност Оснивача,
објављују се тек по прибављеној сагласности.

Члан 65.
Овај Статут ступа на снагу даном
добијања сагласности од стране Скупштине
града Зрењанина.
Привремени управни одбор
Центара за пружање услуга социјалне
заштите
града Зрењанина-Мост
Број: 2/19
Датум: 20.11.2019. године
Зрењанин
Председник
Привременог Управног одбора
Александра Миљић,с.р.
131
На основу чл. 99 ст. 5. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС,
98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон), чл.14 Одлуке о грађевинском
земљишту у јавној својини града Зрењанина
(„Сл. лист града Зрењанина” бр. 5/17, 14/17 и
29/18) и чл. 36. ст 1. тач. 28 и чл. 128 ст.1
Статута града Зрењанина („Сл. лист града
Зрењанина” бр. 7/19 и 18/19) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној дана
27.11.2019. године, доноси
ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 2. у тачки I, у табели 2,
Програма отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини Града Зрењанина за 2019
годину („Сл. лист града Зрењанина” бр. 3/19,
15/19 и 23/19) код редног броја 49 у рубрици
Планирана
намена,
речи
“Породично
становање” замењују се речима “спорт и
рекреација” а после редног броја 72 додају се
нови редни бројеви који гласе:
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“
ПГР радне зоне
''Доља” ("Сл лист
града Зрењанина"
бр.15/15)

приступни пут, јавна
Породично расвета,мрежа фекалне
73
Царинска 2 19 47
становање канализације, водоводна
мрежа,
приступни пут, тротоар,
ПГР радне зоне
јавна расвета,мрежа
“Југоисток ”
Зрењанин
Пере
Породично фекалне канализације,
74 7246/41
7553
3 07
("Сл.лист града
I
Добриновића
становање
мрежа атмосферске
Зрењанина" бр
канализације, водоводна
.32/14, 24/18)
мрежа
приступни пут, јавна
ПГР Багљаш
Зрењанин
("Сл.лист града
Породично расвета,мрежа фекалне
75 14088/2
22545 Достојевског 2 25
Зрењанина" бр .25/14 становање канализације, водоводна
I
и 33/15)
мрежа,
Зрењанин
7129/1
22540
I

Зрењанин
76 14089/2
22545 Достојевског
I

2 40

77-1 7251/3

Зрењанин
7553
I

Уроша
Предића

2 82

77-2 7246/3

Зрењанин
7553
I

Уроша
Предића

8 19

3 35

6 42

78

1328

Меленци

4570

Максима
Горког

79

2412/2

Перлез

394

Одаџићева

80

Зрењанин
Мајора
7638/4
21860
I
Гавриловића

81

15563

82 13189/2

5 08

Зрењанин
22585
I

Шерфези
Ђуре

3 98

Зрењанин
22540
I

“Багљаш
Аеродром”

73

ПГР Багљаш
("Сл.лист града
Зрењанина" бр .25/14
и 33/15)
ПГР радне зоне
“Југоисток ”
("Сл.лист града
Зрењанина" бр
.32/14, 24/18)
ПГР радне зоне
“Југоисток ”
("Сл.лист града
Зрењанина" бр
.32/14, 24/18)
УП МЗ Меленци до
2010 год ("Сл.лист
општине Зрењанин"
бр .5/93, 11/03) и
Олуке о спровођењу
УП МЗ Меленци до
2010 год ("Сл.лист
општине Зрењанина"
бр .5/93)
УП МЗ Перлез
("Сл.лист општине
Зрењанин" бр .3/94,
11/03)
ПГР БерберскоБолница ("Сл.лист
града Зрењанина" бр
.14/14 и 26/17)

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

Пословни
компекси

приступни пут ,мрежа
фекалне канализације,
водоводна мрежа,

Пословни
компекси

приступни пут, мрежа
фекалне канализације,
водоводна мрежа,

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

Породично
становање

Водоводна мрежа

приступни пут, јавна
расвета,мрежа фекалне
Породично
канализације, водоводна
становање
мрежа,
приступни пут, тротоар,
ПГР Багљаш
јавна расвета,мрежа
("Сл.лист града
Породично фекалне канализације,
Зрењанина" бр
становање
мрежа атмосферске
.25/14, 33/15 и 29/18)
канализације, водоводна
мрежа,
ПГР Багљаш
приступни пут, мрежа
("Сл.лист града
Радна зона
фекалне канализације,
Зрењанина" бр
водоводна мрежа
.25/14, 33/15 и 29/18)
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Др. Јована
Крстића

Жарка
Зрењанина
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ПГР Берберскоприступни пут, тротоар,
Болница ("Сл.лист Породично јавна расвета, водоводна
10 65
града Зрењанина" бр становање
мрежа, мрежа фекалне
.14/14 и 26/17)
канализације,
приступни пут, тротоар,
ПГР “ Граднулица”
Вишепород јавна расвета, водоводна
(Сл.лист града
6 59
ично
мрежа, мрежа фекалне
Зрењанина” бр 8/15 и
становање
канализације, мрежа
14/18
атмосферске канализације

Члан 2.
У члану 5. после става 9 додајe се
нови став 10 који гласи:
Парцеле под редним бројевима 77-1
(кат.парцела број 7251/3 КО Зрењанин I) и 772 (кат.парцела број 7246/3 КО Зрењанин I)
морају бити предмет једног поступка
отуђења.”
Досадашњи став 10. постаје став 11
Члан 3.
Овај Програм о изменама и допунама
Програма отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини града Зрењанина за 2019 годину
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: 06-117-16/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
132
На основу члана 15. став 2. тачка 3.
Закона о јавном здрављу („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/16) и чл. 36. и 128.
став 1. Статута града Зрењанина („Службени
лист града Зрењанина“, бр. 7/19 и 18/19),
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 27.11.2019. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНОГ
ЗДРАВЉА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
ПЕРИОД ОД 2020 - 2026. ГОДИНЕ
I
УСВАЈА СЕ План јавног здравља
града Зрењанина за период од 2020 - 2026.
године.

II
План јавног здравља града Зрењанина
за период од 2020 - 2026. године је саставни
део овог закључка.
III
Закључак објавити у „Службеном
листу града Зрењанина“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-21/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
133
На основу члана 52. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09-испр. и 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19 – др. закон), члана 12. Правилник
о начину и поступку избора чланова комисије
за стручну контролу планских докумената,
комисије за контролу усклађености планских
докумената, комисије за планове јединице
локалне самоуправе и комисије за стручну
контролу урбанистичког пројекта, праву и
висини накнаде члановима комисије као и
условима и начину рада комисија (''Службени
гласник РС', бр. 32/2019) и члана 36. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 27.11.2019.
године донела је
РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
У Решењу о образовању и именовању
Комисије за планове који је донела Скупштина
града
Зрењанина
бр.06-95-28/19-I
од
27.09.2019. године објављеном у ''Службеном
листу града Зрењанина бр. 24/19'', у члану VIII
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после речи ''зарадe'' додају се речи: ''без пореза
и доприноса''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
образовању и именовању Комисије за планове
садржан је у члану 52. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09-испр. и 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19
– др. закон) и члану 12. Правилник о начину и
поступку избора чланова комисије за стручну
контролу планских докумената, комисије за
контролу усклађености планских докумената,
комисије за планове јединице локалне
самоуправе и комисије за стручну контролу
урбанистичког пројекта, праву и висини
накнаде члановима комисије као и условима и
начину рада комисија (''Службени гласник
РС'', бр. 32/2019), а доноси га Скупштина
града Зрењанина у складу са чланом 36.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 7/19 и 18/19).
Према примедби Одсека за обрачун и
ликвидатуру плата приступило се допуни
Решења о образовању и именовању комисије
за планове
Упутство о правном средству:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
Решење доставити:
1. Председнику, заменику председника,
секретару, члановима и стручним сарадницима
2. Одељењу за урбанизам
3. Одељењу за финансије
4. Архиви
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-25/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 13. Закона о
референдуму
и
народној
иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98),
члана 22. став 5. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19 и
18/19), члана 66. став 5. Одлуке о месним
заједницама
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11,
3/12, 32/12 и 21/13 и 5/17), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 27.11.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„ТАРАШ “ ТАРАШ
ЗА ПЕРИОД ОД 01. 02. 2020. ДО 31. 12. 2024.
ГОДИНЕ
I
Именује се Комисија за спровођење
Референдума за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице „Тараш“ Тараш за
период од 01. 02. 2020. до 31. 12. 2024. године,
(у даљем тексту: Комисија).
II
Комисију за спровођење Референдума
чине председник Комисије и два члана
Комисије, заменик председника Комисије и
два заменика члана Комисије.
III
У
Комисију
за
спровођење
референдума за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице „Тараш“ Тараш
именују се:
1. Мијатов Оливера, председник,
2.
Антић
Александар,
заменик
председника,
3. Остојић Бранислава, члан,
4. Стојанчев Драган, заменик члана,
5. Допуђ Дуња, члан,
6. Винцилир Власта, заменик члана.
IV
Задатак Комисије је да, у складу са
Одлуком о расписивању референдума на
територији Месне заједнице „Тараш“ Тараш,
спроведе референдум у складу са прописима
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којима је уређен поступак непосредног
изјашњавања
грађана и обезбеди да се
грађани непосредно и слободно изјасне о
питању које је садржано у Одлуци о
расписивању референдума.
V
Извештај о спроведеном Референдуму
Комисија
доставља
Скупштини
града
Зрењанина у складу са чланом 23. Закона о
референдуму
и
народној
иницијативи
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98).
VI
Ово Решење је коначно.
VII
Решење објавити у “Службеном листу
града Зрењанина.”
Образложење
Чланом 13. Закона о референдуму и
народној иницијативи (''Службени гласник
РС'', бр. 48/94 и 11/98) утврђено је да су органи
за спровођење референдума Комисија и
гласачки одбор и да Комисију образује орган
који је расписао референдум, а Комисија
образује гласачке одборе.
Чланом 22. став 5. Статута града
Зрењанина
(
“Службени
лист
града
Зрењанина”, бр. 7/19 и 18/19) одређено је да
Скупштина града, између осталог, именује и
Комисију за спровођење референдума и
утврђује њене задатке.
Чланом 66. став 5. Одлуке о месним
заједницама
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11,
3/12, 32/12 и 21/13, 5/17) прописано је такође,
да Скупштина града, између осталог, именује
и Комисију за спровођење референдума и
утврђује њене задатке.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба
Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Оливери Мијатов, Тараш, И. Л. Рибара бр.
48,
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2. Александру Антићу, Тараш, Ж. Зрењанина
бр.6,
3. Бранислави Остојић, Тараш, М. Тита 27,
4. Драгану Стојанчеву, Тараш, М. Тита бр. 1,
5. Дуњи Допуђ, Тараш, Б. Кидрича бр.12,
6. Власти Винцилиру, Тараш, М. Тита бр. 10,
7. Месној Заједници “Тараш” Тараш,
8. Одељењу за друштвене делатности, Одсеку
за месне заједнице и бирачки списак,
9. Архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-26/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
135
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19
18/19) и члана 33a. Статута Народног музеја
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
број 14/11 и 29/16), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
27.11.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
председника и члана Надзорног одбора
Народног музеја Зрењанин,
ПРЕДСЕДНИК:
- МАРИЈАНА ВУКОВИЋ, дипл.
текстилни инж. за дизајн,
ЧЛАН:
- ФЕРЕНЦ ШИМОН, професор
техничког образовања.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
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Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и
18/19), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
.
Чланом 33а. Статута Народног музеја
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
број 14/11 и 29/16) регулисано је, између
осталог, да дужност члана Надзорног одбора
престаје истеком мандата и разрешењем, као и
случајеви разрешења пре истека мандата.
Маријана Вуковић и Ференц Шимон
именовани су за председника и члана
Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин
решењем Скупштине града Зрењанина број 0690-131/16-I дана 12. јула 2016. године,
(“Службени лист града Зрењанина”, број
22/16).
Народни музеј Зрењанин доставио је
допис да су 14. октобра 2019. године добили
решење Покрајинског секретаријата за
културу, јавно информисање и односе са
верским заједницама којим им је наложено да
Надзорни одбор Музеја најмање једанпут
годишње поднесе Оснивачу
извештај, у
складу са Законом о култури, а последњу
седницу Надзорни одбор имао је новембра
2016. године.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Маријане Вуковић и Ференца Шимона
дужности председника и члана Надзорног
одбора Народног музеја Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба
Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Маријани Вуковић,
2. Ференцу Шимону,
3. Народном музеју Зрењанин,
4. А р х и в и.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-27/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
136
На основу члана 36. став 1. тачка 12. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и
18/19) и члана 30. и 31. Статута Народног
музеја Зрењанин (''Службени лист
града
Зрењанина'', број 14/11 и 29/16), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 27.11.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана
Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин,
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
- НЕНАД ДАЈИЋ, мастер информационих
технологија,
ЗА ЧЛАНА:
- ИБОЈА ШУЉКО, професор разредне
наставе.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
Чланом 36. став 1. тачка 12. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и
18/19), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
управни и надзорни одбор установе чији је
оснивач град Зрењанин, а чланом 128. став 1.
Статута утврђено је да Скупштина града
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе,
решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 30. и 31.Статута Народног
музеја Зрењанин (''Службени лист града

Страна 672

Број 29

Службени лист града Зрењанина

Зрењанина'', број 14/11 и 29/16) регулисано је,
између осталог, да Надзорни одбор има три
члана, које именује и разрешава оснивач на
период од четири године, а председника
именује из реда чланова Надзорног одбора.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о именовању
Ненада Дајића за председника и Ибоје Суљко
за члана Надзорног одбора Народног музеја
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба
Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Ненад Дајић, Југ Богдана 7б, Зрењанин,
2. Ибоји Шуљко, Михајлово,
3. Народном музеју Зрењанин,
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-28/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
137
На основу члана 115. став 2., 116. и
117. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17,
27/18 – други закон и 10/19) и члана 36.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 27.11.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Зрењанинске гимназије
Зрењанин,
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- САЊА ЂУРИН, лекар, представник
родитеља и
- БРАНИСЛАВА ГОЛИЈАНИН, дипл.
правник, представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19) прописано је да је орган
управљања у школи школски одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав школског
одбора, именовање и мандат чланова школског
одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Чланом 117.
наведеног закона
утврђени су, између осталог и разлози за
разрешење члана Школског одбора пре истека
мандата.
Сања Ђурин и Бранислава Голијанин
именоване су за чланове Школског одбора
Зрењанинске гимназије Зрењанин, 15. јуна
2018. године Решењем Скупштине града
Зрењанина
број
06-52-79/18-I,
као
представници родитеља ("Службени лист
града Зрењанина", број 15/18).
Школа је доставила писани захтев у
ком наводе да су деца именованих завршила
четврти разред Зрењанинске гимназије, те да
не постоји основ да именоване буду чланови
Школског одбора ове школе и потребно их је
разрешити дужности члана Школског одбора,
као представника родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Сање Ђурин и Браниславе
Голијанин дужности члана Школског одбора
Зрењанинске гимназије Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.

27. новембар 2019. год.
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УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Сањи Ђурин,
2. Бранислави Голијанин,
3. Зрењанинској гимназији Зрењанин,
4.Одељењу инспекција, Одсеку просветне
инспекције и инспекције за заштиту животне
средине и
5. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-29/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 115. став 2., 116. и
117. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17,
27/18 – други закон и 10/19) и члана 36.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 27.11.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ
ГИМНАЗИЈЕ ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ два члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин,
- МАРИЈАНА РОКСИЋ, дипл.
политиколог за новинарство и журналистику,
представник родитеља и
- ВОЈИН ПЕРЦ, дипл. инж.
електротехнике, представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

Страна 673

Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19) прописано је да је орган
управљања у школи школски одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав школског
одбора, именовање и мандат чланова школског
одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Савет родитеља Зрењанинске гимназије
Зрењанин, предложио је да се за нове чланове
Школског одбора ове школе именују Маријана
Роксић и Војин Перц, као представници
родитеља, чија деца су редовни ученици ове
школе.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Маријане Роксић и Војина Перца
за чланове Школског одбора Зрењанинске
гимназије Зрењанин, као представника
родитеља.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Маријани Роксић, Олге Петров 9а,
Зрењанин,
2. Војину Перцу, Ђурђа Смедеревца 60,
Зрењанин,
3. Зрењанинској гимназији Зрењанин,
4. Одељењу инспекција, Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
5. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Страна 674
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Број: 06-117-30/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 115. став 2., 116. и
117. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17,
27/18 – други закон и 10/19) и члана 36.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 27.11.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА
ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин,
ЗОРИЦА КОЗЛОВАЧКИ, представник
родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19) прописано је да је орган
управљања у школи школски одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав школског
одбора, именовање и мандат чланова школског
одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Чланом 117.
наведеног закона
утврђени су, између осталог и разлози за
разрешење члана Школског одбора пре истека
мандата.

27. новембар 2019. год.

Зорица Козловачки именована је за
члана Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин,
15. јуна 2018. године Решењем Скупштине
града Зрењанина број 06-52-81/18-I, као
представник родитеља ("Службени лист града
Зрењанина", број 15/18).
Школа је доставила писани захтев у
ком наводе да син Зорице Козловачки више
није ученик ове школе и потребно ју је
разрешити дужности члана Школског одбора,
као представника родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Зорице Козловачки дужности
члана Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Зорици Козловачки,
2. Електротехничкој и грађевинској
школи ''Никола Тесла'' Зрењанин,
3.Одељењу
инспекција,
Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-31/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 115. став 2., 116. и
117. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17,
27/18 – други закон и 10/19) и члана 36.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), а на
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основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 27.11.2019. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА
ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске школе
''Никола Тесла'' Зрењанин, МИРОСЛАВА
СИМЕУНОВИЋ, представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19) прописано је да је орган
управљања у школи школски одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав
школског одбора, именовање и мандат чланова
школског одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Школа је доставила писани захтев у
ком наводе да је Савет родитеља школе за
члана Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе “Никола Тесла” Зрењанин
предложио Мирославу Симеуновић, као
представника родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Мирославе Симеуновић за члана
Школског
одбора
Електротехничке
и
грађевинске школе "Никола Тесла" Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.

Страна 675

УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Мирослави Симеуновић, Зрењанин,
Пупинова 6/9,
2. Електротехничкој и грађевинској
школи ''Никола Тесла'' Зрењанин,
3.Одељењу
инспекција,
Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-32/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 115. став 2., 116. и
117. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17,
27/18 – други закон и 10/19) и члана 36.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 27.11.2019. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО
МИХАЉ'' ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Серво
Михаљ'' Зрењанин, ЖУЖА КАРДОШ,
представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

Страна 676
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Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19) прописано је да је орган
управљања у школи школски одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав
школског одбора, именовање и мандат чланова
школског одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Чланом 117.
наведеног закона
утврђени су, између осталог, и разлози за
разрешење члана Школског одбора пре истека
мандата.
Жужа Кардош именована је за члана
Школског одбора Основне школе "Серво
Михаљ" Зрењанин, 15. јуна 2018. године
Решењем Скупштине града Зрењанина број
06-52-62/18-I, као представник родитеља
("Службени лист града Зрењанина", број
15/18).
Школа је доставила писани захтев у
ком наводе да је Жужа Кардош поднела
оставку на место члана Школског одбора
Основне школе "Серво Михаљ" Зрењанин из
разлога пресељења, а ни дете именоване више
није ученик ове школе, те је именовану
потребно разрешити.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Жуже Кардош дужности члана
Школског одбора Основне школе "Серво
Михаљ" Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО
O
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Жужи Кардош,
2. Основној школи ''Серво Михаљ''
Зрењанин,
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3.Одељењу
инспекција,
Одсеку
просветне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-33/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
142
На основу члана 115. став 2., 116. и
117. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17,
27/18 – други закон и 10/19) и члана 36.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 27.11.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО
МИХАЉ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Основне школе ''Серво Михаљ''
Зрењанин, ЈАСМИНА ЧОРДАШ,
фармацеутски техничар, представник
родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19) прописано је да је орган
управљања у школи школски одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав школског
одбора, именовање и мандат чланова школског
одбора.
Школски одбор има девет чланова
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укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Школа је доставила писани захтев у
ком наводе да је Савет родитеља школе за
члана Школског одбора Основне школе “Серво
Михаљ” Зрењанин предложио Јасмину
Чордаш, као представника родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Јасмине Чордаш за члана
Школског одбора Основне школе "Серво
Михаљ" Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба
Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Јасмини Чордаш, ул. Серво Михаљ бр. 48,
2. Основној
школи ''Серво Михаљ''
Зрењанин,
3.Одељењу инспекција, Одсеку просветне
инспекције и инспекције за заштиту животне
средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-34/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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На основу члана 115. став 2., 116. и
117. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17,
27/18 – други закон и 10/19) и члана 36.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 27.11.2019. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ
САВА'' СТАЈИЋЕВО
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Свети Сава''
Стајићево, СЛОБОДАНКА ДУКИЋ,
представник родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19) прописано је да је орган
управљања у школи школски одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав школског
одбора, именовање и мандат чланова школског
одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Чланом 117. наведеног закона утврђени
су, између осталог и разлози за разрешење
члана Школског одбора пре истека мандата.
Чланом 36. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и
18/19) утврђена је надлежност Скупштине
града Зрењанина.
Слободанка Дукић именована је за
члана Школског одбора Основне школе "Свети
Сава" Стајићево, 15. јуна 2018. године
Решењем Скупштине града Зрењанина број 0652-75/18-I,
као
представник
родитеља
("Службени лист града Зрењанина", број
15/18).
Школа је доставила писани захтев
Градској управи града Зрењанина, Просветној
инспекцији у ком наводе да син Слободанке
Дукић више није ученик ове школе и потребно
ју је разрешити дужности члана Школског
одбора, као представника родитеља.
Комисија за персонална питања
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Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о разрешењу Слободанке Дукић дужности
члана Школског одбора Основне школе "Свети
Сава" Стајићево.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Слободанки Дукић,
2. Основној школи ''Свети Сава'' Стајићево,
3.Одељењу инспекција, Одсеку просветне
инспекције и инспекције за заштиту животне
средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-35/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
144
На основу члана 115. став 2., 116. и
117. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17,
27/18 – други закон и 10/19) и члана 36.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19), а на
основу предлога Комисије за персонална
питања, Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 27.11.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ
САВА'' СТАЈИЋЕВО
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског ра
Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево,
ДАНИЈЕЛА СИМИЋ, представник
родитеља.
II
Ово Решење је коначно.
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III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Одредбом члана 115. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19) прописано је да је орган
управљања у школи школски одбор.
Одредбама чл. 116. и 117. наведеног закона
одређени су, између осталог, и састав школског
одбора, именовање и мандат чланова школског
одбора.
Школски одбор има девет чланова
укључујући и председника. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Чланом 36. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и
18/19) утврђена је надлежност Скупштине
града Зрењанина.
Савет родитеља Основне школе "Свети
Сава" Стајићево предложио је да се за члана
Школског одбора Основне школе "Свети Сава"
Стајићево именује Данијела Симић, као
представник родитеља.
Комисија за персонална питања
Скупштине града утврдила је Предлог Решења
о именовању Данијеле Симић за члана
Школског одбора Основне школе "Свети Сава"
Стајићево, као представника родитеља.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Данијели Симић, Стајићево, Обрада
Мијатова бр. 21,
2. Основној школи ''Свети Сава'' Стајићево,
3.Одељењу инспекција, Одсеку просветне
инспекције и инспекције за заштиту животне
средине и
4. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-36/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
145
На основу члана 17. став 3. и члана 21.
став 1. Закона о јавним предузећима
(“Службени гласник РС”, број 15/2016), члана
36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 7/19 и 18/19) и члана
32. и 33. Статута ЈКП “Чистоћа и зеленило”
Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 29/16, 5/17 и 7/18), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
27.11.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП “ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО”
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило”
Зрењанин, МАРКО КОЊИКУШИЋ, доктор
економских наука, представник оснивача.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
Чланом 17. став 3. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник РС”, број
15/2016), прописано је да председника и
чланове Надзорног одбора јавног предузећа
чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује орган одређен статутом јединице
локалне самоуправе на период од четири
године, од којих је један члан Надзорног
одбора из реда запослених, а чланом 21. став 1.
истог Закона
да мандат председнику и
члановима Надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком или
разрешењем.
Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
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(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и
18/19), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
надзорни одбор јавног предузећа чији је
оснивач, а чланом 128. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Чланом 32. Статута ЈКП “Чистоћа и
зеленило” Зрењанин (“Службени лист града
Зрењанина бр. 29/16, 5/17 и 7/18) регулисано
је, између осталог, да Надзорни одбор ЈКП
“Чистоћа и зеленило” Зрењанин има три
члана, од којих је један председник и да
председника и чланове Надзорног одбора, од
којих је један члан из реда запослених а два
члана су представници оснивача, именује и
разрешава оснивач. Чланом 33. Статута
регулисано је да се Надзорни одбор именује на
период од четири године и да мандат
председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Марко Коњикушић именован је за
члана Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и
зеленило”
Зрењанин,
као
представник
оснивача,
решењем
Скупштине
града
Зрењанина број 06-87-51/17-I, дана 5. јула
2017. године, (“Службени лист града
Зрењанина”, број 19/17). ЈКП “Чистоћа и
зеленило” Зрењанин је доставило допис уз
који је приложена молба Марка Коњикушића
да се разреши функције члана Надзорног
одбора, из личних разлога.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о разрешењу
Марка
Коњикушића
дужности
члана
Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило”
Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба
Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Марку Коњикушићу, доктору економских
наука,
2. ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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На основу члана 17. став 3. Закона о
јавним предузећима (“Службени гласник РС”,
број 15/2016), члана 36. став 1. тачка 11. и
члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и
18/19) и члана 32. и 33. Статута ЈКП “Чистоћа
и зеленило” Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 29/16, 5/17 и 7/18), а на основу
предлога Комисије за персонална питања,
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној 27.11.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП “ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО”
ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног
одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин,
ЗИТА МИЈАТОВ ДАВИДХАЗИ, дипл.
правник, као представник оснивача.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у "Службеном листу
града Зрењанина".
Образложење
Чланом 17. став 3. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник РС”, број
15/2016), прописано је да председника и
чланове Надзорног одбора јавног предузећа
чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује орган одређен статутом јединице
локалне самоуправе на период од четири
године, од којих је један члан Надзорног
одбора из реда запослених.
Чланом 36. став 1. тачка 11. и члана
128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 7/19 и
18/19), регулисано је, између осталог, да
Скупштина града именује и разрешава
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надзорни одбор јавног предузећа чији је
оснивач, а чланом 128. став 1. Статута
утврђено је да Скупштина града доноси
одлуке, друге опште акте, наредбе, решења,
закључке, препоруке и упутства.
Чланом 32. Статута ЈКП “Чистоћа и
зеленило” Зрењанин (“Службени лист града
Зрењанина бр. 29/16, 5/17 и 7/18) регулисано
је, између осталог, да Надзорни одбор ЈКП
“Чистоћа и зеленило” Зрењанин има три
члана, од којих је један председник и да
председника и чланове Надзорног одбора, од
којих је један члан из реда запослених, а два
члана су представници оснивача, именује и
разрешава оснивач. Чланом 33. Статута
регулисано је да се Надзорни одбор именује на
период од четири године и да мандат
председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Предложено је да се за члана
Надзорног одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило”
Зрењанин именује Зита Мијатов Давидхази,
као представник оснивача.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о именовању Зите
Мијатов Давидхази за
члана Надзорног
одбора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за
персонална
питања,
Скупштина
града
Зрењанина донела је решење као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Зити Мијатов Давидхази,
2. ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин
3. А р х и в и.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-117-38/19-I
Дана: 27.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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I
Овим решењем утврђују се просечне
цене
квадратног
метра
одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2020. годину на територији града
Зрењанина и одређују се просечне цене
квадратног
метра
одговарајућих
непокретности на основу којих је за текућу
годину утврђена основица пореза на имовину
за непокретности обвезника који не воде
пословне
књиге,
које
се
налазе
у
најопремљенијој зони.
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На основу чл. 6. ст. 5, чл. 6., 7. и 7.а.
Закона о порезима на имовину (''Службени
гласник Републике Србије'', број 26/01,
''Службени
лист
Савезне
Републике
Југославије'', број 42/02 - Одлука СУС и
''Службени гласник Републике Србије'', бр.
80/02, 80/02 - др.закон, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - Одлука УС,
68/2014-др.закон, 95/2018 и 99/2018-одлука
УС), члана 57. став 1. тачка 35) Статута града
Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина''
, број 7/2019 и 18/2019), Градско веће града
Зрењанина на седници одржаној дана
25.11.2019. године, донело је следеће

II
На територији града Зрењанина
одређено је пет зона у зависности од
комуналне опремљености и опремљености
јавним објектима, саобраћајној повезаности са
централним деловима града Зрењанина,
односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу. Прва зона је
најопремљенија зона.
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности у динарима, за утврђивање
пореза на имовину за 2020.годину на
територији града Зрењанина износе:

РЕШЕЊЕ
о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2020.
годину на територији града Зрењанина и
одређивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности на
основу којих је за текућу годину утврђена
основица пореза на имовину за
непокретности обвезника који не воде
пословне књиге које се налазе у
најопремљенијој зони

Врсте непокретности
1. Грађевинско
земљиште

2.Пољопривредно
земљиште
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ПРВА
ЗОНА
3.202,02

(-)
-

ДРУГА
ЗОНА
2.412,91
(просечна цена
граничних
зона)
114,40
(просечна цена
граничне зоне)
-

ТРЕЋА
ЗОНА
1.623,80

ЧЕТВРТА
ЗОНА
-

ПЕТА
ЗОНА
-

114,40

109,76

102,70

-

-

-

76.320,35
(просечна цена
граничне зоне)
37.371,49

-

-

-

37.216,00

18.036,23

11.023,10

3.Шумско
зeмљиште
4. Станови

76.320,35

5. Куће за становање

45.702,70

6.Пословне зграде и
други (надземни и
подземни) грађевински
објекти који служе за
обављање делатности
7. Гараже и гаражна
места

60.293,50

60.293,50
(просечна цена
граничне зоне)

-

-

-

-

-

-

-

-
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III
Просечна цена квадратног метра на основу којих је утврђена основица пореза на имовину за
2019. годину на права на непокретностима код пореског обвезника који не води пословне књиге, у
најопремљенијој зони, по врстама непокретности је:

Врсте непокретности
1. Грађевинско земљиште
2.Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште
3. Станови
5.Куће за становање
6.Пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који служе
за обављање делатности
7. Гараже и други објекти
За обвезнике који воде пословне књиге
у складу са чл. 7а. став 2. и став 3. Закона о
порезима на имовину, само када ни у зонама
ни у граничним зонама није било најмање три
промета одговарајућих непокретности у
периоду од 01. јануара до 30. септембра текуће
године, вредност непокретности утврђује се
тако што се просечна цена квадратног метра
одговарајуће
непокретности,
у
најопремљенијој зони, на основу које је
утврђена основица пореза на имовину
обвезнику који не води пословне књиге, за
текућу годину, множе коефицијентима који су
утврђени
Решењем
о
утврђивању
коефицијената за утврђивање пореза на
имовину за непокретности обвезника који воде
пословне књиге у граду Зрењанину и то за:
прву зону (1,00); за другу зону (0,80); за трећу
зону (0,60); за четврту зону (0,40); за пету зону
(0,30).
IV
У складу са чл. 6. ст. 7. и 10. Закона о
порезима на имовину, за обвезнике који не
воде пословне књиге, ако ни у зонама ни у
граничним зонама (зоне чије се територије
граниче са зоном у којој није било промета,
које припадају истој јединици локалне
самоуправе) није било промета одговарајућих

Просечна цена по м2
3.533,68 дин./м2
0,00
0,00
72.720,11 дин./м2
45.143,24 дин./м2
63.316,15 дин./м2
27.059,15 дин./м2
непокретности у периоду од 01. јануара до 30.
септембра године која претходи години за
коју се утврђује порез на имовину,
основица пореза на имовину за те
непокретности у зони у којој није било
промета једнака је основици пореза на
имовину
те,
односно
одговарајуће
непокретности у тој зони обвезника који не
води пословне књиге за текућу годину.
V
Ово решење примењује се почев од 1.
јануара 2020. године.
VI
Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина'' и на сајту града
Зрењанина ''www.zrenjanin.rs''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-123-4/19-III
Дана: 25.11.2019. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић,с.р.
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