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На основу члана 54. став 1. и члана 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 чл. 69. и 128. став 4. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст), 

начелник Градске управе града Зрењанина, дана 

7. априла 2022. године доноси следеће 
     

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ 

РАДНОГ ВРЕМЕНА  У ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

У Решењу о распореду радног времена у 

Градској управи града Зрењанина- пречишћен 
текст број 016-5/18-55-IV од 17. августа 2018. 

године, са изменама број 016-5/18-58-IV од 31. 

августа 2018. године, изменом број 016-10/20-
27-IV од 30. марта 2020. године, изменама број 

016-14/21-33-IV од 1. априла 2021. године, 

изменом број 016-14/21-41-IV од 28. априла 
2021. године и 016-14/21-82-IV од 15. октобра 

2021. године, после члана 5 додаје се члан 5а 

који гласи: 

''Члан 5а 
 

У Одељењу за општу управу, у Одсеку за 
послове матичара уводи се другачији распоред 

радног времена и другачији распоред пријема 

странака и то: 
- суботом и недељом од 12,00 до 20,00 часова 

ради обављања чина склапања брака и 

- суботом од 8,00 до 12,00 часова ради 

издавања извода из матичних књига и пријава 
смрти.” 

Члан 2. 
 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број 016-12/22-13-IV                             

Дана: 7. априла 2022. године                        
З Р Е Њ А Н И Н  

НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Милош Королија,с.р. 

58 

На основу члана 100. Закона о заштити 

животне срeдине Закона о заштити животне 
срeдине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 

36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 

- одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон), чл. 
57. и 128. став 3. Статута града Зрењанина 

(„Службени лист града Зрењанина, бр. 17/20 - 

пречишћен текст) и члана 5. Одлуке о буџету 

града Зрењанина за 2022. годину ("Службени 
лист града Зрењанина'', број 32/21), Градско веће 

града Зрењанина по претходно прибављеној 

сагласности Министарства заштите животне 
средине број 401-00-575/2022-02 од 31.03.2022.  

године, на седници одржаној дана 11.04.2022. 

године, усвојило је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ Програм коришћења средстaва 

буџетског Фонда за заштиту животне 
средине града Зрењанина у 2022. години. 

2. Саставни део овог закључка је Програм 

коришћења средстaва буџетског Фонда за 

заштиту животне средине града Зрењанина у 
2022. години. 

3. Закључак са Програмом објавити у 

"Службеном листу града Зрењанина". 

4. ЗАКЉУЧАК СА ПРОГРАМОМ 

ДОСТАВИТИ: 

- Одсеку за заштиту и унапређивање 

животне средине, 
- Одсеку за буџет, 

- Одсеку за послове Скупштине града, 

Градоначелника и Градског већа, 
- А р х и в и.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 06-50-1/22-III                                                                               

Дана: 11.04.2022. године 
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З Р Е Њ А Н И Н    

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Симо Салапура, с.р. 

- 

На основу члана 100. Закона о заштити 
животне срeдине ("Службени гласник РС", 

бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. 

закон и 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - 
др. закон) и чл. 57. и 128. став 3. Статута града 

Зрењанина („Службени лист града Зрењанина, 

бр. 17/20 - пречишћен текст), Градско веће града 

Зрењанина, по претходно прибављеној 
сагласности Министарства заштите животне 

средине број 401-00-575/2022-02 од 31.03.2022. 

године, на седници одржаној дана 11.04.2022. 

године, усвојило је   

 ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 У 2022. ГОДИНИ 
 

Овим Програмом утврђује се обим, намена 
и начин коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту животне средине (у даљем тексту: 

Фонд) планираних у буџету града Зрењанина за 
2022. годину. 

Укупан Буџетски фонд за заштиту животне 

средине за 2022. годину, финансира се из 

следећих извора: 

 

Извор финансирања 01 приходи из буџета – наменски приходи за заштиту 

животне средине  
60.100.000 

Извор финансирања 01 приходи из буџета – остали текући приходи буџета 148.069.121 

Извор финансирања 15 неутрошена средства донација из ранијих година  424.134 

Укупан износ средстава за финансирање Буџетског фонда за заштиту животне 

средине 

 

208.593.255 
 

Средства буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина за 2022. годину 

планирана су Одлуком о буџету града Зрењанина за 2022. годину ("Службени лист града Зрењанина'', 
број 32/21) за реализацију следећих програма: 

Редни 

број 

 

Намена- активност 

Износ (динара) 

са ПДВ 

I Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 106.760.299 

II Управљање отпадом 77.517.368 

III Контрола и управљање отпадним водама  15.340.800 

IV Контрола и заштита површинских и подземних вода 1.263.660 

V Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 5.182.400 

VI Мере адаптације на климатске промене 0 

VII Контрола и заштита земљишта 0 

VIII Контрола и заштита од буке 1.528.728 

IX Контрола и заштита од нејонизирајућег зрачења 0 

X Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите 

животне средине 
1.000.000 

XI Остало 0 

Укупно са ПДВ  208.593.255 
 

I Контрола и заштита ваздуха и сузбијање 

инхалационих алергена -  предвиђена средства 

у износу до 106.760.299 динара са ПДВ, 
распоређена су Одлуком о буџету града 

Зрењанина за 2022. годину у оквиру следећих 

апропријација:  

- праћење квалитета ваздуха, предвиђена 
средства у износу до 6.756.350 динара са 

ПДВ, у оквиру позиције 113 и економске 

класификације 424000 – Специјализоване 
услуге, извор финансирања 01 – Приход из 

буџета. Обавеза из претходне године по 

истом основу износи 1.450.087 динара и 
финансира се по основу Програма из 

претходне године; 

- систематско сузбијање емерзних корова, 

предвиђена средства у износу до 8.787.000 

динара са ПДВ, у оквиру позиције 119 и 
економске класификације 424000 – 

Специјализоване услуге, извор финансирања 

01 – Приход из буџета, и односи се на 

обавезу по основу Програма из претходне 
године,  

- јавно приватно партнерство у циљу 

обављања послова комуналне делатности 
зоохигијене, зоохигијене и сузбијање 

коровске биљке амброзије и емерзних 

корова, предвиђена средства у укупном 
износу до 89.766.862 динара са ПДВу 

оквиру позиције 120 и економске 
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класификације 424000 – Специјализоване 

услуге, извор финансирања 01 – Приход из 
буџета, и односи се на финансирање 

следећих активности: 

- сузбијање комараца, за које су предвиђена 

средства у износу до 45.600.000 динара са 
ПДВ,  

- сузбијање крпеља, за које су предвиђена 

средства у износу до 1.188.000 динара са 
ПДВ,  

- дезинфекција, за коју су предвиђена 

средства у износу до 645.065 динара са 

ПДВ,   
- дератизација, за коју су предвиђена средства 

у износу до 15.696.642 динара са ПДВ, 

- сузбијање коровске биљке амброзије, за коју 
су предвиђена средства у износу до 

15.028.930 динара са ПДВ, 

- сузбијање емерзних корова, з акоју су 
предвиђена средства у износу до  11.608.225 

динара са ПДВ.  
 

II   Управљање отпадом - предвиђена средства 

у износу до 77.517.368 динара са ПДВ, 

распоредиће се на следећи начин: 
- уклањање дивљих депонија, предвиђена 

средства у износу до 60.000.000 динара са 

ПДВ, у оквиру позиције 115 и економске 
класификације 424000 – Специјализоване 

услуге, извор финансирања 01 – Приход из 

буџета. Обавеза из претходне године по 

истом основу износи 10.347.368 динара и 
финансира се по основу Програма из 

претходне године; 

- израда пројектно техничке документације 
затварања и потпуне санације  - 

ремедијације постојеће градске депоније – 

сметлишта у Зрењанину, предвиђена 
средства у износу до 7.170.000 динара са 

ПДВ, у оквиру позиције 115 и економске 

класификације 424000 – Специјализоване 

услуге, извор финансирања 01 – Приход из 
буџета. 

 

III   Контрола и управљање отпадним водама 

- предвиђена средства у износу до 15.340.800 

динара са ПДВ, распоредиће се на следећи 
начин: 

- радови на измуљењу уличних канала и 

тарупирању канала у путном појасу, 

предвиђена средства у износу до 6.800.000 
динара са ПДВ, у оквиру позиције 101 и 

економске класификације 424000 – 

Специјализоване услуге, извор финансирања 
01 – Приход из буџета из Одлуке о буџету 

града Зрењанина за 2022. годину; 

- услуга контроле квалитета отпадних вода, 

предвиђена средства у износу до 200.000 

динара са ПДВ, у оквиру позиције 101 и 
економске класификације 424000 – 

Специјализоване услуге, извор финансирања 

01 – Приход из буџета из Одлуке о буџету 

града Зрењанина за 2022. годину;   
- израда техничке документације за пречистач 

отпадних вода, предвиђена средства у 

износу до 5.000.000 динара са ПДВ, у 
оквиру позиције 103 и економске 

класификације 511000 – Зграде и 

грађевински објекти, извор финансирања 01 

– Приход из буџета; 
- обавеза из претходне године по основу 

израде пројектно – техничке документације 

за извођење радова на зацевљењу 
Багљашког канала у износу од 3.340.800 

динара планирана је у оквиру позиције 112, 

економске класификације 511000 – Зграде и 
грађевински објекти и то износ од 2.916.666 

динара из извора финансирања 01 – 

Приходи из буџета и износ од 424.134 

динара из извора финансирања 15 – 
Неутрошена средства донација из ранијих 

година. 
 

IV Контрола и заштита површинских и 

подземних вода - предвиђена средства у износу 
до 1.263.660 динара са ПДВ, распоредиће се на 

следећи начин: 

- праћење квалитета површинских вода и 

акумулација, предвиђена средства у износу 
до 1.263.660 динара са ПДВ, у оквиру 

позиције 113 и економске класификације 

424000 – Специјализоване услуге извор 
финансирања 01 – Приход из буџета. 

 

V Контрола и заштита природе, 

биодиверзитет, јавне зелене површине - 

предвиђена средства у износу до 5.182.400 

динара са ПДВ, распоредиће се на следећи 

начин: 

- услуге заштите природних вредности и 

унапређење подручја са природним 
својствима (споменици природе: 

"Жупанијски парк у Зрењанину", "Храст 

лужњак у Зрењанину" и "Бели дуд у Белом 
Блату"), предвиђена средства у износу до 

5.000.000 динара са ПДВ у оквиру позиције 

291 и економске класификације 424000 – 

Специјализоване услуге, извор финансирања 
01 – Приход из буџета; 

- обавеза из претходне године по основу 

израде техничке документације за парк 
''Багљаш'' у Зрењанину у износу од 182.400 

динара планирана је у оквиру позиције 112, 

економске класификације 511000 – Зграде и 



11. април 2022. год.        Број 8            Службени лист града Зрењанина                                    Страна 173 

грађевински објекти и извора финансирања 

01 – Приход из буџета. 
 

VI Мере адаптације на климатске промене  
 

VII Контрола и заштита земљишта     
 

VIII Контрола и заштита од буке - 

предвиђена средства у износу до 1.528.728 

динара са ПДВ, распоредиће се на следећи 

начин: 

- праћење нивоа комуналне буке, предвиђена 
средства у износу до 1.222.980 динара са 

ПДВ, у оквиру позиције 113 и економске 

класификације 424000 – Специјализоване 

услуге и извора финансирања 01 – Приходи 
из буџета. Обавеза из претходне године по 

истом основу износи 305.748 динара и 

финансира се по основу Програма из 
претходне године. 

 

IX Контрола и заштита од нејонизирајућег 

зрачења  
 

X Информисање, едукација, промоција и 

популаризација заштите животне средине - 

предвиђена средства у износу до 1.000.000 
динара са ПДВ, распоредиће се на следећи 

начин: 

- пројекти из области заштите и 
унапређивања животне средине одобрени 

након спроведеног конкурса, предвиђена 

средства у износу до 1.000.000 динара са 
ПДВ, и то у оквиру позиције 110/1 и 

економске класификације 481000 – Дотације 

невладиним организацијама – за сузбијање 

шакала у износу од 700.000 динара и у 
оквиру позиције 111 и економске 

класификације 454000 – Субвенције 

приватним предузећима и извора 
финансирања 01 – Приход из буџета – за 

субвенционисање набавке бициклова у 

износу од 240.000 динара. Обавеза из 
претходне године за субвенцију за набавку 

бициклова износи 60.000 динара и 

финансира се по основу Програма из 

претходне године.  
 

XI Остало  
  

 Реализацију Програма спроводе 
Одељење за привреду и Одељење за финансије 

Градске управе града Зрењанина и у том смислу, 

овлашћени су да контролишу извршење радова 
и да траже писмени извештај о утрошеним 

средствима и извршеним радовима. Одељења су 

у обавези да надлежном Министарству поднесу 

Извештај о реализацији програма коришћења 
финансијских средстава до 31. марта 2022. 

године. 

 Уколико се приходи и примања 
Буџетског фонда у току буџетске године не 

остварују у планираном износу расходи ће се 

остваривати по приоритетима, које утврди 

Градоначелник града Зрењанина, и то на основу 
обавеза утврђених законом и раније утврђених 

уговорених обавеза. 

 Програм објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
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