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65  

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 
129/07 и 83/14 - др. закон), члана 30. тачка 1. и 
члана 107. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 - 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПОСЛОВНИКА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

У Пословнику Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 - 
пречишћен текст и 13/14), у члану 20. ст. 3. и 4. 
мењају се и гласе: 

''Ако ни у другом кругу ни један од 
предложених кандидата не добије потребну 
већину гласова, понавља се поступак 
кандидовања и избора. 

Поступак кандидовања и избора се понавља 
и у случају ако је на листи био један кандидат, а 
није добио потребну већину.'' 
 

Члан 2. 
 

У глави III. Избор и престанак функције 
председника, заменика и помоћника 
председника Скупштине и постављење и 
разрешење секретара Скупштине, одељак 3. 
Помоћници председника Скупштине, брише се. 

Досадашњи одељци 4. и 5. постају одељци 
3. и 4. 

Члан 3. 
 

Чл. 27. и 75. бришу се. 
Досадашњи чл. 28-74, постају чл. 27-73, а 

досадашњи чл. 76-151, постају чл. 74-149. 
 
 
 
 

Члан 4. 
 

Досадашњи члан 64. који постаје члан 63. 
мења се и гласи: 

 
''Члан 63. 

Седнице Скупштине сазивају се писаним 
и/или електронским путем. 

Писаним путем седнице Скупштине заказују 
се преко достављача или поштанском 
пошиљком. 

Електронским путем седнице Скупштине се 
заказују мобилним уређајима које поседује сваки 
одборник, с тим што се одборници и SMS 
поруком обавештавају да им је сазив за седницу 
Скупштине послат електронским путем. 
 

Позив за седницу садржи место и време 
одржавања седнице. 

Позив за седницу доставља се одборницима 
најкасније 7 дана пре седнице. 

Када постоје оправдани разлози који морају 
бити образложени, овај рок може бити и краћи. 

У случају из става 6. овог члана, на седници 
се води претрес само о тачкама дневног реда 
седнице утврђених у позиву.'' 

 
Члан 5. 

 
У досадашњем члану 66. који постаје члан 

65. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
''Одредбе из става 1. овог члана важе и у 

случају када се седнице Скупштине сазивају 
електронским путем, с тим што ће наведени 
материјал бити прослеђен одборницима на 
мобилном уређају.'' 

 
Члан 6. 

 
Досадашњи члан 74. који постаје члан 73. 

мења се и гласи: 
 

''Члан 73. 
Дневни ред седнице утврђује се већином 

гласова присутних одборника. 
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Одборници, одборничке групе, 

Градоначелник, Градско веће и радна тела 
Скупштине, могу предлагати измене и допуне 
предложеног дневног реда пре дана одређеног за 
заседање Скупштине. У том случају, предлози се 
достављају председнику Скупштине у писаној 
форми најкасније 48 сати пре времена одређеног 
за одржавање седнице Скупштине. Ако је 
предлагач одборничка група, у предлогу мора 
бити наведен представник предлагача. 

Председник Скупштине, Градоначелник, 
Градско веће и председници радних тела 
Скупштине, могу у току седнице закључком 
предложити измене и допуне дневног реда. 

Измене и допуне дневног реда не могу се 
предлагати уколико је седница Скупштине 
сазвана по основу из члана 63. став 6. овог 
пословника. 

У предлогу за измену и допуну предложеног 
дневног реда, прво се наводи назив тачке 
дневног реда чија се измена и допуна предлаже, 
а након тога се образлаже разлог подношења 
истог. 

Предлагач има право да на самој седници 
усмено образложи предложену измену и допуну 
дневног реда у времену од три минута. 

Одборници једне одборничке групе не могу 
појединачно предлагати измене и допуне 
дневног реда по истом питању. 

О предлозима за измене и допуне 
предложеног дневног реда, не води се претрес.'' 
 

Члан 7. 
 

У досадашњем члану 76. који постаје члан 
74. у ставу 2. речи: ''у складу са чланом 75. овог 
Пословника'', бришу се. 

 
Члан 8. 

 
После досадашњег члана 79. који постаје 

члан 77. додаје се нови члан 77а који гласи: 
 

''Члан 77а 
Одборник може да говори само о тачки која 

је на дневном реду. 
Ако се одборник удаљи од тачке дневног 

реда, председник Скупштине ће га опоменути и 
позвати да се држи тачке дневног реда. 
 

Уколико одборник и поред опомене из става 
2. овог члана настави да говори, председник 
Скупштине ће му изрећи дисциплинске мере из 
члана 82. овог пословника.'' 
 
 
 

Члан 9. 
 

У досадашњем члану 84. који постаје члан 
82. после става 10. додаје се став 11. који гласи: 

''Одборнику коме је изречена опомена и 
опомена која се уноси у записник укида се 20% 
финансијске принадлежности за текући месец, 
одборнику коме је одузета реч укида се 50% 
финансијске принадлежности за текући месец, а 
одборнику који је удаљен са седнице укидају се 
у целости финансијске принадлежности за 
текући месец.'' 
 

Члан 10. 
 

У досадашњем члану 85. који постаје члан 
83. став 3. брише се. 
 

Члан 11. 
 

У досадашњем члану 95. који постаје члан 
93. став 1. мења се и гласи: 

''Пре него што се приступи гласању, на 
предлог председника Скупштине бира се 
Комисија за утврђивање резултата гласања.'' 
 

Члан 12. 
 

У досадашњем члану 109. који постаје члан 
107. став 1. мења се и гласи: 

''Оригинални текст записника саставља се у 
једном примерку, а извод из записника, по 
правилу, усваја се на наредној седници.'' 
 

Члан 13. 
 

У досадашњем члану 130. који постаје члан 
128. став 2. мења се и гласи: 

''Питања се подносе на крају седнице 
Скупштине и у писаном облику предају се 
председнику или секретару Скупштине.'' 
 

Члан 14. 
 

Досадашњи члан 131. који постаје члан 129. 
мења се и гласи: 
 

''Члан 129. 
Одговор на одборничко питање доставља се 

у писаном облику свим одборницима по правилу 
са материјалом за наредну седницу.'' 
 

Члан 15. 
 

Досадашњи члан 147. који постаје члан 145. 
мења се и гласи: 
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''Члан 145. 

Одборници имају право да писмено затраже 
од органа града, организација и служби, 
образложена обавештења потребна за обављање 
своје функције, као и да покрећу питања из 
надлежности Скупштине града. 
 

Писмени захтеви из става 1. овог члана 
достављају се секретару Скупштине града.'' 
 

Члан 16. 
 

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: 06-80-1/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
66 
 На основу члана 30. став 1. тачка 12. и 
члана 45. став 4. и 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и 
члана 35. и 38. став 1. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст и 
13/14) Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА  

 ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I 
 

 СЛАВИША ВЛАЧИЋ, дипл. инж. за 
развој - машинске струке, бира се за члана 
Градског већа града Зрењанина од дана 12. јуна 
2015. године.  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-2/15-I 

Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
67 

На основу члана 23. и 24. Закона о 
референдуму и народној иницијативи 
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98), 
члана 24.  Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 
47/11, 93/12, 99/13 и 125/14), члана 89. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћени текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 69. 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), Скупштина града Зрењанина 
на седници одржаној дана 12.06.2015. године, 
доноси  

 
ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА  

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
“ЕЛЕМИР” ЕЛЕМИР ЗА ПЕРИОД  

ОД 01.05.2015. ДО 30.04.2025. ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 

           ПРОГЛАШАВА СЕ донетом Одлука о 
увођењу самодоприноса на територији Месне 
заједнице “Елемир” Елемир за период од 
01.05.2015. до 30.04.2025. године. 
 

Члан 2.  
 

 Ову Одлуку објавити у “Службеном 
листу града Зрењанина”. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-5/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
 
 - На основу члана 23. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 
125/14), члана 24. Закона о референдуму и 
народној иницијативи (''Службени гласник РС'', 
бр. 48/94 и 11/98), члана 89. Статута града 
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Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13-пречишћени текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 
28/14), члана 67. 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 
члана 67. став 3.  Статута Месне заједнице 
„Елемир“ Елемир од 04.07.2013.године, грађани 
Месне заједнице “Елемир” Елемир 
изјашњавањем на референдуму у периоду од 
20.03.2015. до 23.03.2015. и од 27.03.2015. до 
29.03.2015. године, донели су  
 

ОДЛУКУ 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

“ЕЛЕМИР” ЕЛЕМИР ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.05.2015. ДО 30.04.2025. ГОДИНЕ 

 
Члан 1.  

 
           Уводи се самодопринос у новцу на 
територији Месне заједнице “Елемир” Елемир за 
период од 01.05.2015. до 30.04.2025. године. 
 

Члан 2.  
 

 Одлука о увођењу самодоприноса донета 
је изјашњавањем на референдуму који је 
спроведен у периоду од 20.03.2015. до 
23.03.2015. и од 27.03.2015. до 29.03.2015. 
године. 

Члан 3.  
 

Самодопринос се уводи у новцу, у 
укупном износу од 158.000.000,00 динара. 

Средства самодоприноса су строго 
наменска и користиће се према Програму 
прилива и утрошка средстава којим су утврђени 
извори, намена и начин обеѕбеђења укупних 
финансијских средстава за реализацију пројеката 
који су предмет ове Одлуке. 

За реализацију пројеката који су предмет 
ове Одлуке, Савет Месне заједнице ће уз 
претходно разматрање усвојити годишње 
програме и финансијске планове. 

 
Члан 4.  

 
             Самодопринос се уводи за следеће 
намене: 
 
1. Суфинансирање капиталних инвестиција од 
интереса за месну заједницу - 39,87% од 
уплаћеног износа. Укупно 63.000.000,00 динара 
за: 
              - израда 2 еко чесме, 
              - изградња кружног тока у центру, 

              - надкривање пијачног простора, 
              - изградња отворене кишне 
канализације, 
              - изградња бициклистичке стазе према 
Тиси и Зрењанину, 
              - изградња бетонских стаза и ограде око 
гробља 
 
2. Суфинансирање комуналних радова и 
одржавања јавних објеката и површина - 22,97% 
од уплаћеног износа. Укупно 36.300.000,00 
динара за: 
              - одржавање зграде месне заједнице и 
других објеката, 
              - одржавање спортског  центра, 
              - одржавање коловоза и тротоара по 
улицама, 
              - одржавање комуналне хигијене- 
чишћење дивљих депонија, 
              - одржавање уличне расвете, 
              - одржавање зелених површина. 
 
3. Суфинансирање друштвеног живота месне 
заједнице - 37,16% од уплаћеног износа. Укупно 
58.700.000,00 динара за: 
             - рад и пословање удружења (друштва и 
др. организација) са територије Месне заједнице 
             - културне манифестације - Сремчеви 
дани и др., 
             - дан месне заједнице - сеоска слава. 
__________________________________________ 
У К У П Н О :                    158.000.000,00 динара 
 

Члан 5.  
 

Одлуку о увођењу самодоприноса 
донели су сви пунолетни грађани који имају 
изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне заједнице “Елемир” Елемир, као и 
грађани који  немају пребивалиште на подручју 
Месне заједнице “Елемир” Елемир али имају 
непокретну имовину на том подручју, а 
средствима самодоприноса се побољшавају 
услови за коришћење те имовине. 
 

Члан 6.  
 

 Основицу самодоприноса чине: зараде 
(плате) запослених, приход од пољопривреде и 
шумарства и приходи од самосталне делтности  
на које се плаћа порез на доходак грађана и 
пензије остварене у земљи. 
 

Члан 7.  
 

 Самодопринос се плаћа по следећим 
стопама: 
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         - на зараде (плате) из радног односа        3% 
         - на приходе од пољопривреде и шумарства 
( катастарски приход)                                         5% 
         - на приходе од самосталне делатности   3% 
         - на пензије уз потписану изјаву о 
добровољном уплаћивању месног 
самодоприноса                                                    1% 

 
Члан 8.  

 
Обвезници самодоприноса су пунолетни 

грађани који имају пребивалиште и изборно 
право на подручју  Месне заједнице “Елемир” 
Елемир, као и грађани који немају пребивалиште 
на подручју Месне заједнице ”Елемир” Елемир , 
ако на том подручју имају непокретну имовину, 
а средствима самодоприноса се побољшавају 
услови за коришћење те имовине. 

Од обавеза плаћања самодоприноса 
ослобођења су примања и имовина која су 
Законом о порезу на доходак грађана и Законом 
о порезима на имовину изузета од опорезивања. 
 

Члан 9. 
 

Обрачун и наплата самодоприноса врши 
се у складу са Законом о финансирању локалне 
самоуправе (“Службени гласник РС”, бр.62/06, 
47/11, 93/12 и 125/14). 

 
Члан 10.  

 
Средства самодоприноса су приход 

буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на 
рачун број: 840-711181843-57. 
 

Члан 11.  
 

Савет Месне заједнице “Елемир” Елемир 
дужан је да најмање једном годишње 
информише грађане о остварењу годишњег 
плана и наменском утрошку средстава 
самодоприноса. 

Надзорни одбор месне заједнице има 
обавезу сталне контроле о целисходности 
трошења средстава самодоприноса. 
 

Члан 12.  
 

Стручне и административне послове око 
самодопроноса врши Градска управа града 
Зрењанина - Одељење за финансије. 

Евиденција о средствима самодоприноса 
води се у складу са законом и прописима о 
књиговодству. 

 
 

Члан 13.  
 

У случају да се утврђени износ 
самодоприноса из члана 3. oве Одлуке наплати 
пре истека трајања самодоприноса, Савет  Месне 
заједнице “Елемир” Елемир ће својом одлуком 
прекинути даљу наплату и о томе известити 
уплатиоце и са њим сачинити спорузом о 
враћању средстава која су уплаћена изнад износа 
који је утврђен овом Одлуком. 

 
Члан 14.  

 
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 којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација. 
 

Члан 15.  
 
Ова Одлука објавиће се у “Службеном 

листу града Зрењанина”. 
 

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
“ЕЛЕМИР” ЕЛЕМИР 

68 
На основу члана 32. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/2007), члана 77. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр. 
54/2009, 73/10, 101/2010, 101/2011, 93/12, 62/13, 
63/13 – исправка, 108/13 и 142/14) и члана 31. 
тачка 2. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 – пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), а на предлог 
Градског већа, Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 12.06.2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2014. ГОДИНУ  

- Консолидовани завршни рачун - 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1.  
 
 Утврђују се укупни приходи и примања 
са пренетим неутрошеним средствима и укупни 
расходи и издаци буџета града Зрењанина у 
2014. години у следећим износима:  
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I Укупни приходи и примања са пренетим 

неутрошеним средствима  4.397.504 
хиљада динара 

 
II  Укупни расходи и издаци 3.851.195 

хиљада динара 
 
III  Разлика (I - II)    546.309 хиљада динара 

 
 
 
 
 

Члан 2. 
 

У Билансу стања на дан 31.12.2014. 
године (Образац 1.) утврђена је укупна актива у 
износу од 5.649.503 хиљаде динара и укупна 
пасива у износу од  5.649.503 хиљаде динара, као 
и ванбилансна актива у укупном износу од 
346.210 хиљада динара и ванбилансна пасива у 
укупном износу од 346.210 хиљада динара. 

 
Структура активе и пасиве на нивоу 

категорије према економској класификацији у 
хиљадама динара: 

 
АКТИВА: 

          
Економска 

класификација 
Опис Износ  

 
010000 Нефинансијска имовина у сталним средствима 4.665.277 
020000 Нефинансијска имовина у залихама 10.367 
110000 Дугорочна финансијска имовина 10.706 
120000 Новчана средства, племенити метали, хартије од 

вредности, потраживања и краткорочни пласмани  
 

769.362  
130000 Активна временска разграничења 193.791 
 УКУПНА АКТИВА: 5.649.503 
35000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   346.210 

 
ПАСИВА: 

 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

210000 Дугорочне обавезе 177.821 
220000 Краткорочне обавезе   0 
230000 Обавезе по основу расхода за запослене 16.597 
240000 Обавезе по основу осталих расхода, изузев 

расхода за запослене 
 

6.382 
250000 Обавезе из пословања 172.998 
290000 Пасивна временска разграничења 363.055 
310000 Капитал 4.579.828 
320000 Утврђивање резултата пословања 332.822 
 УКУПНА ПАСИВА: 5.649.503 
350000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА   346.210 

 
Члан 3. 

 
 У Билансу прихода и расхода (Образац 2.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2014. 
године утврђени су: 
                                                                                        У хиљадама динара 

Ред. 
бр. 

Опис Редни број 
обрасца 2 

Износ: 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од 
продаје нефинансијске имовине              

 
ОП 2001 

 
3.536.718 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имовине              

 
ОП 2131 

 
3.750.467 
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3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит 

(ред.бр.1. - ред.бр. 2.)                                      
 

ОП 2347 
 

   213.749 
4. Кориговање мањка прихода и примања -

буџетски дефицит 
а) увећан за: 
- део нераспоређеног вишка прихода и примања 
из ранијих година који је коришћен за покриће 
расхода и издатака текуће године;               
- део новчаних средстава амортизације који је 
коришћен за набавку нефинансијске имовине;        
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих 
година коришћен за покриће расхода и издатака 
текуће године;  
- износ расхода и издатака за нефинансијску 
имовину, финансираних из кредита;                
- износ  приватизационих примања коришћен  за 
покриће расхода и издатака текуће године        
б) умањен за: 
- утрошена средстава текућих прихода и примања 
од продаје нефинансијске имовине за отплату 
обавеза по кредитима;  
- утрошена средстава текућих прихода и примања 
од продаје нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине          

 
 
 
 
 

ОП 2349 
 

ОП 2350 
ОП 2351 

 
 

ОП 2352 
 

ОП 2353 
 
 
 
 

ОП 2355 
ОП 2356 

 
 
 

 
 
 

 
 

119.566 
 

53  
92.061 

 
 

   102.747 
 

      - 
 

-    
 
 

100.678 
- 
 
 

-   
 
Структура прихода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: 

 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

710000 Порези 2.437.818 
720000 Социјални доприноси 0 
730000 Донације и трасфери 309.970  
740000 Други приходи 726.274 
770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 4.464 
780000 Трансфери између буџетских корисника на истом 

нивоу 
 

  750 
790000 Приходи из буџета 15.782     
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ: 3.495.058 
810000 Примања од продаје основних средстава      9.572 
820000 Примања од продаје залиха 2.559 
840000 Примања од продаје природне имовине 29.529 
 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
 

41.660 
 УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

3.536.718 
 
 Структура расхода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: 
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.163.773 
420000 Коришћење услуга и роба 1.298.626 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад  - 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања  

46.568 
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Економска 

класификација 
Опис Износ 

450000 Субвенције 113.967 
460000 Донације, дотације и трансфери 509.535 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 91.133 
480000 Остали расходи 150.614 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 3.374.216 
510000 Основна средства                365.064 
520000 Залихе 4.925 
540000 Природна имовина  6.262 
 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

376.251 
 УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 

3.750.467 
 

Члан 4. 
 
 У Извештају о капиталним издацима и 
примањима (Образац 3.) у периоду од 01. јануара 
до 31. децембра 2014. године, утврђена су 
укупна примања у износу од  145.125 хиљада 
динара, укупни издаци у износу од 476.979 

хиљада динара и мањак примања у износу од 
331.854 хиљада динара.  
 
 Структура примања и издатака на нивоу 
категорије према економској класификацији у 
хиљадама динара је следећа:  

 
ПРИМАЊА:  

 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

810000 Примања од продаје основних средстава   9.572 
820000 Примања од продаје залиха 2.559 
830000 Примања од продаје драгоцености - 
840000 Примања од продаје природне имовине  29.529 
910000 Примања од задуживања      102.747 
920000 Примања од продаје финансијске имовине  

    718 
 УКУПНА  ПРИМАЊА:  145.125 

 
 ИЗДАЦИ: 
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

510000 Основна средства 365.064 
520000 Залихе 4.925 
530000 Драгоцености - 
540000 Природна имовина 6.262 
610000 Отплата главнице 100.678 
620000 Набавка финансијске имовине 50 
 УКУПНИ ИЗДАЦИ: 476.979 

 
Мањак примања утврђен је у износу од 
331.854 хиљада динара. 

 
Члан 5. 

 
 У Извештају о новчаним токовима 
(Образац 4.) у периоду од 01. јануара до 31. 

децембра 2014. године, утврђени су укупни 
новчани приливи у износу од 3.640.183 хиљада 
динара, укупни новчани одливи у износу од  
3.851.195 хиљада динара и салдо готовине на 
крају године у износу од 400.672  хиљада 
динара. 
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 Структура новчаних прилива, новчаних 
одлива и салдо готовине на крају године на 

нивоу категорије према економској 
класификацији у хиљадама динара је следећа: 

 
 НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:  
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 2.437.818 
720000 Социјални доприноси 0 
730000 Донације и трансфери   309.970 
740000 Други приходи 726.274 
770000 Меморандумске ставке за рефунцију расхода  

4.464 
780000 Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу  
 

        750 
790000 Приходи из буџета 15.782     
810000 Примања од продаје основних  средстава 9.572 
820000 Примања од продаје залиха 2.559 
830000 Примања од продаје драгоцености 0 
840000 Примања од продаје природне имовине  29.529 
910000 Примања од задуживања 102.747 
920000 Примања од продаје финансијске имовине 718 
 УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ: 3.640.183 

 
НОВЧАНИ ОДЛИВИ:  

 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.163.773 
420000 Коришћење услуга и роба 1.298.626 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад    0 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 
 

46.568 
450000 Субвенције 113.967 
460000 Донације, дотације  и трансфери 509.535 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 91.133 
480000 Остали расходи 150.614 
510000 Основна средства 365.064 
520000 Залихе 4.925 
530000 Драгоцености 0 
540000 Природна имовина 6.262  
610000 Отплата главнице 100.678 
6200000 Набавка финансијске имовине 50 
 УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ: 3.851.195 

 
 Мањак новчаних прилива утврђен је у 
износу од 211.012 хиљада динара. Салдо 
готовине на почетку године износи 757.321 
хиљада динара, што са коригованим приливом за 
примљена средства у обрачуну у износу од 
4.217.466 хиљада динара и коригованим одливом 
за исплаћена средства у обрачуну у износу од 
4.574.115 хиљада динара, даје салдо готовине на 
крају године који износи 400.672 хиљада динара.  
 

Члан 6. 
 

 У Извештају о извршењу буџета 
(Образац 5.) у периоду од 1. јануара до 31. 
децембра 2014. године, утврђена је укупна 
разлика (мањак новчаних прилива) у износу од  
211.012 хиљада динара, између укупних прихода 
и примања у износу од 3.640.183 хиљаде динара 
и укупних расхода и издатака у износу од 
3.851.195 хиљада динара, по нивоима 
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финансирања из: Републике, Аутономне 
Покрајине, општине - града, ООСО, донација и 

осталих извора. 

 
 УКУПНИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:  
                                                                                                                                     у хиљадама динара 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 2.437.818 
720000 Социјални доприноси 0 
730000 Донације и трансфери 309.970 
740000 Други приходи 726.274 
770000 Меморандумске ставке за рефунцију расхода 4.464 
780000 Трансфери између буџетских корисника на истом 

нивоу  
 

    750 
790000 Приходи из буџета 15.782     
810000 Примања од продаје основних  средстава 9.572 
820000 Примања од продаје залиха 2.559 
830000 Примања од продаје драгоцености 0 
840000 Примања од продаје природне имовине 29.529 
910000 Примања од задуживања       102.747 
920000 Примања од продаје финансијске имовине    718 
 УКУПНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА: 3.640.183 

 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:  

                                                                                                                                     у хиљадама динара 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.163.773 
420000 Коришћење услуга и роба 1.298.626 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад    0 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања  

46.568 
450000 Субвенције 113.967 
460000 Донације, дотације и трансфери 509.535 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 91.133 
480000 Остали расходи 150.614 
510000 Основна средства 365.064 
520000 Залихе 4.925 
530000 Драгоцености 0 
540000 Природна имовина 6.262 
550000 Нефинансијска имовина која се финансира из 

средстава за реализацију НИП-а 
 

0 
610000 Отплата главнице 100.678 
6200000 Набавка финансијске имовине 50 
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 3.851.195 

 
ПОСЕБАН ДЕО 

                                                   у хиљадама динара 
 О  П  И  С И  З  Н  О  С 
 Текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине (700000+800000) 
3.536.718 

 Текући расходи и издаци за нефинансијску 
имовину (400000+500000) 

3.750.467 

 Остварена примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине (900000) 

103.465 
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 Извршени издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине (600000) 
100.728 

 Остварена разлика између текућих прихода  и 
примања и текућих расхода  и  издатака (мањак 
новчаних прилива) 

 
  211.012 

 
 



12. јун 2015. год.                      Број 14                  Службени лист града Зрењанина                 Страна 159 

 
Члан 7. 

 
 Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији на нивоу групе и по изворима финансирања, у 
хиљадама динара су следећи: 

 
I   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                    (У хиљадама динара) 
 

Број 
конта 

Опис Износ остварених прихода и примања  

Приходи из буџета   Укупно (од 
4 до 9) Републике Аутономне 

покрајине 
Општине 

града 
 ООСО 

Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
1.757.071 0 0 1.757.071 0 0    0 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА  7 0 0 7 0 0 0 
713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 506.581 0 0 506.581 0 0 0 
714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 134.234 0 0 134.234 0 0 0 
715 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ    

ТРГОВИНУ И  ТРАНСАКЦИЈЕ 
 2 0 0 0 0 2  0 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 39.923 0 0 39.923 0 0 0 
732 ДОНАЦИЈЕ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
 18.612 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18.612 

 
0 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 
НИВОА ВЛАСТИ 

291.358 13.865 277.493 0 0 0 0 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  355.661 0 0 355.554 0 0 107 
742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ДОБАРА И УСЛУГА 
267.121    0 0 195.421 0 0 71.700 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

18.163 0 0 17.788 0 0 375 

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 
ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА 

7.070 0 0 0 0 6.786 284 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 

78.259 0 0 75.429 0   0 2.830 

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

409 0 0 0 298 0 111 

772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

4.055 789   0 0 1.905 0     1.361 

781 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ  
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 

    750 0 0      0 0 0    750 
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Број 

конта 
Опис Износ остварених прихода и примања  

Приходи из буџета   Укупно (од 
4 до 9) Републике Аутономне 

покрајине 
Општине 

града 
 ООСО 

Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ИСТОМ НИВОУ 

791 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 15.782 15.782 0 0 0 0 0 
811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
    9.353 0 0 9.353 0 0     0 

812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 

212 0 0 212 0 0 0 

813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

7 0 0 0 0 0 7 

822 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ  

2.391 0 0 0 0 0 2.391 

823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 

168 0 0 0 0 0   168 

841 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ЗЕМЉИШТА 

 29.529 0 0  29.529 0 0 0 

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА 

     102.747 0 0 0      0 0    102.474 

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

   718 0 0 718 0 0 0 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 

3.640.183  30.436 277.493 3.121.820 2.203 25.400 182.831 
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Члан 8.  

 
Укупно извршени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу групе у хиљадама динара су следећи: 
 

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                                                                              (У хиљадама динара) 
 

Број 
конта 

Опис Износ извршених расхода и издатака   

Расходи и издаци на терет буџета   Укупно (од 
4 до 9) Републике Аутономне 

покрајине 
Општине 

града 
 ООСО 

Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 897.430 0 0  895.172 0 0 2.258  
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
160.425 0 0 160.024 0 0  401 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 3.530 0 0 3.492 0 0 38  
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
28.283 477 0 26.885 534 0 417 

415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 35.354 0  0 29.807 0 0  5.547 
416 НАГРАДЕ ,БОНУСИ И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ 
 6.252 0 0  6.188 0 0  64 

417 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 32.499 0 0 32.499 0 0 0 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 240.222 11.327   92  223.354 0 175 5.274 
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 8.322    0 847 5.356 0 60  2.059 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 237.580   0 3.459 207.572 0 9.653 16.896 
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 215.361   0 3.151 198.381 0    292 13.537 
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ  
505.432 0 19.966 421.611 0   0  63.855 

426 МАТЕРИЈАЛ 91.709 4.762   571 47.836   0   188 38.352 
431 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И 

ОПРЕМЕ  
0 0 0 0 0 0    0 

441 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА 46.567 0 0 46.566 0 0    1  
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 
1 0 0 0 0 0   1 

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАН- 
СИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

113.967 0 0 70.552 0 0 43.415   

463 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТА- 
ЛИМ  НИВОИМА  ВЛАСТИ 

502.711   0 209.957 291.565 0 1.189      0 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  6.824 0 0  6.822 0  2 



Страна 162                      Број 14                  Службени лист града Зрењанина                 12. јун 2015. год. 

 
Број 

конта 
Опис Износ извршених расхода и издатака   

Расходи и издаци на терет буџета   Укупно (од 
4 до 9) Републике Аутономне 

покрајине 
Општине 

града 
 ООСО 

Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИ- 

ТУ ИЗ БУЏЕТА 
91.133 0   0 91.124 0   0 9 

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГА-  
НИЗАЦИЈАМА 

69.351 0 0 62.424 0 1.241 5.686 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 
КАЗНЕ  

42.471 35 11 41.068 0  0 1.357 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА  

38.573   0 0 38.341 0 0 232 

485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 
ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

219 0 0 219 0 0 0 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 320.177     0 4.813 125.855 0  5.990  183.519 
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА  41.181     0   1.111 30.136 0 2.706 7.228 
513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ 3 0 0 3 0 0 0 
514 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 99 0 0 99 0 0 0 
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3.604   0    1.754 1.766 0   0 84 
522 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ   1.089   0 328 133 0 139 489 
523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 3.836 0  0 3.325 0 0 511 
541 ЗЕМЉИШТЕ 6.262 0 0 565 0 0 5.697 
611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 

КРЕДИТОРИМА  
100.678 0 0 100.678 0 0   0 

621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

50 0 0 50 0 0 0 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3.851.195 16.571 246.060 3.169.468 534 21.633 396.929 
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III  УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА                          (У хиљадама динара) 
 

Број 
конта 

Опис Остварени приходи и примања и расходи и издаци  

Из буџета   Укупно ( од 4 
до 9) Републике Аутономне 

покрајине 
Општине 

града 
ООСО 

Из 
донација 

Из осталих 
извора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

3.536.718  30.436 277.493 3.121.102 2.203 25.400  80.084 

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

3.750.467 16.571 246.060  3.068.740 534 21.633 396.929 

 Вишак прихода и примања  - буџетски 
суфицит 

  0 13.865 31.433 52.362 1.669 3.767 0 

 Мањак прихода и примања -  буџетски 
дефицит 

213.749 0 0      0 0   0 316.845 

900 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

       103.465 0 0    718 0 0 102.747 

600 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

100.728 0 0 100.728 0 0 0  

 ВИШАК ПРИМАЊА 2.737 0 0       0 0 0    102.747 
 МАЊАК ПРИМАЊА 0 0 0 100.010 0 0   0 
 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА  0      13.865 31.433 0 1.669 3.767 0 
 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 211.012 0 0 47.648 0 0 214.098 
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Члан 9. 
 

 Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета града Зрењанина утврђени су у 
следећим износима, и то: 
 
                                                                                                                          У хиљадама динара  

ОПИС Економска  
класификација 

Остварење у  
2012. години 

1 2 3 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
(1+2+3) 

7+8+9 3.640.183 

1. Текући приходи 7 3.495.058 

2. Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

8 41.660 

3. Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине 

9 103.465 

3.1. Примања од продаје финансијске  
имовине 

92 718 

II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 3.851.195 

4. Текући расходи 4 3.374.216 

5. Издаци за нефинансијску имовину 5 376.251 

6. Издаци за отплату главнице и  
набавку финансијске имовине 

6 100.728 

6.1. Набавка финансијске имовине 62 50 

III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  
МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

(7+8+9)-(4+5+6) - 211.012 

IV БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -213.749 

V УКУПНИ ФИСКАЛНИ  
ДЕФИЦИТ (IV+(3.1-6.1)) 

(7+8)-(4+5)+(92-62) -213.081 

 
 Буџетски дефицит, као разлика између 
укупног износа текућих прихода, примања 
остварених по основу продаје нефинансијске 
имовине и укупног износа текућих расхода и 
издатака за набавку нефинансијске имовине, 
утврђен је у износу од 213.749 хиљада динара. 
 Укупан фискални дефицит је једнак 
буџетском дефициту, коригован за издатке за 
набавку финансијске имовине и примања од 

продаје финансијске имовине. Укупни фискални 
дефицит износи  213.081 хиљада динара.  

 
Члан 10.  

 
 Утврђује се рачун финансирања града 
Зрењанина за 2014. годину у износу од 210.344 
хиљада динара, и то: 

 
                                                                                                                    у хиљадама динара 

Редни  
број 

Назив 
Остварење у 
2014. години 

1 2 3 

I Примања од задуживања 102.747 

II Примања од продаје финансијске имовине   718 

III Неутрошена средства из претходних година 757.321 

IV Укупно (I+III) 860.068 

V 
Издаци за набавку финансијске имовине (за 
набавку домаћих хартија од вредности) 

50 

VI Издаци за отплату главнице дуга 100.678 

VII Укупно (V+VI) 100.728 

VIII Нето финансирање  759.340 
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Редни  
број 

Назив 
Остварење у 
2014. години 

IX 
Укупан фискални дефицит плус нето 
финансирање 

546.259 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 11.  

 
 Завршни рачун буџета града Зрењанина 
садржи:  
 
 1. Биланс стања (Oбразац 1.) на дан 
31.12.2014. године;  
 
 2. Биланс прихода и расхода (Образац 2.)  
у периоду 01.01.2014. године до 31.12.2014. 
године;  
 
 3. Извештај о капиталним издацима и 
примањима (Образац 3.) у периоду 01.01.2014. 
до 31.12.2014. године; 
 
 4. Извештај о новчаним токовима 
(Образац 4.) у периоду од 01.01.2014. до 
31.12.2014. године; 
 
 5. Извештај о извршењу буџета (Образац 
5.) у периоду од 01.01.2014. године до 
31.12.2014. године;   
 
 6. Објашњење великих одступања између 
одобрених средстава и извршења Одлуке о 
буџету за период јануар – децембар 2014. 
године;  
 
 7. Извештај о примљеним донацијама и 
кредитима, домаћим и иностраним, као и 
отплатама кредита усаглашеним са 
информацијама садржаним у извештајима о 
новчаним токовима у 2014. години;  
 
 8. Извештај о коришћењу средстава из 
текуће и сталне буџетске резерве за период 
јануар – децембар 2014. године;  
 
 9. Извештај о гаранцијама датим у току 
фискалне године у периоду јануар – децембар 
2014. године; 
 

Члан 12.  
 

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету 
града Зрењанина за 2014. годину је саставни део 
ове Одлуке.  
 
 

Члан 13.  
 

 Одлуку о завршном рачуну буџета града 
за 2014. годину, заједно са Извештајем о 
извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 
2014. годину доставити Министарству 
финансија, најкасније до 15. јуна 2015. године.  
 

Члан 14.  
 
 Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН    
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-80-6/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
69 
 На основу члана 97. став 7. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 
98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 30. и 
107. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13-
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.06.2015. године донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ДОПРИНОСА  
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА НА  
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

 
Члан 1.  

 
 У Одлуци о утврђивању доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта на 
територији града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 8/2015) у члану 15. у 
ставу 4. речи: ''из става 5. овог члана'' се бришу. 
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Члан 2.  
 

 У члану 17. став 2. мења се и гласи: 
 ''Уколико инвеститор не измири доспели 
износ доприноса у прописаном року, наплата ће 
се извршити у складу са законом којим се 
уређује поступак за принудно остваривање 
потраживања.''  

Члан 3. 
 

 У члановима 18., 19., и 20. реч 
''Дирекција'' мења се са речима: ''Јавно 
предузеће-ималац јавног овлашћења'' у 
одговарајућем падежу. 
 

Члан 4. 
 

 У члану 21. речи: ''јединицом локалне 
самоуправе'' мењају се речима: ''Јавним 
предузећем'' Дирекција  за изградњу и уређење 
града Зрењанина''. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-7/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
70 
          На основу члана 146. Закона о планирању 
и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука 
УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 
30. и 107.став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13-
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ 
МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА 
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 

ПОВРШИНАМА  

ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1 

 
          У Одлуци о постављању и уклањању 
мањих монтажних и других објеката 
привременог карактера на површинама јавне 
намене на територији града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10, 
5/11, 23/11, 22/13-др.одлука, 37/13, 11/14, 13/14, 
25/14, 31/14 и 8/15) у члану 7 после става 1. 
додаје се нови став 2 који гласи: 
          ''Под комерцијалним киосцима у смислу 
става 1 овог члана подразумевају се и киосци на 
аутобуским стајалиштима''. 
           Досадашњи ставови 2 и 3 постају ставови 
3 и 4. 

Члан 2 
 

          У  члану 13 у ставу 1 бришу се речи: ''и 
трошкови за уређивање грађевинског 
земљишта''. 
          У истом ставу у алинеји другој  после 
речи: ''истекао'' уместо зареза ставља се тачка  а 
речи: ''с тим да је у обавези да плати закупнину и 
трошкове за уређивање грађевинског земљишта 
за нови период закупа земљишта'' се бришу. 
          У ставу 2 после речи: ''земљишта'' ставља 
се тачка а речи: ''и трошкове за уређивање 
земљишта'' се бришу.  
 

Члан 3 
 

          У члану 14 у ставу 2 у петој алинеји бришу 
се речи: ''и уговор о плаћању трошкова за 
уређење грађевинског земљишта са 
Дирекцијом''. 
          У истом члану после става 2 додаје се став 
3 који гласи: 
          ''Решење из овог члана се неће издати 
уколико закупац претходно не приложи потврду 
Одељења за финансије, Одсека за локалну 
пореску администрацију, да је измирио све 
обавезе по основу плаћања локалних 
комуналних такси''. 
 

Члан 4  
 

          У члану 16  став 4 се брише.  
 

Члан 5 
 

          У члану 17 у ставу 3 тачка 3 се брише а 
досадашње тачке 4 и 5 постају тачке 3 и 4. 
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Члан 6 
 

          У члану 26 у ставу 7 број: ''5'' замењује се 
бројем: ''6''. 

Члан 7 
 

          У члану 107 у ставу 3 после речи: 
''закупнине'' бришу се зарез и речи: ''трошкова за 
уређивање грађевинског земљишта''. 
 

Члан 8 
 

          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: 06-80-8/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
71 

На основу члана 13. Закона о 
комуналним делатностима (''Сл. Гласник РС'', 
број 88/11) и чл. 30. и 107. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13. – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14) Скупштина града на седници одржаној 
дана 12.06.2015. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА 
ПОСЛОВА У ВРШЕЊУ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ ИСПОРУКЕ ВОДЕ И 
УКЛАЊАЊА  ВОДА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о условима и начину 

обављања послова у вршењу комуналних 
делатности испоруке воде и уклањања вода 
(''Службени лист града Зрењанина'',  број 31/14) 
назив Одлуке мења се и гласи: ''ОДЛУКА О 
СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, 
ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ 
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА''. 
 
 
 
 
 

Члан 2. 
 
            У члану 1. став 1. иза речи: 
''пречишћавања'' додају се зарез и реч: ''прерада'' 
у одговарајућем падежу. 
   

Члан 3. 
 
            У члану 7. став 6. реч: ''Предузеће'' 
замењује се речима: ''ЈКП ''Водовод и 
канализација'' Зрењанин (у даљем тексту: 
Предузеће)''.  
 

Члан 4. 
 

                Члан 11. мења се и гласи:   
      ''Пре почетка израде техничке документације 
за изградњу објекта који треба да се прикључи 
на јавни водовод и јавну канализацију, надлежна 
организациона јединица Градске управе дужна је 
да по службеној дужности у име инвеститора од 
предузећа прибави претходне услове за 
прикључење на јавни водовод и канализацију. 
         Предузеће је дужно да изда претходне 
услове из става 1. овог члана, у року од 15 дана 
од дана пријема уредног захтева.'' 
   

Члан 5. 
 
             У члану 24. после става 2. додаје се став 
3. који гласи: 

''Предузеће уграђује на водоводне 
инсталације корисника водомер (индивидуални 
мерни инструмент) који служи за мерење 
потрошње воде за појединачне станове у својини 
власника ако за то постоје технички услови 
прописани правилником из члана 10. ове 
одлуке.''  

Члан 6. 
 
              Члан 34. мења се и гласи: 
 

''У објектима вишепородичног 
становања, где не постоје технички услови 
уградње водомера (индивидуалног мерног 
инструмента), утврђени обим пружене 
комуналне услуге распоређује се сразмерно на 
укупан број станара у објекту, а обрачунава се 
према броју пријављених станара сваког стана.''        

 
Члан 7. 

 
               Чланови 12. и 13. бришу се, а 
досадашњи чланови 14-76 постају чланови 12-
74.    
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Члан 8. 
 
 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: 06-80-9/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
72 

На основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
број 72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и 
члана 30. тачка 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13- 
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) 
Скупштина града Зрењанин, на седници 
одржаној 12.06.2015. године, донела  
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  
РАДНОГ КОМПЛЕКСА ''AGROGLOBE'' У 

МЕЛЕНЦИМА 
 

Члан 1. 
 

 ДОНОСИ СЕ План детаљне 
регулације радног комплекса ''Аgroglobe'' у 
Меленцима (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 и 145/14 
у даљем тексту: Закон), наменом површина 
утврђеном Урбанистичким планом МЗ Меленци 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 5/93) 
и Одлуком о одређивању делова УП МЗ 
Меленци који нису у супротности са Законом о 
планирању и изградњи (''Службени лист града 
Зрењанина'' бр. 11/03) и Одлуком о изради Плана 
детаљне регулације радног комплекса 
''Аgroglobe'' у Меленцима (''Службени лист 
Града Зрењанина'' број 18/14). 
 

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.ШИРА ДИСПОЗИЦИЈА ПРОСТОРА 
ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ 1:50 000  
2.ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА МЗ 
МЕЛЕНЦИ 1:15 000  
3.ГРАНИЦА ПРОСТОРA ОБУХВАЋЕНОГ 
ПЛАНОМ И ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 1:1000 
4.ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА 
ПОДЕЛОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ, 
РЕГУЛАЦИЈОМ И САОБРАЋАЈНОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ 1:1000 
5.МРЕЖА И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА 1: 1000  
6.ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 1:1000 

 
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,  
- ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града'' Зрењанин. 
 
План се објављује и у електронском 

облику и доступан је путем интернета на 
званичном сајту града Зрењанина: 
www.zrenjanin.rs 
 

Члан 4. 
 

Потписивање, оверавање, достављање и 
архивирање вршиће се у складу са одредбама 
Закона.  

План је израђен у 6 (шест) примерака у 
аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном 
облику.  

По један примерак донетог, потписаног и 
овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику доставља се: 

-  Скупштини града Зрењанина, 
-  Одељењу за  урбанизам Градске управе 

града Зрењанина, 
- Инвеститору "Agroglobe" ДОО за 

трговину на велико Нови Сад, Улица Народног 
фронта бр. 23, 

- ЈП ''Дирекцији за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' Зрењанин. 
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По један примерак радног оригинала у 
аналогном облику ради спровођења Плана 
налази се у: 

- Одељењу за урбанизам Градске управе 
града Зрењанина,  
- ЈП ''Дирекцији за изградњу и уређење 
града'' Зрењанин. 
 
Један примерак у дигиталном облику 

ради евиденције у Централном регистру 
планских докумената доставља се: 

- Републичком геодетском заводу. 
 

Члан 5.  
 

 Право на непосредан увид у  графичке 
прилоге из члана 2. став 3. имају сва правна и 
физичка лица. Прилози се налазе у: 

- органу управе – Одељењу за послове 
урбанизма града Зрењанина,  

- ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' Зрењанин. 

 
Члан 6. 

 
Текстуални део Плана објављује се у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-80-10/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
 
- ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНОГ КОМПЛЕКСА 
''AGROGLOBE'' У МЕЛЕНЦИМА 

 
  1 .  У В О Д  
 

Планом детаљне регулације радног 
комплекса ''Agroglobe'', урбанистички се уређује 
простор у насељеном месту Меленци у 
североисточном делу насељеног места, који је 
делимично изграђен силосима, сушаром, 
вагарском кућицом и пратећим објектима на 
катастарским парцелама бр. 8266/1, 8266/2, 
8266/3 и кат. парцеле под објектима 8266/4, 

8266/5, 8266/6, 8266/7, 8266/8, 8266/9, 8266/10, 
8266/11, 8266/12, 8266/13, 8266/14, 8266/15, 
8266/16, 8266/17, 8266/18, КО Меленци. 

На седници Скупштине града Зрењанина, 
одржаној 12.06.2014, донета је Одлука о изради 
плана детаљне регулације радног комплекса 
''Agroglobe'' у Меленцима (''Сл. лист града 
Зрењанина'', број 18/14) и Одлука о 
неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину плана детаљне регулације 
радног комплекса ''Agroglobe'' у Меленцима, број 
501-89/14-IV-05-01.  

По објављивању Одлуке о изради плана, 
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' приступила је изради Концепта 
плана, за чију је израду носилац израде плана 
прикупио податке о постојећој планској 
документацији, подлогама, посебним условима 
за заштиту и уређење простора, другој 
документацији значајној за израду плана, стању 
и капацитетима инфраструктуре, као и другим 
подацима за израду плана. 

На седници Комисије за планове 
одржаној 29.12.2014. Комисија за планове је дала 
позитивно мишљење на Концепт плана. 

Након добијеног позитивног мишљења 
Комисије за планове, приступило се изради 
нацрта Плана детаљне регулације којим 
дефинишемо обухват грађевинског подручја, 
поделу на целине, намену земљишта, 
регулационе линије и грађевинске линије, 
нивелационе коте јавних површина 
(нивелациони план), попис парцела за јавне 
површине, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, мере заштите културно-
истoриjских споменика и заштићених природних 
добара, правила уређења и правила грађења по 
целинама и друге елементе значајне за 
спровођење плана детаљне регулације.  
 
 2. О П ШТ И  Д Е О  
 
 2.1 Опис границе обухвата 

плана 
 

Почетна тачка граничне линије 
грађевинског земљишта у грађевинском 
подручју насеља Меленци, радног комплекса 
"Arрoglobe" Меленци, почиње од највише 
северне стране поменутог радног комплекса, 
тачније од двомеђног камена катастарских 
парцела број 8263/1 и 8266/3 у КО Меленци. Ту 
се гранична линија (г.л.) подручја ломи за 1260 у 
правцу југозапада према тромеђи катастарских 
парцела број 8263/1, 8266/1 и 8266/3 у КО 
Меленци, где даље наставља у правцу југозапада 
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под углом од 1800 према тромеђи катастарских 
парцела број 8266/1, 8263/1 и 12426/1 у КО 
Меленци, који се граничи са државним путем I Б 
реда број 13. Гранична линија се даље наставља 
у правцу југозапада под углом од 1800 према оси 
државног пута I Б реда број 13, који се налази на 
катастарској парцели број 12426/1 у КО 
Меленци. Даље се г.л. ломи за 2820 у правцу 
југоистока пратећи осу државног пута I Б реда 
број 13 из правца насељеног места Башаид према 
центру насељеног места Меленци у дужини од 
око 132,8 м1 где се г.л. опет ломи за 2560 у 
правцу североистока према тромеђи 
катастарских парцела број 8266/1, 8263/1 и 
12426/1 у КО Меленци. Ту се гранична линија 
(г.л.) наставља у истом правцу североистока 
према тромеђи катастарских парцела број 
8266/1, 8263/1 и 8266/2 у КО Меленци, даље 
гранична линија (г.л.) наставља у истом правцу 
североистока у дужини од око 55 м1 према 
другој тромеђи катастарских парцела број 
8266/1, 8263/1 и 8266/2 у КО Меленци, где опет 
у истом правцу североистока у дужини од око 65 
м1 наставља према тромеђи катастарских 
парцела број 8266/1, 8266/3 и 8263/1 у КО 
Меленци. Од поменуте тромеђе у истом правцу 
североистока у дужини од око 199 м1 наставља 
према међном камену катастарских парцела број 
8266/3 и 8263/1 у КО Меленци, где се ломи под 
углом од 2870 правцу северозапада до почетне 
тачке П и тако затвара описану границу. 
 
 2 . 2 .  П р а в н и  и  п ла н с к и  о с н о в  
з а  и з р а д у  п л а н а  
 
 2.2.1.  Правни основ 
 

Правни основ за израду Плана детаљне 
регулације радног комплекса ''Agroglobe'' у  
Меленцима су: 

- Закон о планирању и изградњи (''Сл. 
гласник РС'', бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - 
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 - Одлука 
УС, 98/13,  132/14 и 145/14). 

- Правилник о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената 
(''Службени гласник РС'',  бр. 31/2010, 69/2010, 
16/2011), 

 
- Одлука о изради плана детаљне 

регулације радног комплекса ''Agroglobe'' у 
Меленцима (''Сл. лист града Зрењанина'', број 
18/14) као и други закони и прописи од значаја 
за просторна решења на територији   обухвата 
плана. 
 
 

 2.2.2.  Плански основ 
 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације радног комплекса ''Agroglobe'' у 
Меленцима је Урбанистички план МЗ ''Меленци''  
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/93 и  
11/03) и Одлуке о спровођењу урбанистичког 
плана МЗ ''Меленци''. 
 
 2 . 3 .  О ц е н а  п о с т о ј е ћ е г  с т а њ а  

 
На овом подручју влада умерено-

континентална клима. Средња годишња 
релативна влажност ваздуха износи 73,9 %. 
Доминирајући ветар је југоисточни.  

Запажају се само два педолошка типа 
чернозем карбонатни на лесној тераси и  
солоњец у алувијалној равни. 

Подручје града Зрењанина, као и 
насељено место Меленци припада зони 8 MCS 
0скале. 

Терен на простору обухвата плана је 
равно неплодно земљиште. Грађевинско 
подручје обухваћено планом налази се на 
надморској висини од 79.57 на североистоку до 
80.59 на западном делу.  

Простор обухваћен Планом, површине 
55 000 m2 налази се у КО Меленци, северном 
делу насеља Меленци уз државни пут IБ реда 
бр.13 (бивши М 24) деоница Кикинда – 
Зрењанин.  

На простору обухваћеним Планом  
налазе се постојећи објекти силоса са пратећим 
садржајима.  

Простор обухваћен Планом налази се у 
оквиру грађевинског рејона КО Меленци са    
десне стране, у правцу раста стационаже 
државног пута IБ реда бр. 13. 

Постојећи комплекс на предметни 
државни пут повезује се преко изграђеног, 
постојећег, прикључка на стационажи km 
121+957. 

Услови који су добијени од надлежних 
предузећа, институција и завода уграђени су у 
План и то: 

- Републички хидрометеоролошки завод, 
Београд, бр. 92-I-1-217/2014 од 01.07.2014. 

- ЈКП ''Водовод и канализација'' 
Зрењанин, бр. 10/53 од 18.07.2014. 

- Електровојводина ЕД ''Зрењанин'', 
Зрењанин, бр. 4.30.4-45382/2 од 17.09.2014. 

- Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Зрењанину – Одсек за 
превентивну заштиту, бр. 07/14 број 217-
6657/2014 од 02.07.2014. 
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- Покрајински секретаријат за здравство, 
сектор за санитарни надзор, Нови Сад, Одељење 
за санитарну инспекцију, бр. 129-53-01412/2014-
10 од 11.07.2014. 

- ЈП ''Србијагас'', Служба транспорта 
радна јединица ''Транспорт'' Зрењанин, 
Зрењанин, бр. 02-02-2/272-1 од 07.07.2014. 

- Завод за заштиту споменика културе 
Зрењанин, Зрењанин, бр. I-82-5/14 од 29.07.2014. 

- Завод за заштиту природе Србије, Нови 
Сад, бр. 2761/1 од 29.07.2014. 

- ЈП ''Путеви Србије'', Београд, бр. 933-
16874/14-3 од 21.10.2014. 

- ''Телеком Србија'', филијала 
Зрењанин/Кикинда, Зрењанин, бр.7062 219612/1-
2014 од 04.07.2014. 

- ЈВП ''Воде Војводине'', Нови Сад, бр. I-
817/8-14 од 29.10.2014. 
 
 2 . 4 .  Н а м е н а  з е м љ и ш т а  и  
ц и љ е в и  у р е ђ е њ а  и  и з г р а д њ е  
п р о с т о р а  о б у х в а ћ е н о г  п л а н о м  
 

На простору који је обухваћен Планом  
налазе се постојећи објекти: вагарска кућица, 
силос са 12 бетонских ћелија, две тампон ћелије, 
управна зграда са канцеларијама. 

У оквиру ове урбанистичке целине 
планира се изградња силоса, пратећих садржаја 
и других објеката неопходних за функционисање 
комплекса. 

 
Намена земљишта обухваћеног планом приказана је у табели 1. 

 
Намена земљишта Врста и намена објеката Кат. парцеле у оквиру 

обухвата плана КО Меленци 

површина јавне  
намене 

државни пут IБ реда бр.13 (бивши 
М 24) деоница Кикинда – Зрењанин 

део кат.парцеле 12426/1   
 

 
радна зона  
 

силос са пратећим садржајима 8266/1, 8266/2, 8266/3, 8266/4, 
8266/5, 8266/6, 8266/7, 8266/8, 
8266/9, 8266/10, 8266/11, 8266/12, 
8266/13, 8266/14,  8266/15, 
8266/16, 8266/17, 8266/18 

 
Основни циљеви за уређење и изградњу 

овог локалитета: 
- да се на основу параметара формираних 

у планској документацији рационално користи и 
ангажује део простора који је неуређен и 
неизграђен за изградњу неопходних садржаја; 

- рационалније коришћење грађевинског 
земљишта и потребне инфраструктуре; 

- повољнији услови интеграције садржаја 
унутар комплекса; 

- повољнији услови интеграције 
комплекса према другим зонама; 

- озелењавање простора и формирање 
континуалног зеленила дуж  пута и околних 
садржаја; 

- квалитетна опремљеност потребном 
инфраструктуром, са могућношћу проширења на 
нове технологије; 

- орјентације на еколошки чисте 
технологије;  

- да се разграниче јавне површине од 
површина других намена, утврде регулациони и 
нивелациони елементи, ради стварања основа за 
уређење и изградњу простора у обухвату плана. 

Развојне могућности овог простора 
огледају се у доброј саобраћајној повезаности. 

 
Биланс површина- табела 2 

 
КО МЕЛЕНЦИ-КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ПОВРШИНА M2 

                                                                          8266/1 22744 
                                                                          8266/2 760 
                                                                          8266/3 23490 
гасна станица                                                  8266/4 29 
канцеларијски објекат                                    8266/5 297 
објекат порушен                                             8266/6  234 
управна зграда                                                8266/7 846 
објекат порушен                                             8266/8  398 
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колска вага                                                      8266/9 26 
канцеларијски објекат                                  8266/10 614 
бетонски силоси са машинском кућицом  8266/11 1077 
хидрофор                                                       8266/12 18 
рампа за истовар жита                                 8266/13 127 
трафостаница                                                8266/14 15 
сушара                                                           8266/15 161 
                                                                        8266/16 23 
метални силос                                               8266/17 29 
метални силос                                               8266/18 28 

део парцеле 12426/1 јавна површина 4080 
УКУПНО 54996 

   
  3 .  П РА В И Л А  У Р Е Ђ Е Њ А  

  3 . 1 .  К о н ц е п ц и ј а  у р е ђ е њ а  и  
т и п о л о г и ј а  к а р а к т е р и с т и ч н и х  
ц е л и н а  о д р е ђ е н и х  п л а н о м  

 
На грађевинском подручју обухваћеним 

планом, према намени и условима уређења и 
изградње издвајају се две урбанистичке целине,  
и то: 

урбанистичка целина 1 - урбанистичка 
целина дела уз државни пут IБ реда бр.13 
(бивши М 24) деоница Кикинда – Зрењанин.  

урбанистичка целина 2 - урбанистичка 
целина грађевинског комплекса силоса са 
сушаром, вагарском кућицом и пратећим 
објектима.  

У урбанистичка целина 1 постојећи 
саобраћајни прикључак се задржава. 

У урбанистичкој целини 2 на простору 
обухваћеним Планом  налазе се објекти:  

1. хидрофор; 

2. силос – бетонски силос; 
3. силос -  бетонски силос; 
4. рампа за истовар жита; 
5. сушара; 
6. силос - метални силос; 
7. силос - метални силос; 
8. управна зграда; 
9. канцеларије; 
10. колска вага; 
11. канцеларије; 
12. гасна станица; 
13. трафостаница; 
14. машинска кућица. 
У оквиру ове урбанистичке целине 

планира се изградња силоса и пратећих садржаја 
неопходних за функционисање комплекса. 

Силоси су намењени складиштењу 
житарица са малом релативном влажношћу, док 
са већом влажношћу житарице се морају сушити 
у сушари. 

Пријем житарица се обавља друмским 
превозним средствима. 

 
Урбанистичке целине приказане су у табели бр.3 
 

ПРОСТОР ОБУХВАЋЕН ПЛАНОМ 

урбанистичка 
целина 

површина - m2 кат. парцеле у оквиру 
урбанистичких целина 

 
урбанистичка 
целина 1 - државни пут IБ 

реда бр.13 (бивши М 
24) деоница Кикинда 
– Зрењанин  

4080 део кат.парцеле 12426/1 
 

урбанистичка 
целина 2 - силос са пратећим 

садржајима 
  

50 916 кат. парцеле: 8266/1, 8266/2, 8266/3, 
8266/4, 8266/5, 8266/6, 
8266/7, 8266/8, 8266/9, 
8266/10, 8266/11, 8266/12, 
8266/13, 8266/14,  8266/15, 
8266/16, 8266/17, 8266/18 
КО Меленци 
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 3 . 2 .  П р а в и л а  п а р ц е л а ц и ј е  и  
п р е п а р ц е л а ц и ј е   
 

Радни комлекс ''Agroglobe'' налази се на 
кат. парцелама 8266/1, 8266/2, 8266/3 и кат. 
парцеле под објектима 8266/4, 8266/5, 8266/6, 
8266/7, 8266/8, 8266/9, 8266/10, 8266/11, 8266/12, 
8266/13, 8266/14, 8266/15, 8266/16, 8266/17, 
8266/18 – КО Меленци. На кат. парцелама 8266/6 
и 8266/8 су порушени објекти. Пројектом 
препарцелације предлажемо образовање једне 
грађевинске парцеле од кат. парцела 8266/1, 
8266/2, 8266/3, 8266/6 и 8266/8. Кат. парцеле 
8266/4, 8266/5, 8266/7, 8266/9, 8266/10, 8266/11, 
8266/12, 8266/13, 8266/14, 8266/15, 8266/16, 
8266/17 и 8266/18 се задржавају, с тим што је 
могуће услед будуће изградње или рушења 
објеката спајати парцеле. 

Могуће је и спајање свих поменутих кат. 
парцела и формирати једну грађевинску 
парцелу. 
 
 3 . 3 .  П о п и с  п а р ц е л а  и  о п и с  
л о к а ц и ј а  з а  ј а в н е  п о в р ши н е  
 

Обухват плана чине: катастарске парцеле 
бр. 8266/1, 8266/2, 8266/3 и кат. парцеле под 
објектима 8266/4, 8266/5, 8266/6, 8266/7, 8266/8, 
8266/9, 8266/10, 8266/11, 8266/12, 8266/13, 
8266/14, 8266/15, 8266/16, 8266/17, 8266/18 и део 
кат.парцеле 12426/1 КО Меленци.  
 

Укупна површина обухваћена планом 
износи  око 55 000 m2 

 
Површину јавне намене односно јавну 

површину чини део кат.парцеле 12426/1 -
државни пут IБ реда бр.13 (бивши М 24) деоница 
Кикинда – Зрењанин. 
 

Укупна површина јавне намене 
обухвађена планом је 4080 m2. 
 
 3 . 4 .  У с л о в и  з а  у р е ђ е њ е  и  
и з г р а д њ у  м р е же  с а о б р а ћ а ј н е  и  
д р у г е  и н фр а с т р у к т у р е  
 

3.4.1.  Саобраћајна инфаструктура 
 

Простор обухваћен Планом налази се у 
оквиру грађевинског рејона КО Меленци са 
десне стране, у правцу раста стационаже 
државног пута IБ реда бр. 13. 

Постојећи комплекс на предметни 
државни пут повезује се преко изграђеног, 
постојећег прикључка на стационажи km 
121+957. 

Предметни државни пут са прикључком, 
налази се у оквиру урбанистичке целине 1 
предметног плана. 
 

У складу са условима ЈП ''Путеви 
Србије'' бр. 953-16874/14-3 од 21.10. 2014. 
предметни прикључак потребно је 
реконструисати на следећи начин: 
 

- реконструкцију планирати у складу са 
меродавним возилом које ће опслуживати 
предметни комплекс; 

- предвидети траку за лево скретање са 
државног пута у предметни комплекс у складу са 
планираним садржајем и фреквенцијом возила 
на предметном прикључку; 

- потребно је обезбедити потребне линије 
прегледности у складу са важећим прописима; 

- омогућити приоритет транзитног 
саобраћаја на предметној деоници предметног 
државног пута. 
 

На графичким прилозима плана није 
приказано графичко решење реконструкције 
предметног прикључка, с обзиром да је 
наведеним условима ЈП ''Путеви Србије'' 
дефинисано да је стечена обавеза Града 
Зрењанина да за кориснике потеза предметног 
државног пута, од оквирне стационаже km 
120+654 до оквирне стационаже km 122+707, 
израдом Плана генералне регулације ''Меленци'' 
да целовито саобраћајно решење. 

Објекти предвиђени за изградњу не смеју 
бити на мањој удаљености од 20m поред 
предметног државног пута, рачунајући од 
спољне ивице земљишног појаса предметног 
државног пута. 

Услови за паралелно вођење 
инсталација: предметне инсталације планирати 
на удаљености минимално 3m од крајње тачке 
попречног профила – ножице насипа трупа пута 
или спољне ивице путног канала за 
одводњавање. 
 

Услови за укрштање инсталација на 
предметном путу: 

- укрштање са путем вршити искључиво 
механичким подбушивањем испод трупа пута, 
управно на предметни пут у прописаној 
заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на 
целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута, увећана за по 3m са сваке стране; 

- минимална дубина предметних 
инсталација и заштитних цеви од најниже горње 
коте коловоза до горње коте заштитне цеви 
износи 1.35 - 1.5m; 
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- минимална дубина предметних 
инсталација и заштитних цеви испод путног 
канала за одводњавање од коте дна канала до 
горње коте заштитне цеви износи 1m; 

- укрштаје планираних инсталација 
удаљити од укрштаја постојећих инсталација на 
min 10m; 

- усвојити постојеће ширине, подужне и 
попречне падове коловоза предметног пута у 
зони постављања предметних инсталација; 

- у зони предметних укрштаја 
предвидети трајну и квалитетну заштиту и 
стабилизацију предметног државног пута. 
 

За све предвиђене интервенције на 
предметном државном путу (реконструкција 
постојећег прикључка, паралелно вођење или 
укрштање планираних инсталација) потребно је 
обратити се управљачу предметног државног 
пута за прибављање услова и сагласности за 
израду техничке документације. 
 
3.4.2.  Хидротехничка инфраструктура 
 

Водоснабдевање 
 

На самој локацији постоји изграђена 
противпожарна хидрантска мрежа, која се водом 
снабдева из бунара који је предвиђен за ту 
намену. Стање постојеће хидрантске мреже је 
задовољавајуће.  

Задржаће се постојећи начин снабдевања 
водом за потребе корисника на комплексу.  

Својом конструкцијом бунар мора да 
омогући дуготрајну и стабилну експлоатацију 
воде потребног квалитета и капацитета. 

Могућа је доградња и реконструкција 
хидрантске мреже унутар комплекса. 

Могућност снабдевања водом потрошача 
на локалитету радног комплекса из јавне 
водовдне мреже биће дефинисан Планом 
генералне регучације насељеног места Меленци. 

Реализација  објеката водоводне мреже, 
нове интерне водоводне мреже у радном 
комплексу за потребе садашњих и нових 
потрошача и прикључног водоводног шахта на 
јавну мрежу, који ће се у фази пројектовања и 
извођења нових објеката и водоводне мреже за 
њихове санитарне потребе биће спровеена у 
складу са условима надлежног комуналног 
предузећа. 
 Да би се постигло квалитетно и 
рационално снабдевање објеката водом, мрежу 
треба пројектовати као подеону цевну мрежу са 
свим техничким елементима уз уважавање 
хидрауличких услова (добијених за нови број 
корисника у планском периоду и планирану 

специфичну потрошњу), топографије и геологије 
терена, трошкова изградње, трошкова 
одржавања и санитарно техничких услова. 
Цевоводи ће бити опремљени затварачима, 
испустима, хидрантима и свим осталим 
елементима потребним за њено исправно 
функционисање и лако одржавање. 
 Применити пластичне цеви за 
одговарајући радни притисак.  
 Минимална дубина изнад водоводних 
цеви мерено од горње ивице цеви треба да буде 
толика да се обезбеди температурна заштита и 
заштита од саобраћајних потреса, а на месту 
прикључка на постојећи јавни цевовод, дубину 
прикључка свести на дубину јавне мреже. 
Водоводне цеви трасирати правцима на 
довољном хоризонталном растојању од осталих 
подземних инфраструктурних водова, а 
приликом укрштања са другим инсталација 
водити рачуна о прописном  вертикалном 
растојању На проласку цевовода испод интерних 
саобраћајница предвидети заштитне челичне 
цеви на прописаној дужини већој од ширине 
саобраћајнице. 

Приликом реализације прикључка на 
градску водоводну мрежу, као и објеката и 
цевовода на интерној водоводној мрежи у 
оквиру комплекса центра за испитивање 
производне бушотинске опреме, у фази 
пројектовања и извођења потребно је 
придржавати се техничких прописа за 
пројектовање, извођење, пријем и одржавање 
мреже водоводних инсталација. 
 

Одвођење отпадних вода 
 

Отпадне воде које се јављају у оквиру 
радног комплекса се јављају као фекалне и 
атмосферске воде. Њихово одвођење је решено 
интерним канализационим мрежама у оквиру 
самог комплекса. 
 

Атмосферске воде са кровоа објеката и 
надстрешница се сакупљају системом цевовода и 
упуштају се у зелене површине унутар парцеле. 

Систем за прикупљање вода са 
саобраћајница и платоа путем сливника у оквиру 
парцеле постоји и функционалан је. 

Одвођење фекалних отпадних вода је 
решено засебним системом фекалне 
канализације до водонепропусне септичке јаме. 

Да би се у потпуности остварила заштита 
површинских и подземних вода морају се ови 
системи одвођења фекалних и атмосферских 
вода задржати на нивоу правилног 
функционисања за потребе корисника на 
садашњем нивоу потреба. 
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Могућност одвођења отпадних, 
фекалних и атмосферских, вода, са локалитета 
радног комплекса у јавну канализациону мрежу 
биће дефинисан Планом генералне регучације 
насељеног места Меленци. 

Реализацијом хидротехничких објеката 
на засебним системима одвођења санитарно 
фекалних отпадних вода, зауљених 
атмосферских отпадних и условно чистих 
атмосферских отпадних вода омогућиће се 
одвођење отпадних вода са радног комплекса у 
јавну канализацију - затворени систем фекалне 
јавне канализације и отворени систем 
атмосферске канлаизације. 

Положај нових водова канализације 
отпадних вода унутар радног комплекса ће бити 
условљен геолошким, хидрауличким и 
економским параметрима и задовољиће 
прописана хоризонтална и вертикална растојања 
од других инфраструктурних објеката.  

Пречнике канала као и нагибе дна канала 
који чине мрежу треба прописати у складу са 
хидрауличким условима и чињеницом да се 
чишћење канала може лакше извести. 
 У циљу функционисања одвођења 
условно чистих атмосферских отпадних вода 
саобраћајне површине би својим подужним и 
попречним нагибом требало да омогуће што 
боље одвођење атмосферских вода са њих 
самих. 
 Површински изведени атмосферски 
колектори, риголе и каналете, како треба да по 
регулацији, нивелацији и избору материјала 
задовоље услов ефикасног одвођења тако треба 
и да се и визуелно уклопе у околне површине и 
објекте. 

Приликом реализације наведених 
објеката у оквиру радног комплекса у фази 
пројектовања и извођења потребно је 
придржавати се техничких прописа за 
пројектовање, извођење, пријем и одржавање 
мреже фекалне канализације. 
 

3.4.3.  Електроенергетска 
инфраструктура 
 

Сходно дугорочном плану развоја 
дистрибутивне мреже  ЕД ''Зрењанин'' планиран 
је прелазак са напонског нивоа трансформације 
110/35/20/10 kV на трансформацију 110/20 kV, а 
тиме и прелазак постојећег ДВ са напонског 
нивоа 10 kV на напонски ниво 20 kV. Том 
приликом власник ДВ, ЕД ''Зрењанин''  ће 
вршити прилагођавање тј. замену изолације на 
постојећем ДВ, а власници обе ТС треба да 
прилагоде уграђену опрему новом напонском 
нивоу. 

Постојећа снага уграђеног 
трансформатора у МБТС је довољна за садашње 
потребе корисника, а у случају потребе за 
повећањем снаге могуће је заменом 
трансформатора добити до 630 кВА. 

Локације ТС и  траса ДВ и КВ остају 
непромењене. 

 
Енергетску инфраструктуру реализовати 

према следећим условима: 
- Целокупну електроенергетску мрежу 

градити на основу пројеката у складу са важећим 
законским прописима. 

- Трафостанице градити као монтажно 
бетонске или зидане (у оквиру нових објеката), 
за рад на 20 kV напонском нивоу. 

- Нову електроенергетску мрежу 
обавезно каблирати. 
 

- Каблове полагати у зеленим 
површинама поред саобраћајница и пешачких 
стаза, уз удаљеност мин. 1,0 m од коловоза и 0,5 
m од пешачких стаза. 

- За расветна тела користити живине 
светиљке високог притиска или натријумове 
ниског и високог притиска како би се добио 
одговарајући ниво осветљености саобраћајница . 
 

При полагању подземне електроенергетске 
мреже морају се поштовати следећи услови: 

- Електроенергетске каблове полагати у 
зеленим површинама поред саобраћајница и 
пешачких стаза или, уколико за то нема 
могућности, испод пешачких стаза. 

- Електроенергетску мрежу полагати 
најмање 0,50 m од темеља објеката и 1 m од 
саобраћајница. 

- При укрштању са саобраћајницом кабел 
мора бити постављен у заштитну цев, а угао 
треба да буде око 90º. 

- При паралелном вођењу енергетских и 
телекомуникационих каблова најмање растојање 
мора бити 0,50 m за каблове напона до 10 kV, 
односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. 
Угао укрштања треба да буде 90º. 

- Паралелно полагање електроенергетских 
каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему 
хоризонтално растојање мора бити веће од 0,50 
m. 

- Није дозвољено паралелно полагање 
електроенергетског кабла изнад или испод цеви 
водовода или канализације. 

- Пролаз испод путева се изводи у 
заштитној челичној цеви уз механичко 
подбушивање на дубини од 1,0 m. 
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- Пролази испод осталих раскопавањем 
или подбушивањем на дубину 1,0 m од коте дна 
канала, канала и ригола изводе се у заштитним 
цевима. 

 
 3.4.4.  Електронске комуникације 
 

Постојећи капацитети електронских 
комуникација задовољавају садашње потребе 
корисника. 

У случају потребе корисника за 
проширењем врста комуникација потребно је 
повезати се на оптичку комуникациону мрежу 
неког од оператера. 
 

- Целокупну ТТ мрежу градити на основу 
пројеката у складу са важећим законским 
прописима. 

- ТT мрежа ће се у потпуности градити 
подземно. 

- Дубина полагања ТТ каблова треба да 
је најмање 0,80 m, а на међумесним релацијама 
1,2 m. 

- ТТ мрежу полагати у зеленим 
површинама (удаљеност од високог растиња 
мин.1,5 m) поред саобраћајница на растојању 
најмање 1,0 m од саобраћајница, или поред 
пешачких стаза. У случају да се то не може 
постићи ТТ каблове полагати испод пешачких 
стаза. 

- При укрштању са саобраћајницама 
каблови морају бити постављени у заштитне 
цеви, а угао укрштања треба да буде 90º. 

- При паралелном вођењу са 
електроенергетским кабловима најмање 
растојање мора бити 0,50 m за каблове напона до 
10 kV и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. 

- При укрштању са цевоводом гасовода, 
водовода и канализације вертикално растојање 
мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и 
паралелном вођењу 0,50 m. 
 

3.4.5.  Термоенергетска 
инфраструктура 
 

Капацитет постојећег прикључка на МРС 
и инсталација развода природног гаса 
задовољавају планиране потребе. 

Инсталација развода природног 
представља унутрашње гасне инсталацијe купца 
природног гаса и састоји се од: гасовода, спојних 
водова, припадајуће запорне, регулационе и 
сигурносне арматуре и опреме која почиње иза 
излазне противпожарне славине МРС или иза 
излазног спојног вода мернорегулационог сета, 
на коме се природни гас предаје купцу, а 

закључно са врхом канала за одвод продуката 
сагоревања, осим трошила. 

За потребе реконструкције или доградње 
инсталација развода природног којима се врши 
спајање/раздвајање инсталација/мерних места 
или се повећава/смањује одобрена 
снага/капацитет, треба прибавити ново 
Одобрење енергетског субјекта на чији систем је 
прикључен објекат. 

Пројектовањe, изградња и измене 
унутрашњих гасних инсталација врши се на 
начин који прописује министарство. Пуштање у 
рад цевовода врши се у складу са законом, 
техничким и другим прописима. 

Пројекат за изградњу, доградњу или 
реконструкцију унутрашњих гасних инсталација 
треба да дефинише зоне опасности, тј. да утврди 
делове простора у којима се налазе или постоји 
могућност да се нађу запаљиве и експлозивне 
смеше пара, течности и ваздуха, односно гаса и 
ваздуха. 

Електрична опрема и инсталације у 
зонама опасности морају бити изведени у против 
пожарној и против експлозивној заштити, у 
складу са техничким и другим прописима. 

У току изградње, а пре пуштања у рад 
цевовода, врши се њихово испитивање према 
условима које прописује министарство. 

Купац природног гаса дужан је да 
обезбеди одржавање унутрашњих гасних 
инсталација у свом објекту и да предузима мере 
и радње за утврђивање и оцењивање стварног 
стања цевовода и активности у циљу очувања 
сталне техничке исправности цевовода и 
успостављање потребног стања ради обезбеђења 
услова за безбедну и несметану дистрибуцију 
цевоводима. 

У случају неисправности унутрашњих 
гасних инсталација купац је дужан да без 
одлагања затвори довод гаса у унутрашње гасне 
инсталације, обезбеди предузимање мера на 
санацији неисправности и о томе одмах обавести 
енергетског субјекта на чији су гасовод 
прикључени његови објекти. 

Енергетски субјект на чији гасовод су 
прикључене унутрашње гасне инсталације, врши 
проверу документације купца природног гаса о 
исправности тих инсталација. 
 

Инсталација развода природног гаса 
од поли етилена 
 

Поли етиленске гасоводе изградити у 
потпуности према важећим законима, 
правилницима и стандардима за ову област, 
условима дистрибутера природног гаса и према 
следећим правилима: 
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При паралелном вођењу или укрштању 
са цевоводима који служе за транспорт топлих 
флуида, дистрибутивни поли етиленски гасовод 
поставља се на растојању којим се обезбеђује да 
температура поли етиленске цеви не буде већа 
од 20 ºС. 

При паралелном вођењу дистрибутивног 
гасовода са подземним водовима, минимално 
светло растојање износи 40 cm, а у изузетним 
случајевима може бити најмање 20 cm. 

При укрштању дистрибутивног гасовода 
са подземним водовима, минимално светло 
растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода 
поред темеља 1,0 m. 
 

Дубина укопавања дистрибутивног 
гасовода износи од 0,6 до 1,0 m (у зависности од 
услова терена). Дубина укопавања 
дистрибутивног гасовода може бити и 0,5 m, под 
условом да се предузму додатне техничке мере 
заштите. 

Дубина укопавања дистрибутивног 
гасовода може да буде и већа од 2 m, при чему 
морају да се предузму додатне техничке мере 
заштите. 

Укрштање дистрибутивног гасовода са 
саобраћајницама врши се полагањем гасовода у 
заштитну цев, односно канал. 

Укрштање се може извести и без 
заштитне цеви, односно канала, ако се 
претходном прорачунском провером утврди да 
је то могуће. 

Гасовод се не полаже испод зграда и 
других објеката високоградње. У изузетним 
случајевима, дистрибутивни гасовод поставља се 
дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од 
механичких и других оштећења. 

Приликом пројектовања и градње 
дистрибутивних гасовода од поли етилена треба 
се придржавати одредби: 

1. Закона о цевоводном транспорту 
гасовитих и течних угљоводоника и 
дистрибуцији гасовитих угљоводоника 
(''Службени гласник РС'', број 104/09); 

2. Правилника о техничким нормативима 
за пројектовање и полагања дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за радни 
притисак од 4 бара (''Службени лист СРЈ'', број 
20/92),  
и других прописа које доноси министарство 
надлежно за послове енергетике, унутрашњих 
послова и заштите животне средине. 
 

Инсталација развода природног гаса 
од челика 
 

Ширину заштитног појаса утврђује 
дистрибутер у зависности од пречника вода, као 
и од врсте погонских мера и мера одржавања 
гасовода. 

Минимална дубина укопавања гасовода 
је 0,8 m. 

Изградња објеката изнад гасовода или 
друга врста градње, као и складиштења тешко 
транспортабилних материјала или садња дрвећа, 
који могу утицати на приступ гасоводу је 
недозвољена. 

Надземни гасоводи су дозвољени само уз 
одговарајуће мере заштите.  

Мин. дозвољено растојање гасовода до 
ближе ивице темеља објеката је 1m. 

Код полагања у отворене ровове, 
препоручује се да минимално одстојање износи 
0,2 m за паралелно положене или 0,1 m за 
укрштене водове с другим инсталацијама за 
снабдевање. При паралелном полагању 
минимално одстојање одговара половини 
спољног пречника вода с највећим пречником. 
Уколико се ово одстојање не може испоштовати, 
потребно је заштитити цеви са одговарајућим 
мерама. 
 

Растојање од каблова до 1 kV 
Код полагања у отворене ровове, у 

случају укрштања без посебних мера заштите, 
мора се држати одстојање од најмање 0,1 m. Код 
паралелног полагања, одстојање не сме бити 
мање од 0,2 m. без посебних мера заштите. 
 

Растојање од каблова преко 1 kV 
Код полагања у отворене ровове у 

случају укрштања без посебних мера заштите, 
мора се држати одстојање од најмање 0,2 m, а 
код паралелног полагања одстојање од најмање 
0,4m. У каналима – пропустима се не сме 
прекорачити одстојање од 0,2 m без посебних 
мера заштите. Ако се ово одстојање не може 
одржати, потребно је предвидети одговарајуће 
мере за заштиту гасних водова, нпр. постављање 
у међупростор термоизолационих облога или 
оплата. Ове мере се усаглашавају са оператором 
каблова (нпр. електродистрибутивна предузећа). 
 

Растојање од надземних водова 
За одстојања при укрштању и 

паралелном полагању са надземним водовима 
треба се придржавати одговарајућих прописа за 
електроинсталације. 

Минимално дозвољено растојање од осе 
подземних гасовода до осе стубова надземних 
водова електроенергетске мреже је: 
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Називни напон 
(kV) 

Минимално растојање при 
паралелном вођењу гасовода и 

трасе надземних водова (m) 

Минимално растојање при 
укрштању гасовода и трасе 

надземних водова (m) 
U<1 1 1 

1<U<10 5 5 
10<U<35 8 10 

 
Приликом пројектовања и градње 

челичних дистрибутивних гасовода треба се 
придржавати одредаба Закона о цевоводном 
транспорту гасовитих и течних угљоводоника и 
дистрибуцији гасовитих угљоводоника 
(''Службени гласник РС'', број 104/09) и других 
прописа које доносе министарства надлежна за 
послове енергетике, унутрашњих послова и 
заштите животне средине. 
 

Општа напомена: трасе инфраструктуре 
унутар комплекса приказане у графичким 
прилозима су оквирне не морају да важе 
уколико промену трасе захтева пројектни 
задатак, технолошки процес и сл.  
 
 3 . 5 .  С т е п е н  к о м у н а л н е  
о п р е м љ е н о с т и  г р а ђ е в и н с к о г  
з е м љ и шт а  к о ј и  ј е  н е о п х о д а н  з а  
и з д а в а њ е  л о к а ц и ј с к е  и  г р а ђ е в и н с к е  
д о з в о л е  
 

Услови и могућност прикључења на 
комуналну инфераструктуру дефинисани су 
Планом. 

Приликом издавање локацијских услова 
и грађевинске дозволе за изградњу планираних 
објеката обезбеђен је одређени минимални 
степен комуналне опремљености, а то је 
прикључење на саобраћајну, хидротехничку и 
електроенергетску инфраструктуру.  

 
 3 . 6 .  У с л о в и  з а шт и т е  
жи в о т н е  с р е д и н е ,  жи в о т а  и  з д р а в љ а  
љ у д и  
 

На простору обухваћеном планом налазе 
се постојећи објекти: вагарска кућица, силос са 
12 бетонских ћелија, две тампон ћелије, управна 
зграда са канцеларијама. У оквиру комплекса 
планира се изградња силоса и пратећих садржаја 
неопходних за функционисање комплекса. 
 За планиране намене постоји могућност 
утицаја на животну средину. Простор обухваћен 
планом је делимично изграђен, а у непосредној 
околини налазе се објекти још једног силоса са 
пратећим садржајима и фарма, тако да се може 
јавити синергетски утицај на посматраном 
простору. 

Приликом реализације планских решења 
подразумева се спречавање свих видова 
загађења и мора се водити рачуна о очувању и 
унапређењу квалитета животне средине у складу 
са Законом о заштити животне средине (''Сл. 
гласник РС'', бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. 
закон, 72/2009 – др.закон и 43/2011 – Одлука 
УС). 

Мерама заштите и уређења простора 
обезбедити очување квалитета животне средине, 
у фази изградње и експлоатације предметних 
објеката, усаглашавањем решења 
инфраструктуре и потенцијалних извора 
загађивања са свим постојећим прописима, како 
би се обезбедила заштита земљишта, 
површинских и подземних вода, ваздуха, 
заштита од буке, отпада и других чиниоца 
животне средине. 

Праћење параметара квалитета 
земљишта потребно је, иако није примећено 
директно загађење земљишта.  

Загађење земљишта може се јавити у 
току изградње објеката, тако да је потребно 
градилиште оградити како би се спречило 
загађивање околног земљишта, а при 
рашчишћавању терена морају поштовати сви 
прописи о заштити и сигурности рада и спречити 
било какви штетни утицаји на животну средину.  

У току извођења радова, инвеститор је 
дужан да заједно са извођачима радова предузме 
све мере да не буде прекомерне прашине због 
извођења радова и да не оштећује постојеће 
зелене површине.  

Заштита земљишта подразумева одрживо 
коришћење земљишта као ресурса, унапређење 
постојећег стања квалитета земљишног бонитета 
и заштите од загађења и деструкције. Посебно 
пратити сакупљање и одлагање чврстог отпада и 
његово збрињавање, да то буде на једном месту, 
како не би дошло до загађивања земљишта. 

У оквиру комплекса постоји изграђен 
систем одвођења атмосферских и зауљених вода.  

Заштита површинских и подземних вода 
се састоји у контролисаној евакуацији тих вода 
преко таложника и сепаратора као и даља 
њихова евакуација након постизања 
задовољавајућег квалитета тих вода у околни 
реципијент, а све у складу са Законом о заштити 
животне средине и Законом о водама (''Сл. 
гласник РС'', бр. 30/10 и 93/12 ). Све отпадне 
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воде морају бити пречишћене сагласно Уредби о 
граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање 
(''Сл. гласник РС'', бр. 67/11). 

Загађење ваздуха се може јавити од 
издувних гасова возила као и током сушења 
зрна, када се процесом сушења избацује плева и 
прашина и на пријемним местима, када се 
избацује велика количина прашине. Око 
комплекса формирати заштитни појас зеленила 
у циљу заштите окружења од издувних гасова, 
плеве и прашине. Контролу квалитета и степен 
загађености ваздуха на подручју плана пратити 
систематски и спроводити мере у складу са 
Закон о заштити ваздуха (''Сл. гласник РС'', бр. 
36/09) и Уредбом о условима за  мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха (''Сл. гласник РС'', 
број 11/2010 и 75/2010). 

У току извођења радова, инвеститор је 
дужан да заједно са извођачима радова предузме 
све мере да не доће до  прекомерне буке током 
извођења радова, али и  током рада сушаре, 
силоса, транспорта житарица.  
Поштовати савремене стандарде заштите и 
применити мере техничке заштите од буке при 
пројектовању и коришћењу инфраструктуре, 
објеката и постројења у којима се очекује 
настајање буке у складу са Законом о заштити 
од буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', 
бр. 36/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима 
буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини (''Сл. 
гласник РС'', број 75/2010) и другим 
подзаконским актима. 

 Мере које ће се предузети за смањење 
или спречавање штетних утицаја на животну 
средину обухватају мере које су предвиђене 
законом и другим прописима, нормативима и 
стандардима и рокове за њихово спровођење, 
мере које ће се предузети за случај удеса, 
планове и техничка решења заштите животне 
средине и друге мере које могу утицати на 
спречавање или смањење штетних утицаја на 
животну средину. 

За заштиту радника од активности у 
којима постоји ризик од негативног дејства 
опасних материја, треба набавити сву неопходну 
опрему за њихову заштиту, а такође је потребно 
да њихова радна места поред природне имају и  
неопходну принудну вентилацију, као и 
неопходан број противпожарних хидраната у 
својој близини, правилно распоређених. 

Израдом техничке документације 
испројектовати таква решења, која ће у 
потпуности задовољити све критеријуме 
прописане законима и  прописима у области 

заштите животне средине, предузети 
одговарајуће мере техничке заштите, уградњом 
одговарајуће опреме, редовним прегледом и 
одржавањем опреме и инсталација,  адекватним 
степеном обучености радника и спровођењем 
свих мера заштите животне средине и личне 
заштите у току редовног рада, најефикаснији је 
начин да се сачува животна средина и постојећи 
односи у њој. 

Мере заштите животне средине код 
изградње инфраструктуре подразумевају 
придржавање законских и других прописа, 
норматива и стандарда који се примењују при 
изградњи објеката, као и услова добијених од 
надлежних органа и организације. Сва опрема 
мора да буде атестирана, прописно заштићена, 
обележена, са упутствима за рад. 

Уколико се планирани објекти налазе на 
списку у Уредби о утврђивању листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и листе 
пројеката за које се може захтевати Процена 
утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', 
бр.144/2008) израђиваће се Студија о процени 
утицаја на животну средину. 

Према законима и прописима јавност 
има право да буде исправно и правовремено 
обавештена о планским активностима на 
одређеном простору које могу имати последицу 
утицаја на околину. 

Заштита здравља обезбедиће се и 
системом адекватне здравствене заштите, 
обезбеђењем доступности објектима и услугама 
здравствене заштите, исправношћу воде за пиће, 
редовном контролом здравствене исправности 
намирница и сл.  

  
 3 . 7 .  У с л о в и  з а шт и т е  
п р и р о д н о г  и  к у л т у р н о г  н а с л е ђ а  
 

Завод за заштиту споменика културе, 
Зрењанин је констатовао да у обухвату плана 
нема података да постоји регистрован 
археолошки материјал.  
 Уколико би се у току извођења 
грађевинских и других радова наишло на 
археолошко налазиште, археолошке предмете, 
извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине 
радове и о томе обавести Завод за заштиту 
споменика културе Зрењанин, као и да предузме 
мере  да се налаз не уништи или оштети и да се 
сачувају на месту и у положају у коме су 
откривени заштите од уништења, оштећења или 
крађе. 

Завод за заштиту природе, Нови Сад у 
достављеним  условима су навели да у обухвату 
плана не постоје заштићено природно добро. 
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 Уколико би се у току извођења 
грађевинских и других радова наишло на 
геолошка или палеонтолошка документа која би 
могла представљати заштићену природну 
вредност, иста пријави надлежним 
Министарство, као и да предузме мере заштите 
од уништења, оштећења или крађе. 
 

3 . 8 .  У с л о в и  з а  у р е ђ е њ е  
з е л е н и х  п о в р ши н а  
 

Све слободне површине очистити од 
непотребног растиња. Сачувати све лепше 
примерке аутохтоне дендрофлоре. 

Простор око управне зграде уредити у 
пејзажном стилу. Ради заштите од негативног 
дејства зеленило дуж границе парцеле груписати 
тако да би се створио јачи масив заштитног 
зеленила.  

 
Све слободне површине припремити и 

засејати смешом траве. 
Приликом озелењавања неопходно је 

користити искључиво аутохтоне врсте 
(природно распрострањене код нас). Забрањена 
је садња инвазивних биљних врста, јер њихово 
спонтано ширење угрожава природну вегетацију 
и повећава трошкове одржавања зелених 
површина. Инвазивне врсте на нашем подручју 
су: јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело 
дрво (Allanthus glandulosa), багремац (Amorpha 
fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), 
пенсилвански длакави јасен (Fraxinus 
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), 
жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни 
бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза 
(Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. 
Fallopa japonica) и сибирски брест (Ulmus 
pumila). 

У појасу заштитног зеленила избегавати 
врсте дрвећа и жбуња које представљају 
прелазне домаћине одређених паразита 
пољопривредних култура или воћака. То су 
врсте Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., 
Sorbus sp. и сл. 

Озелењавање комплекса подредити 
условима из домена саобраћајне и остале 
инфраструктуре, како не би дошло до 
негативних утицаја. Заузетости под зеленим 
површинама износи минимално 25%. 
 

Услови за озелењавање 

 

Озелењавање ускладити са подземном и 
надземном инфраструктуром према техничким 
нормативима за пројектовање зелених 

површина. Дрвеће и жбуње садити на одређеној 
удаљености од инсталација и то: 

- Водовода 1,5 m; 
- Канализације 1,5 m; 
- Електрокаблова до 2,5 m до 0,5 m; 
- ТТ мреже 1,5 m; 
- Гасовода 1,5 m; 
- Дрвеће садити на удаљености 2 m од 

коловоза, а од објекта 4,5 -7 m у зависности од 
врсте. 

Избор дендролошког материјала 
орјентисати на аутохтоне и предложене врсте. 

Саднице дрвећа треба да буду I класе и 
минимум 4-5 год. старости. 

Редовно одржавање зелених површина у 
оквиру комплекса је обавезно. 

 
 3 . 9 .  У с л о в и  з а  н е с м е т а н о  
к р е т а њ е  и  п р и с т у п  о с о б а м а  с а  
о т е жа н и м  к р е т а њ е м  и  
и н в а л и д и т е т о м  
 

Уколико се граде објекти пословне 
намене морају се пројектовати и градити тако да 
се обезбеди несметано кретање особама са 
отежаним кретањем и са инвалидитетом у 
складу са Правилником о техничким 
стандардима приступачности (''Службени 
гласник РС'', бр. 46/2013). 

 
3 . 1 0 .  М е р е  е н е р г е т с к е  

е фи к а с н о с т и  и з г р а д њ е  
 

Захтеви у погледу енергетских 
карактеристика зграда и прописане дозвољене 
годишње количине потрошене финалне енрегије 
за грејање не морају да задовоље: 
  - радионице, производне хале и 
индустријске зграде које се, у складу са својом 
наменом, морају држати отворене више од 
половине радног времена, ако немају уграђене 
ваздушне завесе, 
  - зграде које се не греју, 
  - зграде које се греју на температури 
мањој од 120C. 
 

Повећање енергетске ефикасности 
постиже се информисањем заинтересоване 
јавности о енергетској ефикасности у зградама и 
мерама којима се постижу значајне уштеде свих 
типова енергије. 

Полазећи од чињенице да су највећи 
потрошачи енергије зграде, наводимо следеће 
мере за побољшање енергетске ефикасности у 
зградарству: 

- побољшање термичких карактеристика 
омотача зграде (крова, пода, зидова); 
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- замена столарије код постојећих 
објеката, односно, уграђивање енергетски 
ефикасне столарије у нове објекте; 

- употреба штедних сијалица за 
осветљавање простора; 

- модернизација и/или замена котлова и 
котловске опреме и топлотних подстаница; 

- регулација, мерење  и управљање 
коришћењем топлотне енергије за загревање 
објеката; 

- вентилацију објекта где год је то могуће 
вршити принудним путем са рекуперацијом; 

- код изградње нових објеката, тежити 
изградњи пасивних објеката од еколошких 
материјала. 

- за производњу топлотне енергије или 
енергије за коришћење у технолошке или 
производне сврхе користити обновљивe 
енергенатe; 

- реконструкција, модернизација и 
замена постројења у котларницама и енерганама; 

- коришћење отпадне топлоте из 
технолошких процеса и помоћних система; 

- рационализација или замена 
технолошких процеса у смислу увођења 
енергетски ефикасне опреме и технологије; 

- рационализација коришћења 
електричне енергије (електромотори са 
промењивим бројем обртаја, осветљење, 
компензација реактивне снаге и др.); 

- управљање грејањем хала, магацина и 
пословних објеката. 
 

Увођењем мера енергетске ефикасности 
могу се постићи значајне уштеде свих типова 
енергије, а посебно мере које не захтевају веће 
инвестиционе трошкове (регулисање термостата 
на радијаторима, регулисање термостата на 
бојлерима, коришћење природног осветљења, 
искључивање расвете и уређаја када се не борави 
у просторији, правилно коришћење уређаја и 
сл.). 

У складу са Правилником о енергетској 
ефикасности (''Сл. гласник РС'', бр. 61/11) бруто 
развијена грађевинска површина јесте збир 
површина свих надземних етажа зграде, мерених 
у нивоу подова свих делова објекта – спољне 
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и 
оградама). У бруто грађевинску површину не 
рачунају се површине у оквиру система 
двоструких фасада, стакленика, површине које 
чине термички омотач зграде у бруто развијену 
грађевинску површину не обрачунава се код 
хетерогених зидова дебљине термоизолације 
преко 5 cm, а код хомогених зидова дебљина 
зида већа од 30 cm уз постизање, правилником 

прописаних услова енергетске ефикасности 
зграда. 

Приликом пројектовања примењивати 
услове дефинисане Правилником о енергетској 
ефикасности  зграда (''Сл. гласник РС'', бр. 61/11) 
и Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда (''Сл. гласник РС'', бр. 69/12). 
 
  Мере за рационалну потрошњу и 
штедњу природног гаса 
 

Купац природног гаса је дужан да се 
придржава мера прописаних законом, актима 
Агенције за енергетику Републике Србије и 
уговором о продаји природног гаса  и да редовно 
контролише и подешава технолошки процес и 
трошила природног гаса тако да се оствари што 
рационалнија потрошња и штедња природног 
гаса. У циљу усклађивања потрошње природног 
гаса са оптималним могућностима снабдевања 
природним гасом потребно је и да усклади 
производни процес рада и рад у сменама и 
преусмерава потрошњу природног гаса из 
периода већих дневних оптерећења у период 
мањих дневних оптерећења.  

 
3 . 1 1 .  У с л о в и  з а ш т и т е  о д  

п о жа р а ,  е л е м е н т а р н и х  н е п о г о д а  и  
д р у г и  у с л о в и  з а шт и т е  
 

Заштита од пожара подразумева низ 
мера са циљем спречавања настанка пожара и 
ублажавања последица уколико до њега дође. 

У погледу настајања пожара посебно 
место заузимају силоси, складишта, сушаре и 
пратећи објекти.  

У свим фазама од пријема, чишћења, 
сушења, транспорта, складиштења, може доћи 
до пожара или експлозије, а последице могу 
бити материјалне штете и људске жртве. 
 Урбанистичке мере заштите од пожара 
односе се на изграђеност парцеле,  на међусобну 
удаљеност објеката, тако да и после урушавања 
саобраћајнице буду проходне. Угроженост од 
пожара у многоме зависи и од материјала од 
којих су објекти грађени, начина складиштења 
запаљивих материја. 

Опрема, средства и уређаји за гашење 
пожара пројектоваће се на основу процене 
угроженог пожарног оптерећења и на основу 
важећих законских прописа. Пројектовање свих 
инсталација и опреме биће изведено тако да 
омогући несметано функционисање система 
ППЗ као и кретање ватрогасне службе, уколико 
се укаже потреба. 
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Систем заштите од пожара чине и 
превентивне мере (периодично испитивање 
опреме, контрола исправности противпожарне 
опреме, обука запослених) и оперативне мере 
(гашење пожара, учествовање у санацији у 
случају опасности).  
 Заштиту од пожара спровести у складу са 
Законом о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', 
број 111/09), Законом о ванредним ситуацијама 
(''Сл. гласник РС'', број 111/09, 92/11, 93/12), 
Правилником о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног 
ризика од пожара (''Сл. лист СРС'', број 8/95) и 
другим прописима везаним за потребне мере 
заштите од пожара. 

Инвеститор прибавља потребне услове 
који се морају испунити из области заштите од 
пожара од надлежне институције. 

Подручје простора обухваћеног планом 
може бити угрожено од олујних ветрова, 
снежних наноса, изненадних провала облака и 
земљотреса. 

Код мера заштите од елементарних 
непогода објекти морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са са Законом о ванредним 
ситуацијама (''Сл. гласник РС'', број 111/09, 
92/11, 93/12) и другим прописима   и 
стандардима: 

- морају имати добру оријентацију; 
- морају бити предвиђени на максимални 

удар ветра; 
- градити од материјала отпорних на 

утицаје снега, кише и ветра; 
- ради заштите од поплава и подизања 

подземних и процедних вода све техничке 
уређаје предвидети на безбедној коти; 

- зимска служба у граду решаваће питање 
снежних наноса и леда. 
 

Према сеизмолошко-геолошким 
карактеристикама простор обухваћен  планом 
припада зони 8 MCS 0скале. Ради заштите од 
потреса објекти морају бити реализовани и 
категорисани према Правилнику о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње 
у сеизмичким подручјима (''Службени лист 
СФРЈ'', бр. 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 и 
52/1990) и другим  законима и прописима. 
 
 4 .  П РА В И Л А  Г РА Ђ Е Њ А  

 
 4 . 1 .  П р а в и л а  г р а ђ е њ а  з а  
у р б а н и с т и ч к у  ц е л и н у  I  
 

У урбанистичкој целини 1 –Постојећи 
комплекс на предметни државни пут повезује се 

преко изграђеног, постојећег прикључка на 
стационажи km 121+957. 

У складу са условима ЈП ''Путеви 
Србије'' бр. 953-16874/14-3 од 21.10.2014. 
предметни прикључак потребно је 
реконструисати.  
 

4 . 2 .  П р а в и л а  г р а ђ е њ а  з а  
у р б а н и с т и ч к у  ц е л и н у  I I  
 

4.2.1.  Врста и намена објеката  
 

У урбанистичкој целини II могу се 
градити силоси, пратећи садржаји и других 
објеката као што су пословни, производни, 
магацински, складишни за функционисање 
комплекса. 

Уз поштовање свих техничко-
технолошких и еколошких фактора, постоји 
могућност лоцирања и других делатности. 
Објекти могу бити слободно стојећи и објекти у 
прекинутом или непрекинутом низу. 
 

Диспозиција објеката приказана у 
графичким прилозима је оквирна и не мора да 
важи уколико то захтева пројектни задатак, 
технолошки процес или дође до промене намене 
објеката и сл.  

 
4.2.2. Положај објекта у односу 

на регулацију и у односу на границе 
грађевинске парцеле 
 

Регулациона линија државног пута IБ 
реда бр. 13 се задржава.  

Грађевинска линија не сме бити на мањој 
удаљености од 20 m рачунајући од спољне ивице 
земљишног појаса предметног државног пута, с 
тим што грађевинска линија може имати и већу 
удаљеност ако то захтева технолошки процес 
или закони и прописи који се морају поштовати 
при  изради  техничке  документације. 

При изградњи портирница, регулациона 
и грађевинска линија могу да се поклопе. 

Минимална удаљеност грађевинске 
линије од суседних парцела мора бити пола 
висине објекта, а за приземне објекте не може 
бити мања од 3,5 m, уколико су задовољени 
противпожарни и други услови дефинисани 
планом. 
 

4.2.3. Услови за образовање 
грађевинске парцеле 
 

Просторна целина која се састоји од 
више међусобно повезаних самосталних 
функционалних целина, односно катастарских 
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парцела, које могу имати различиту намену 
представљају грађевински комплекс и за њега се 
могу издати локацијски услови. 
 

Пројектом препарцелације предлажемо 
образовање једне грађевинске парцеле од кат. 
парцела 8266/1, 8266/2, 8266/3, 8266/6 и 8266/8. 
Кат. парцеле 8266/4, 8266/5, 8266/7, 8266/9, 
8266/10, 8266/11, 8266/12, 8266/13, 8266/14, 
8266/15, 8266/16, 8266/17 и 8266/18 се 
задржавају, с тим што је могуће услед будуће 
изградње или рушења објеката спајати парцеле. 
 

Могуће је и спајање свих поменутих кат. 
парцела и формирати једну грађевинску 
парцелу. 
 

4.2.4. Индекс заузетости 
грађевинске парцеле 
 

Индекс заузетости грађевинског 
комплекса је максимално 50%.  

Проценат учешћа зеленила у комплексу 
је 25%. 

 
4.2.5. Дозвољена спратност или 

висина објеката 
 
 За објекте намењени производњи, 
складишта и магацине планирана спратност је 
високо приземље (ВП), приземље (П), приземље 
+ поткровље (П+Пк).  
 Максимална висина објеката 21m 
(задржава се постојећа висина силоса). 
 Дозвољена је изградња подрума или 
сутерена уколико за то не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. 
 За пословне објекте планирана спратност 
је приземље (П), приземље + спрат + поткровље 
(П+1+Пк), као и приземље + спрат + спрат + 
поткровље (П+2+Пк). Висина надзитка 
поткровне етаже износи највише 1,80 m 
рачунајући од коте пода поткровне етаже до 
тачке прелома кровне косине. 
 Дозвољена је изградња подрума или 
сутерена уколико за то не постоје сметње 
геотехничке или хидротехничке природе. 
 На кровним конструкцијама могу се 
постављати антенски уређаји, сунчани 
колектори и соларне ћелије и сл. који се не 
урачунавају у висину објекта, али водећи рачуна 
о укупном обликовању објекта. 
 

4.2.6. Услови за изградњу других 
објеката на истој грађевинској 
парцели 
 

На једној грађевинској парцели може 
бити изграђено више од једног технолошког 
објекта, са наменом дозвољеном по плану и по 
правилима грађења овог плана. Могу се градити 
и помоћни објекти који су у функцији главног 
објекта. 

У оквиру парцеле објекти се могу 
градити и у низу у складу са правилима грађења 
овог плана. 

Међусобна удаљеност објеката 
дефинисаће се идејним решење. 

Унутар комплекса могуће је постављати 
и рекламне паное. 
 

Ограђивање парцеле: 
 
Ограђивање грађевинске парцеле може 

се извести у виду живе или металне 
транспарентне ограде, висине до 2.2 m, сем у 
случају када је потребна другачија врста ограде 
ради заштите објеката или начина коришћења. 
Дозвољено је преграђивање функционалних 
целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од висине 
спољне ограде и да је обезбеђена проточност 
саобраћаја. 

Ограда и стубови ограде на регулационој 
линији постављају се тако да морају бити на 
грађевинској парцели која се ограђује. Врата и 
капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије.  
 

4.2.7. Услови и начин 
обезбеђивања приступа парцели и 
простора за паркирање возила 
 

Постојећи комплекс на предметни 
државни пут повезује се преко изграђеног, 
постојећег прикључка. 
 

У урбанистичкој целини 2 унутрашње 
саобраћајне површине планирати, 
димензионисати у складу са потребама 
корисника, а у функцији меродавног возила. 

Коловоз треба да буде ширине 6m за 
двосмерни саобраћај са хумунизираним 
банкинама 2x1m, попречним једностраним 
нагибом од 2%, а банкина 4%, ка косини насипа 
које су у нагибу 1:1.5 ка околном терену. 

Нивелационо, интерне саобраћајне 
површине одређене су котама уклапања према 
постојећим објектима. 

Паркирање за потребе корисника 
организовати унутар комплекса у складу са 
стандардом SRPS U.S4.234. 
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Нивелациони услови: 
 

Грађевинско подручје обухваћено 
планом налази се на надморској висини од 79.57 
на североистоку до 80.59 на западном делу.  

Приликом планирања саобраћајних 
површина у оквиру парцеле, предвидети све 
потребне падове тако да се објекат заштити од 
штетних атмосферских утицаја. 

Падове планирати тако да се одвођење 
воде врши слободним падом, према зеленим 
површинама и усклади са постојећом и 
планираном атмосферском канализацијом. 

Приликом планирања терена на парцели 
за објекте, зелене и саобраћајне површине, коте 
терена ускладити са котама терена суседних 
парцела, тако да одвођење атмосферских вода 
буде у сопствену парцелу, тј. не сме  се 
подизањем висинских кота сопствене парцеле 
угрозити суседне парцеле. 
 

4.2.8. Хоризонтални габарити 
објеката 
 

Испади на објекту не могу прелазити 
грађевинску линију више од 1,20 m и то на делу 
објекта вишем од 3.00 m. Ако је хоризонтална 
пројекција испада већа од 1,20 m, поставља се на 
грађевинску линију. 
 

4.2.9. Архитектонско и естетско 
обликовање објеката 
 

Објекте пројектовати и градити од 
савремених, квалитетних материјала, са 
одговарајућом термо и хидро изолацијом, а у 
складу са важећим прописима. 

Фундирање објеката вршити у складу са 
геомеханикoм терена и важећим прописима. 
 

4.2.10.  Услови за обнову и 
реконструкцију објеката 
 

На простору обухвата плана унутар 
комплекса, може се вршити изградња, доградња 
и реконструкција објеката, поштујући прописе и 
стандарде и поштујући услове и правила грађења 
дате овим планом. 

Дозвољава се доградња и реконструкција 
постојећих објеката применом чистих 
технологија које немају негативан утицај на 
животну средину.  
 

4.2.11.  Одлагање отпада 
 
На грађевинској парцели потребно је 

предвидети, бетонирати и уредити место за 

одлагање комуналног отпада. За смештај 
контејнера потребно је осигурати посебан 
простор. 

Отпадци настали у поступку чишћења и 
припреме материјала за складиштење морају се 
отпремати у складу са законским прописима, 
зависно од врсте отпада. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај план је основ за спровођење и 
издавање локацијских услова и грађевинске 
дозволе. 

План је израђен у четири примерка у 
аналогном и четири примерка у дигиталном 
облику. 

Графички део донетог плана у аналогном 
облику, својим потписом оверава овлашћено 
лице органа који је донео план. Два радна 
оригинала у аналогном облику, оверена чувају се 
у Градској управи – Одељење за послове 
урбанизма, један у ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'', а један примерак 
плана код инвеститора. 

План се објављује у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
73 

На основу члана 30. тачка 9а и члана 107. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана 
12.06.2015. године, донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни 

Статута Предшколске установе Зрењанин број 
1802, коју је донео Управни одбор Предшколске 
установе на седници одржаној 21. априла 2015. 
године. 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-44/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И  
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 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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На основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07 и 83/14 – др. Закон), чл. 30. и 107. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист  
града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и чл. 6. и 7. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова 
(''Службени лист општине Зрењанина'', број 
11/05 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
21/08, 6/09 и 14/11), по предходно 
прибављеној сагласности Покрајинског 
Секретаријата за међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу Решењем бр: 015-1/2013-
02-17 од 04.11.2013. године, мишљење 
Националног савета мађарске националне 
мањине бр: МНТ-001825/К/13-Н/320/2 од 
24.10.2013. године, мишљење Националног 
савета румунске националне мањине бр: 
116/13 од 24.06.2013. године и мишљење 
Националног савета словачке националне 
мањине бр: 01-644 од 05.07.2013. године  
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ  НАЗИВА УЛИЦЕ 

''ШТРОСМАЈЕРОВА'' У УЛИЦУ 
''ПАТРИЈАРХА ПАВЛА'' У 

ЗРЕЊАНИНУ 
 

I 
 
              Назив улице ''Штросмајерова'' мења 
се и гласи ''Патријарха Павла'' у Зрењанину. 

 
II 

 
              Надзор над спровођењем овог 
решења врши Одељење за друштвене 
делатности, а инспекцијски надзор врши 
Одељење комуналне полиције, 
инспекцијско-надзорних послова и 
ванредних ситуација. 
 

III 
 
           Oвo  решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-45/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
75 
 

На основу члана 63. Одлуке о условима и 
начину обављања послова у вршењу комуналних 
делатности испоруке воде и уклањања вода  
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/14) и 
члана 30. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања 
утврђеног на седници одржаној 01.06.2015. 
године, Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  
ОДБОРА ЗА КАНАЛИСАЊЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА  

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
 
I 

 
 У ОДБОР ЗА КАНАЛИСАЊЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА именују се:  
 
 I   MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''АРАДАЦ'' АРАДАЦ  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Ранко Јованов    представник Месне заједнице 
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Борис Перин  представник Месне заједнице 
3. Миодраг Миркоњев  представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
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5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 
 II   MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ'' 
       БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Мирко Јурић   представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Драган Васић   представник Месне заједнице 
3. Далибор Челебић   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

III  MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''БЕЛО БЛАТО'' БЕЛО БЛАТО  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Мирослав Маркуш  представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Мирослав Хромчик   представник Месне заједнице 
3. Ерне Ладвански   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 
 IV   MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''БОТОШ'' БОТОШ 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Борислав Чизмаш    представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Мићо Марковић   представник Месне заједнице 
3. Славко Дмитров   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 
 V   MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЕЧКА'' ЕЧКА  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Зоран Миловановић   представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Пеђа Бољевић    представник Месне заједнице 
3. Јулијан Ардељан   представник Месне заједнице 
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4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 
 VI  MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЕЛЕМИР'' ЕЛЕМИР  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Перо Пилиповић представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Милан Репија    представник Месне заједнице 
3. Марко Ковачевић   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 
 VII    MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''МЕЛЕНЦИ'' МЕЛЕНЦИ  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Вања Надлачки    представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Драгимир Давидов   представник Месне заједнице 
3. Драган Радишић   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

VIII   MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ПЕРЛЕЗ'' ПЕРЛЕЗ  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Коста Жељски    представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Драган Мусић    представник Месне заједнице 
3. Саша Срданов   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

IX  MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''СТАЈИЋЕВО'' СТАЈИЋЕВО 
  

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Светозар Стефанов    представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Немања Милинковић  представник Месне заједнице 
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3. Миленко Тодић   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

X   MEСНА ЗАЈЕДНИЦА  ''ФАРКАЖДИН'' ФАРКАЖДИН  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Васа Јованов   представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Драган Ракић  представник Месне заједнице 
3. Јован Максимов   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

XI  MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ТАРАШ'' ТАРАШ  
  

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Ивица Марков  представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Стеван Допуђ   представник Месне заједнице 
3. Жељко Вуковић   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

XII  MEСНА ЗАЈЕДНИЦА  ''ЧЕНТА'' ЧЕНТА 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Дарко Мартинов   представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Дејан Вицков   представник Месне заједнице 
3. Стевица Штетин   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 
 XIII  MEСНА ЗАЈЕДНИЦА  ''ТОМАШЕВАЦ'' ТОМАШЕВАЦ 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Зоран Живојнов   представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
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2. Александар Рудић    представник Месне заједнице 
3. Бранислав Јанковић  представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 
  XIV      MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЗЛАТИЦА'' ЛАЗАРЕВО 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Зоран Вишковић    представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Драган Цветић   представник Месне заједнице 
3. Драган Радичевић   представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

XV    MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ОРЛОВАТ'' ОРЛОВАТ 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Љубиша Мургић  представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Ненад Ковач представник Месне заједнице 
3. Ненад Димитријевић  представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

XVI    MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЛУКИНО СЕЛО'' ЛУКИНО СЕЛО 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Владислав Хлавча  представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Пишта Месарош представник Месне заједнице 
3. Давид Франција  представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

XVII MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ВОЈВОДА СТЕВАН КНИЋАНИН'' КНИЋАНИН 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Радосав Јоцић  представник Месне заједнице  
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ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Мирослав Станковић представник Месне заједнице 
3. Србољуб Стојковић  представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

XVIII    MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЈАНКОВ МОСТ'' ЈАНКОВ МОСТ 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Саво Болмановић представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Јон Бесу представник Месне заједнице 
3. Еуђен Петри  представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

XIX    MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''ЛУКИЋЕВО'' ЛУКИЋЕВО 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Ново Војводић  представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Јаков Кипић  представник Месне заједнице 
3. Слађан Пурковић  представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 
 

XX    MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''МИХАЈЛОВО'' МИХАЈЛОВО 
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Ерне Тот представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Јожеф Макан представник Месне заједнице 
3. Атила Тапаи  представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
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 XXI   MEСНА ЗАЈЕДНИЦА ''КЛЕК'' КЛЕК  
 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:   
1. Марко Грче представник Месне заједнице  
ЗА ЧЛАНОВЕ:   
2. Горан Б. Марковић представник Месне заједнице 
3. Михајло Провиџало  представник Месне заједнице 
4. Братислав Томић, дипл. инж. грађевине  представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
5. Љубица Драгаш, дипл. инж. грађевине представник ЈКП ''Водовод и канализација'' 
6. Љиљана Томовић, дипл. инж. Грађевине 
    

представник ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' 

7. Драган Мирков, дипл. инж. архитектуре Одељење за урбанизам  
 

II 
 Мандат председника и чланова Одбора траје 4 године.  

 
III  

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанин''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-49/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
 
76 
 На основу члана 30. тачка 22 и члана 107. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и члана 5. и 6. 
Одлуке о образовању Савета за одбрану и 
безбедност града Зрењанина ("Службени лист 
града Зрењанина", бр. 31/14), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања 
утврђеног на седници одржаној дана 01.06.2015. 
године, Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.06.2015. године донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
I 
 

  У Решењу о именовању председника, 
заменика председника и чланова Савета за 
одбрану и безбедност града Зрењанина број: 06-
32-17/15-I од 27.02.2015. године (''Службени  
 

 
лист града Зрењанина'', бр. 8/15) у тачки I речи 
иза редног броја 6, које гласе: 
 
 6. ''ДУШКО ГУРАНОВ, представник 
Полицијске управе Зрењанин'', 
 
замењују се речима: 
 
 6. ''БОЈАН МАРКОВИЋ, начелник 
Полицијске управе Зрењанин''.  
 

II 
 
  Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-50/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
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77 
На основу члана 30. став 1. тачка 22. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), члана 4. Одлуке о 
стамбеним односима (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 7/92, 4/94 и 6/94) и члана 50. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13-
пречишћен текст и 13/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.06.2015. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ  

ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА 
 

I 
 

БОЈАН ПАВИЋ, пољопривредни 
техничар, разрешава се дужности члана 
Комисије за стамбена питања. 

 
II 

 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-51/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И  
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
78 

На основу члана 30. став 1. тачка 22. и 
члана 34. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен 
текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), члана 4. 
Одлуке о стамбеним односима (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 7/92, 4/94 и 6/94) и 
члана 47. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13-пречишћен текст и 13/14), а на основу 
предлога Комисије за персонална питања 
утврђеног на седници одржаној 01.06.2015. 

године, Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.06.2015. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ  

ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА 
 

I 
 

СОФИЈА МИЛОШЕВИЋ, студент, 
именује сеза члана Комисије за стамбена 
питања. 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 

 
III 

 
Ово Решење објавити у ''Службеном 

листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-52/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
79 

На основу члана 30. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 
28/14) и члана 50. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 26/13-пречишћен текст и 13/14) а на основу 
предлога Комисије за персонална питања 
утврђеног на седници одржаној 01.06.2015. 
године, Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.06.2015. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА КОМАСАЦИЈУ КАТАСТАРСКЕ 

ОПШТИНЕ БОТОШ 
 
I 

 
ОЛИВЕРА ПАУНОВИЋ, дипл. инж. 

архитектуре, разрешава се дужности члана 
Комисије за комасацију катастарске општине 
Ботош, на лични захтев.  
  

II 
 Ово Решење је коначно. 
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III 
 

Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-53/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
 
80 

На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 9. Одлуке о 
оснивању Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' у Зрењанину (''Службени лист 
општине Зрењанин'' бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02, 
4/02 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
14/09 и 14/11) а на основу предлога Комисије за 
персонална питања утврђеног на седници 
одржаној 01.06.2015. године, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 12.06.2015. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТА ''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' 
ЗРЕЊАНИН  

 
I 

 
 Проф. др ДРАГАН ИЛИЋ, разрешава 
се дужности председника Управног одбора 
Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 
Зрењанин, на лични захтев. 
 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-80-54/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
81 

На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 9. Одлуке о 
оснивању Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' у Зрењанину (''Службени лист 
општине Зрењанин'' бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02, 
4/02 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
14/09 и 14/11) а на основу предлога Комисије за 
персонална питања утврђеног на седници 
одржаној 11.06.2015. године, Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 12.06.2015. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТА ''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' 
ЗРЕЊАНИН  

 
I 

 
 ГОРАН КОВАЧЕВИЋ, дипл.правник, 
именује се за председника Управног одбора  
Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 
Зрењанин. 

II 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-55/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
82 

На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 14. Одлуке о 
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оснивању Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин  (''Службени лист општине Зрењанин'' 
бр. 11/03 и ''Службени лист  града Зрењанина'', 
бр. 5/09, 11/11 и 23/12) а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дружности члана 
Управног одбора Завода за заштиту споменика 
културе Зрењанин: 
 - БОЈАН КОЈИЧИЋ, историчар 
уметности, представник запослених, на лични 
захтев, 
 - ВЕСНА КАРАВИДА, историчар 
уметности, представник запослених, на лични 
захтев. 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-56/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
83 

На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 14. Одлуке о 
оснивању Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин  (''Службени лист општине Зрењанин'' 
бр. 11/03 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 5/09, 11/11 и 23/12) а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.06.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног 
одбора Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин: 
 - НАДА БЕЊОЦКИ, представник 
запослених, 
 - НАДА КНЕЖЕВИЋ, представник 
запослених. 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-57/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
84 

На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 17. Одлуке о 
оснивању Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин  (''Службени лист општине Зрењанин'' 
бр. 11/03 и ''Службени лист  града Зрењанина'', 
бр. 5/09, 11/11 и 23/12) а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 НАДА БЕЊОЦКИ, разрешава се 
дужности члана Надзорног одбора Завода за 
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заштиту споменика културе Зрењанин, као 
представник запослених. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-80-58/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
85 

На основу члана 30. став 1. тачка 9а. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 17. Одлуке о 
оснивању Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин  (''Службени лист општине Зрењанин'' 
бр. 11/03 и ''Службени лист  града Зрењанина'', 
бр. 5/09, 11/11 и 23/12) а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 ГОРДАНА СТОЈИН, дипл. правник, 
именује се за члана Надзорног одбора Завода за 
заштиту споменика културе Зрењанин, као 
представник запослених. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-59/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
86 

На основу члана 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ 

ЊЕГОШ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 ЉУБИША ЈАЊИЋ, приватни 
предузетник, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Петар 
Петровић Његош'' Зрењанин, као представник 
локалне самоуправе, на лични захтев.   
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-60/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
87 
 На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 11.06.2015. године, 
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Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ 

ЊЕГОШ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 ЈЕЛЕНА МИРКОВ, именује се за члана 
Школског одбора Основне школе ''Петар 
Петровић Његош'' Зрењанин, као представник 
локалне самоуправе.  

II 
 

Мандат Јелени Мирков, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Петар Петровић Његош'' Зрењанин, који је 
именован 12.06.2014. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-114-21/14-
I (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/14). 
 

III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-61/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
88 

На основу члана 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО'' АРАДАЦ 
 

I 
 

ДЕЈАН РАКИЋ, техничар, разрешава се 
дужности члана Школског одбора Основне 
школе ''Братство'' Арадац, као представник 
родитеља, на лични захтев.  
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-62/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
89 

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО'' АРАДАЦ 
 

I 
 

СРЂАН РИСТИН, аутолимар, именује 
се за члана Школског одбора Основне школе 
''Братство'' Арадац, као представник родитеља. 
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II 
 

Мандат Срђану Ристину, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Братство'' Арадац, који је именован 12.06.2014. 
године, Решењем Скупштине града Зрењанина, 
број: 06-114-30/14-I (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 18/14). 
 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-63/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
90 

На основу члана 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана  12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ  
''УРОШ ПРЕДИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
АЛЕКСАНДРА МИЉИЋ, инг.хемијске 

технологије, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Хемијско-прехрамбене и 
текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин, као 
представник локалне самоуправе, на лични 
захтев. 

 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-64/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
91 
 На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 01.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ  
''УРОШ ПРЕДИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
  ХАЈНАЛКА ШВЕНДЕРМАН, дипл. 
инж. технологије, именује се за члана Школског 
одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне 
школе ''Урош Предић'' Зрењанин, као 
представник локалне самоуправе.  
 

II 
 

Мандат Хајналки Швендерман, траје до 
истека мандата Школског одбора Хемијско-
прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' 
Зрењанин, који је именован 12.06.2014. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
114-50/14-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 18/14). 
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III 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-65/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
92 

На основу члана 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 12.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ'' ЧЕНТА 
 

I 
 

ЈЕЛЕНА МИЛЕНКОВИЋ, разрешава 
се дужности члана Школског одбора Основне 
школе ''Бранко Радичевић'' Чента, као 
представник родитеља, на лични захтев.  
 

II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-80-66/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
93 

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 30. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), а на основу предлога 
Комисије за персонална питања утврђеног на 
седници одржаној 12.06.2015. године, 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 12.06.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ'' ЧЕНТА 
 

I 
 

МИЛЕНКО ЈОЦИЋ, именује се за 
члана Школског одбора Основне школе ''Бранко 
Радичевић'' Чента, као представник родитеља. 
 

II 
 

Мандат Миленку Јоцићу, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Бранко Радичевић'' Чента, који је именован 
12.06.2014. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-114-45/14-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 18/14). 
 

III 
 
 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-80-67/15-I 
Дана: 12.06.2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
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 ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 прим. др Елеонора Марјановић,с.р. 
94 
 На основу члана 54. став 1. и члана 66. 
став 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. 
Закон), члана 60. став 1. и члана 107. став 4. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 
11/14, 20/14 и 28/14), начелник Градске управе 
града Зрењанина дана 5. јуна 2015. године, донео 
је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА  
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

 У Решењу о распореду радног времена у 
Градској управи града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 18/13 и 21/13), у 
члану 7. став 1. у алинеји првој, тачка замењује 
се запетом и додају се алинеје друга и трећа које 
гласе: 
 ''- суботом од 8,00 часова до 13,00 часова, 
 - у периоду од 15. јуна 2015. године до 
31. августа 2015. године, од понедељка до петка 
од 7,30 часова до 17,00 часова.'' 

Члан 2. 
 

 Ово решење примењиваће се почев од 
15. јуна 2015. године. 
 

Члан 3. 
 

 Ово решење доставити: 
 - Одељењима у Градској управи града 
Зрењанина, 
 - РЈ Поштанског саобраћаја ''Зрењанин'' и 
 - архиви. 
 

Члан 4. 
 

 Ово решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА 
Број: 016-12/15-35-IV 
Дана: 5.јуна 2015. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 НАЧЕЛНИК 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 Јасмина Малинић  
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