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Члан 1.

На основу члана 9. став 3. и тачка 4. Закона
о финансијској подршци породици са децом
(''Службени гласник РС'', број 16/02 и 115/05) и
члана 40. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', број 16/05 – пречишћен
текст), Председник општине Зрењанин дана
01.12.2006.године, доноси
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
КРИТЕРИЈУМИМА ПРИЈЕМА ДЕЦЕ И
НАЧИНУ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА
БОРАВКА И УЖИНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

У Правилнику о критеријумима пријема
деце и начину регресирања трошкова боравка и
ужине у Предшколској установи и основној школи
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 9/06), у
Скали регресирања трошкова боравка, ужине и
других видова заштите деце у Предшколској
установи и основној школи назив Одељка:'' I
Боравак и ужина у предшколском образовању''
мења се и гласи: '' I Боравак у предшколском
образовању и припремном предшколском програму ''.
После Одељка I додаје се нови Одељак II
који гласи:''

II УЖИНА У ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ
ПРОГРАМУ

1.
2.
3.
4.
5.

Корисници материјалног обезбеђења породице
Деца палих бораца и војних инвалида
Деца без родитељског старања смештена у
установе социјалне заштите
Деца без родитељског старања смештена у
старатељску или хранитељску породицу

100
100

-

100

-

100

-

Треће и свако наредно дете у породици

100

-

Одељци II и III постају Одељци III и IV.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављиваља у ''Службеном листу општине
Зрењанин'' а примењиваће се од 01. 12.
2006.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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Дана: 01.12.2006. год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Горан Кнежевић,с.р
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На основу члана 73. став 1. Закона о
туризму („Службени гласник РС”, бр.45/2005) и
члана 40. став 2. Статута општине Зрењанин
(„Службени лист општине Зрењанин”, бр. 16/05 –
пречишћен текст) Председник општине Зрењанин
доноси
П Р А В И Л Н И К
О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ И НАЧИНУ
ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА
ЗА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I. Уводне одредбе
Члан 1.
Овим правилником прописује се посебан
програм и начин полагања стручног испита за
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Број 18

Службени лист општине Зрењанин

туристичког водича за подручје општине Зрењанин
(у даљем тексту: локални водич).
Члан 2.
Председник општине Зрењанин прописује
програм и начин полагања стручног испита за
локалног
водича
на
предлог
Туристичке
организације општине Зрењанин, а по претходно
прибављеном мишљењу министарства надлежног
за послове туризма.
Члан 3.
Локални водич може бити лице које
испуњава следеће услове: да је држављанин
Републике Србије; да има пребивалиште на
територији Републике Србије; најмање средње
образовање у четворогодишњем трајању; положен
стручни испит за туристичког водича и положен
стручни испит за локалног водича.
Члан 4.
Стручни испит за локалног водича састоји
се од усменог дела испита и практичног дела.
II. Програм и градиво стручног испита за
локалног водича
1. Програм и градиво усменог дела стручног
испита за локалног водича
Члан 5.
Усмени део стручног испита за локалног
водича полаже се по програму који обухвата
следеће предмете:
1. Историја Баната и Зрењанина;
2. Географске одлике Баната;
3. Природне
знаменитости
општине
Зрењанин;
4. Културно-историјске знаменитости и
установе Зрењанина;
5. Водичка служба у туризму и
специфична знања потребна за локалне
туристичке водиче.
Члан 6.
Предмет Историја Баната и Зрењанина
обухвата следеће градиво: први писани документи;
Банат и Бечкерек у XIV и XV веку; период
владавине Турака; владавина Аустрије; Први
светски рат; период између два светска рата; Други
светски рат; период после Другог светског рата.
Предмет Географске одлике Баната
обухвата следеће градиво: саобраћајно-туристички
положај; природни и антропогени туристички
мотиви; становништво; материјална основа за
развој туризма; врсте туризма; туристички промет.
Предмет Природне знаменитости општине
Зрењанин обухвата следеће градиво: природа;
заштићена природна добра; паркови; Локални
еколошки акциони план.
Предмет
Културно-историјске
знаменитости и установе Зрењанина обухвата
следеће
градиво:
археолошки
локалитети;
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културно-историјски споменици; установе културе;
заштићена културна добра.
Предмет Водичка служба у туризму и
специфична знања потребна за локалне туристичке
водиче обухвата следеће градиво: улога туристичке
пропаганде и информативне службе и значај
водичке службе; носиоци и организатори
туристичке понуде региона и града; проблеми и
перспективе развоја туризма у граду и ширим
просторима везаним за туризам; специфична знања
потребна локалним туристичким водичима при
разгледањима, обиласцима
и презентацији
културно-амбијенталних целина, догађаја и
садржаја града; обука водича за специјална и
специјализована знања у презентацији и промоцији
туристичких садржаја.
.
2. Програм и градиво практичног дела стручног
испита за локалног водича
Члан 7.
Практични део стручног испита обухвата
вођење туристичке групе правцем – итинерером на
територији општине Зрењанин који утврди
Комисија за полагање стручног испита за локалног
водича (у даљем тексту: Комисија).
III. Начин полагања стручног испита за
локалног водича
Члан 8.
Стручни испит за локалног водича полаже
се пред Комисијом коју образује Председник
општине Зрењанин.
Комисија се састоји од председника и два
члана, који имају заменике.
Председник и чланови Комисије су
испитивачи за одређене предмете.
Члан 9.
Председник и чланови Комисије морају
имати најмање вишу стручну спрему туристичког
смера и најмање пет година радног искуства на
пословима туризма у општини Зрењанин.
Члан 10.
Стручни испит за локалног водича
организује се када најмање десет лица са
положеним стручним испитом за туристичког
водича поднесе писмену пријаву за полагање
стручног испит за локалног водича.
Члан 11.
Пријаву за полагање стручног испита за
локалног водича заинтересована лица подносе
Општини Зрењанин – Општинској управи Одељењу за послове привреде, финансија и
рачуноводства.
Пријава из става 1. овог члана нарочито
садржи: име, очево име и презиме кандидата; датум
и место рођења кандидата; лични број;
пребивалиште и адресу; број лиценце туристичког
водича издате од министарства надлежног за
послове туризма.
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Број 18

Службени лист општине Зрењанин

О датуму и месту полагања стручног
испита за локалног водича, износу трошкова и
броју рачуна на који се уплаћује износ трошкова
полагања стручног испита за локалног водича
Општинска
управа
Зрењанин
обавештава
кандидате најкасније тридесет дана пре дана
полагања стручног испита за локалног водича.
Члан 12.
Трошкове полагања стручног испита за
локалног водича, као и трошкове полагања
поправног испита, сноси лице које полаже стручни
испит за локалног водича (у даљем тексту:
кандидат).
Председнику и члановима Комисије,
односно њиховим заменицима припада накнада за
рад у Комисији, чија се висина одређује решењем о
њеном образовању.
Члан 13.
Успех кандидата за сваки предмет, као и
успех кандидата на стручном испиту за локалног
водича изражава се описном оценом „положио”
или „није положио”.
Коначан успех кандидата на стручном
испиту за локалног водича утврђује Комисија.
Члан 14.
Кандидат чији је успех из једног предмета
из члана 5. овог правилника оцењен оценом „није
положио” може полагати поправни испит.
Ако кандидат буде оцењен оценом „није
положио” из два или више предмета, сматра се да
није положио стручни испит за локалног водича.
Сматра се да је кандидат положио
практични део стручног испита за локалног водича
ако је показао способност самосталног вођења
туристичке групе.
Поправни испит организује се у року који
не може бити краћи од месец дана, нити дужи од
два месеца, рачунајући од дана полагања стручног
испита за локалног водича.
Ако кандидат не буде оцењен оценом
„положио” на поправном испиту, сматра се да није
положио стручни испит за локалног водича.
Члан 15.
О полагању стручног испита за локалног
водича води се записник у који се уносе подаци о
саставу Комисије, кандидату, садржини полагања
стручног испита за локалног водича и добијеној
оцени кандидата.
Записник потписују председник и чланови
Комисије.
Стручно-административне послове за рад
Комисије обавља Одељење за послове привреде,
финансија и рачуноводства.
Члан 16.
На основу записника о полагању стручног
испита за локалног водича, кандидату се издаје
уверење о положеном стручном испиту за локалног
водича.
Уверење садржи:
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1) назив Општине Зрењанин, која издаје
уверење;
2) пропис на основу кога се издаје
уверење;
3) име, презиме, датум и место рођења
кандидата;
4) датум издавања уверења и број
уверења.
Члан 17.
За припрему полагања стручног испита за
локалног водича користи се следећа литература:
1) Историја Срба, В. Ћоровић;
2) Зрењанин – монографија 1966;
3) Зрењанин 30 година у слободи –
монографија 1974;
4) Велики Бечкерек, Петровград,
Зрењанин – монографија 2005;
5) Занати и занатлије у прошлости,
мр Р. Грубић;
6) Природа Југославије, др Ј. Марковић;
7) Туризам у заштићеној природи,
др Д. Ахметовић Томка;
8) Рибњак Ечка - монографија 1992;
9) Зеленило и паркови Зрењанина,
В. Мраковић;
10) Локални еколошки акциони план
општине Зрењанин, 2003;
11) Историја уметности, H. W. Janson;
12) Благо на путевима Југославије –
енциклопедија;
13) Градитељска баштина Зрењанина,
В. Каравида;
14) Зграда општине Зрењанин,
М. Грубачки;
15) Споменик краљу Петру I Карађорђевићу,
Н. Борош/В. Мајсторовић;
16) Верско-црквени живот Срба у Банату,
М. Поповић;
17) Географија Југославије I и II,
Д. Родић, М. Павловић;
18) Географија Југославије II,
М. Павловић;
19) Национална географија, С. Штетић;
20) BANAT Geographic Monographs of
European Regions, University of Novi
Sad, West University of Timisoara,
Jozsef Attila University Szeged, Novi Sad
– Timisoara
- Szeged;
21) Водичка служба у туризму,
С. Штетић.
IV. Прелазне и завршне одредбе
Члан 18.
Подаци о лицима која су положила стручни
испит за локалног водича достављају се министарству надлежном за послове туризма ради
евиденције.
Члан 19.
Локални водич при обављању послова
водича мора имати код себе легитимацију локалног
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Број 18

Службени лист општине Зрењанин

водича и носити прописану ознаку локалног
водича.
Члан 20
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Зрењанин”.
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