СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
ГОДИНА ХIV

ЗРЕЊАНИН 24. ФЕБРУАР 2005.

БРОЈ: 3

3

5

На основу члана 31. Пословника Скупштине
општине Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'', бр.
17/04 и 19/04), и Извештаја Мандатне комисије број: 062/05-I-04-01 од 02.02.2005. године, Скупштина општине
Зрењанин на седници одржаној 24.02.2005. године

На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004) Скупштина општине Зрењанин, на
седници одржаној 24.02.2005. године, донела је

КОНСТАТОВАЛА
I
Да је ЧАПО ДЕЈАНУ, одборнику Скупштине
општине Зрењанин, изабраном на изборима одржаним
19.09.2004. године, престао мандат подношењем оставке
дана 31.01.2005. године.
II
Констатацију објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 31. Пословника Скупштине
општине Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'', бр.
17/04 и 19/04), и Извештаја Мандатне комисије број: 062/05-I-04-01 од 02.02.2005. године, Скупштина општине
Зрењанин на седници одржаној 24.02.2005. године

ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА ЗАВРШЕТАК
ИЗГРАДЊЕ НОВЕ БОЛНИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Поводом
Иницијативе
за
увођење
самодоприноса за завршетак изградње Нове болнице у
Зрењанину број: 020-3-46/05-II-04-01 од 10.02.2005.
године Председника општине Зрењанин, грађани
општине Зрењанин лично ће се изјашњавати уз потпис о
увођењу самодоприноса у новцу на територији општине
Зрењанин за период од 01.05.2005. до 30.04.2009. године
за завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја
грађана из претходног става.
Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
општине Зрењанин обавиће се у периоду од 20.03.2005.
године до 30.03.2005. године.

КОНСТАТОВАЛА
I
Да је потврђен мандат МАВРЕНСКИ ИВАНУ,
одборнику Скупштине општине Зрењанин.
II
Констатацију објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

Члан 4.
Поступак
личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о локалној
самоуправи и Статута општине Зрењанин.
Члан 5.
Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-2/05-I-04-01

Страна 4

Број 3

Службени лист Општине Зрењанин

Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004), Скупштина општине Зрењанин на
седници одржаној дана 24.02.2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ
ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД 01.05.2005. ДО 30.04.2009. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА
ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВЕ БОЛНИЦЕ У
ЗРЕЊАНИНУ
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о
увођењу самодоприноса за период од 01.05.2005. до
30.04.2009.године на територији општине Зрењанин за
завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину.
II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања
уз потпис именују се:
1.Др Милош Ковачевић, председник,
2. Славица Сараволац, заменик председника,
3. Љиљана Ђуричин, члан
4. Зоран Прохаска, заменик члана
5. Јасмина Малинић, члан
6. Добринка Бачић, заменик члана
III
Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији
општине Зрењанин у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин и Одлуком о
личном изјашњавању уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-3/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004) и члана 68. став 5. Одлуке о Месним

24. фебруар 2005.г

заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 24.02.2005. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЕЛЕМИР''
Члан 1.
Поводом иницијативе од 26.01.2005. године
Савета Месне заједнице ''Елемир'' уз претходно
изјашњавање Збора грађана Месне заједнице ''Елемир''
од 05.08.2004. године, грађани Месне заједнице
''Елемир'' лично ће се изјашњавати уз потпис о увођењу
самодоприноса у новцу на територији Месне заједнице
''Елемир'' за период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја
грађана из претходног става.
Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Елемир'', обавиће се у периоду од
28.02.2005. године до 06.03.2005. године.
Члан 4.
Поступак
личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о локалној
самоуправи, Статута општине Зрењанин и Одлуке о
Месним заједницама.
Члан 5.
Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-5/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,

24. фебруар 2005.г

Службени лист Општине Зрењанин

19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о
Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној дана
24.02.2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ
ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД 01.04.2005. ДО 31.03.2010. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ЕЛЕМИР”
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о
увођењу самодоприноса за период од 01.04.2005. до
31.03.2010.године на територији Месне заједнице
“Елемир”.
II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања
уз потпис именују се:
1.РАДОШЕВИЋ ЉУБИША, председник,
2. ПЕТРОВ МИЛИВОЈ, заменик председника,
3. ТРЊАКОВИЋ БРАНКО, члан
4. ЈАНКОВ МИЛЕ, заменик члана
5. ДРАГИШИЋ СРЂАН, члан
6. ЛАКАТУШ СИНИША, заменик члана
III
Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Елемир у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин, Одлуком о
Месним заједницама и Одлуком о личном изјашњавању
уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-6/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004) и члана 68. став 5. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 24.02.2005. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЧЕНТА''

Број 3__ Страна 5

Члан 1.
Поводом иницијативе број: 7-4/2005 од
11.01.2005. године, Савет Месне заједнице ''Чента'' на
седници одржаној 18.01.2005. године, уз претходно
изјашњавање Збора грађана Месне заједнице ''Чента'' од
11.01.2005. године, грађани Месне заједнице ''Чента''
лично ће се изјашњавати уз потпис о увођењу
самодоприноса у новцу на територији Месне заједнице
''Чента'' за период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја
грађана из претходног става.
Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Чента'', обавиће се у периоду од
28.02.2005. године до 06.03.2005. године.
Члан 4.
Поступак
личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о локалној
самоуправи, Статута општине Зрењанин и Одлуке о
Месним заједницама.
Члан 5.
Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-8/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о
Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној дана
24.02.2005.године, донела је

Страна 6

Број 3

Службени лист Општине Зрењанин

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ
ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД 01.04.2005. ДО 31.03.2010. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ЧЕНТА”
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о
увођењу самодоприноса за период од 01.04.2005. до
31.03.2010.године на територији Месне заједнице
“Чента”.
II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања
уз потпис именују се:
1.МИХАЈЛОВИЋ ВЛАДАНА, председник,
2. РАДОНИЋ ПЕРА, заменик председника,
3. ГРУБАЧ БРАТИСЛАВ, члан
4. ТОДИЋ МАРИНКО, заменик члана
5. ДРАКУЛИЋ ЈОВА, члан
6. ИВАЊАЦ РАДЕНКО, заменик члана
III
Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Чента у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин, Одлуком о
Месним заједницама и Одлуком о личном изјашњавању
уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-9/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

24. фебруар 2005.г

лично ће се изјашњавати уз потпис о увођењу
самодоприноса у новцу на територији Месне заједнице
''Мужља'' за период од 01.04.2005. до 31.12.2009. године.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја
грађана из претходног става.
Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Мужља'', обавиће се у периоду од
07.03.2005. године до 13.03.2005. године.
Члан 4.
Поступак
личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о локалној
самоуправи, Статута општине Зрењанин и Одлуке о
Месним заједницама.
Члан 5.
Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-08-11/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005.године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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11
На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004) и члана 68. став 5. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 24.02.2005. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''МУЖЉА''
Члан 1.
Поводом иницијативе број: 02/05 од 14.01.2005.
године Савета Месне заједнице ''Мужља'' уз претходно
изјашњавање Збора грађана Месне заједнице ''Мужља''
од 12.11.2004.године, грађани Месне заједнице ''Мужља''

На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о
Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној дана
24.02.2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ
ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД 01.04.2005. ДО 31.12.2009. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “МУЖЉА”
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о

24. фебруар 2005.г
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увођењу самодоприноса за период од 01.04.2005. до
31.12.2009.године на територији Месне заједнице
“Мужља”.
II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања
уз потпис именују се:
1.ЛЕВАИ ФЕРЕНЦ, председник,
2. БАЛИЋ МИДХАТ, заменик председника,
3. ТАПАИ ЈАНОШ, члан
4. НЕРЕР ЈАНОШ, заменик члана
5. ЦВЕТИЧАНИН ПРЕДРАГ, члан
6. КОСТИЋ РАДОВАН, заменик члана
7. БОРШОШ ИШТВАН, члан
8. КОВАЧ Л.ЛАСЛО, заменик члана
9. ПАЛАТИНУШ АРАНКА, члан
10. ШЕТЕТ МОНИКА, заменик члана

Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја
грађана из претходног става.

III

Члан 4.
Поступак
личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о локалној
самоуправи, Статута општине Зрењанин и Одлуке о
Месним заједницама.
Члан 5.
Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.

Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Мужља у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин, Одлуком о
Месним заједницама и Одлуком о личном изјашњавању
уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-12/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005.године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Лукићево'', обавиће се у периоду од
28.02.2005. године до 06.03.2005. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-14/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004) и члана 68. став 5. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 24.02.2005. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЛУКИЋЕВО''
Члан 1.
Поводом иницијативе број: 8 од 19.01.2005.
године Савета Месне заједнице ''Лукићево'' уз претходно
изјашњавање Збора грађана Месне заједнице ''Лукићево''
од 18.01.2005. године, грађани Месне заједнице
''Лукићево'' лично ће се изјашњавати уз потпис о
увођењу самодоприноса у новцу на територији Месне
заједнице ''Лукићево'' за период од 01.04.2005. до
31.12.2014. године.

14
На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о
Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној дана
24.02.2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ
ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД 01.04.2005. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
“ЛУКИЋЕВО”
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о
увођењу самодоприноса за период од 01.04.2005. до
31.12.2014.године на територији Месне заједнице
“Лукићево”.
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II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања
уз потпис именују се:
1.МИЛАНОВИЋ МИЛАН, председник,
2. ТЕШИЋ МИЛАН, заменик председника,
3. РУДИЋ РАНКО, члан
4. ЈЕФТИЋ БОРИСЛАВ, заменик члана
5. БОШКОВИЋ МИЛАН, члан
6. МАКСИМОВИЋ НИКОЛА, заменик члана
III
Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Лукићево у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин, Одлуком о
Месним заједницама и Одлуком о личном изјашњавању
уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-15/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
15
На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004) и члана 68. став 5. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 24.02.2005. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ФАРКАЖДИН''
Члан 1.
Поводом иницијативе број: 118-01/04 од
11.12.2004. године Савета Месне заједнице ''Фаркаждин''
уз претходно изјашњавање Збора грађана Месне
заједнице ''Фаркаждин'', грађани Месне заједнице
''Фаркаждин'' лично ће се изјашњавати уз потпис о
увођењу самодоприноса у новцу на територији Месне
заједнице ''Фаркаждин'' за период од 01.04.2005. до
31.12.2009. године.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.

24. фебруар 2005.г

Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја
грађана из претходног става.
Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Фаркаждин'', обавиће се у периоду од
28.02.2005. године до 06.03.2005. године.
Члан 4.
Поступак
личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о локалној
самоуправи, Статута општине Зрењанин и Одлуке о
Месним заједницама.
Члан 5.
Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-8-17/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о
Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној дана
24.02.2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ
ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД 01.04.2005. ДО 31.12.2009. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
“ФАРКАЖДИН”
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о
увођењу самодоприноса за период од 01.04.2005. до
31.12.2009.године на територији Месне заједнице
“Фаркаждин”.
II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања
уз потпис именују се:
1.МАКСИМОВ СТОЈАН, председник,
2. БАБИЋ ВЕЛЕМИР, заменик председника,
3. МАРИНКОВ ЖИВОЈИН, члан
4. ПРУГИНИЋ ДУШКО, заменик члана

24. фебруар 2005.г
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5. СПАСИЋ СТОЈАДИН, члан
6. СТАНКОВ БРАНКО, заменик члана
III
Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Фаркаждин у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин, Одлуком о
Месним заједницама и Одлуком о личном изјашњавању
уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
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Члан 4.
Поступак
личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о локалној
самоуправи, Статута општине Зрењанин и Одлуке о
Месним заједницама.
Члан 5.
Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-18/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-20/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004) и члана 68. став 5. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 24.02.2005. године,
донела је

На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о
Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној дана
24.02.2005.године, донела је

ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''АРАДАЦ''

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ
ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД 01.04.2005. ДО 31.12.2009. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “АРАДАЦ”

Члан 1.
Поводом иницијативе од 17.01.2005. године
Савета Месне заједнице ''Арадац'' уз претходно
изјашњавање Збора грађана Месне заједнице ''Арадац''
од 10. и 14.01.2005. године, грађани Месне заједнице
''Арадац'' лично ће се изјашњавати уз потпис о увођењу
самодоприноса у новцу на територији Месне заједнице
''Арадац'' за период од 01.04.2005. до 31.12.2009. године.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја
грађана из претходног става.
Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Арадац'', обавиће се у периоду од
28.02.2005. године до 06.03.2005. године.

I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о
увођењу самодоприноса за период од 01.04.2005. до
31.12.2009.године на територији Месне заједнице
“Арадац”.
II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања
уз потпис именују се:
1.КРСТИЋ ТОМИСЛАВ, председник,
2. ВАСИЋ КАТИЦА, заменик председника,
3. ЗВАРА АДАМ, члан
4. АБЕЛОВСКИ ЈАНКО, заменик члана
5. ЈОСИМОВ МАРИЈА, члан
6. ЈАНОШИК АНА, заменик члана
III
Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Арадац у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин, Одлуком о
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Месним заједницама и Одлуком о личном изјашњавању
уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-21/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

24. фебруар 2005.г

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-23/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
20
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На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004) и члана 68. став 5. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 24.02.2005. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''СТАЈИЋЕВО''
Члан 1.
Поводом иницијативе број: 5/05 од 12.01.2005.
године Савета Месне заједнице ''Стајићево'' уз
претходно изјашњавање Збора грађана Месне заједнице
''Стајићево'' од 28.06.2004. године, грађани Месне
заједнице ''Стајићево'' лично ће се изјашњавати уз
потпис о увођењу самодоприноса у новцу на територији
Месне заједнице ''Стајићево'' за период од 01.04.2005. до
01.04.2010. године.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја
грађана из претходног става.
Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Стајићево'', обавиће се у периоду од
28.02.2005. године до 06.03.2005. године.
Члан 4.
Поступак
личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о локалној
самоуправи, Статута општине Зрењанин и Одлуке о
Месним заједницама.
Члан 5.
Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.

На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о
Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној дана
24.02.2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ
ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД 01.04.2005. ДО 01.04.2010. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
“СТАЈИЋЕВО”
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о
увођењу самодоприноса за период од 01.04.2005. до
01.04.2010.године на територији Месне заједнице
“Стајићево”.
II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања
уз потпис именују се:
1.ОРАШАНИН САВО, председник,
2. АРСИЋ НЕБОЈША, заменик председника,
3. КОЗИЋ БРАНКО, члан
4. ТАДИН ЛАЗАР, заменик члана
5. БУЧАЛИНА РАДОЈЕ, члан
6. СИМИЋ МИОДРАГ, заменик члана
III
Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Стајићево у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин, Одлуком о
Месним заједницама и Одлуком о личном изјашњавању
уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

24. фебруар 2005.г

Службени лист Општине Зрењанин

Број: 06-8-24/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
21
На основу члана 23. Закона о референдуму и
народној иницијативи (''Службени гласник Р.Србије'',
број 48/94 и 11/98) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', број
5/02, 19/04 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин, на
седници одржаној 24.02.2005. године, донела је следећи
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ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О
УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''БЕЛО БЛАТО''
Члан 1.
Поводом
иницијативе
број: 6/2005 од
19.01.2005. године Савета Месне заједнице ''Бело Блато''
уз претходно изјашњавање Збора грађана Месне
заједнице ''Бело Блато'' од 24.08.2004. године, грађани
Месне заједнице ''Бело Блато'' лично ће се изјашњавати
уз потпис о увођењу самодоприноса у новцу на
територији Месне заједнице ''Бело Блато'' за период од
01.04.2005. до 31.03.2010. године.

ЗАКЉУЧАК
I
ПРИХВАТА СЕ
Извештај о резултатима
референдума спроведеног на територији МЗ ''Бело
Блато'' за увођење самодоприноса , а који је поднела
Комисија за спровођење референдума.
II
Скупштина општине Зрењанин, на седници
одржаној 29.11.2004. године, донела је Одлуку о
расписивању референдума на територији МЗ ''Бело
Блато''.
III
На референдуму спроведеном 19.12.2004.
године, од укупно 1190 уписаних грађана који имају
бирачко право, гласало је 228 грађана са бирачким
правом.
IV
Констатује се да референдум о увођењу
самодоприноса на територији МЗ ''Бело Блато'' за период
01.01.2005. – 31.12.2009. године, није пуноважан, пошто
на њему није гласала већина грађана који имају бирачко
право и који су уписани у бирачки списак, у складу са
чланом 24. став 1. Закона о референдуму и народној
иницијативи.
V
Овај закључак објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-25/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

22
На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004) и члана 68. став 5. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 24.02.2005. године,
донела је

Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани
који немају изборно право и пребивалиште на подручју
на коме се средства прикупљају, ако на том подручју
имају непокретну имовину а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја
грађана из претходног става.
Члан 3.
Лично изјашњавање уз потпис на територији
Месне заједнице ''Бело Блато'', обавиће се у периоду од
28.02.2005. године до 06.03.2005. године.
Члан 4.
Поступак
личног изјашњавања уз потпис
спровешће се у складу са одредбама Закона о локалној
самоуправи, Статута општине Зрењанин и Одлуке о
Месним заједницама.
Члан 5.
Скупштина општине Зрењанин ће решењем
именовати Комисију за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-27/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
23
На основу члана 93. став 5. Статута општине
Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002,
19/2004 и 21/2004), члан 68. став 5. и 70д. Одлуке о
Месним заједницама (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003 и 21/2004), Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној дана
24.02.2005.године, донела је
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Службени лист Општине Зрењанин

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ
ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД 01.04.2005. ДО 31.03.2010. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
“БЕЛО БЛАТО”
I
Овим решењем именује се Комисија за
спровођење поступка личног изјашњавања уз потпис о
увођењу самодоприноса за период од 01.04.2005. до
31.03.2010.године на територији Месне заједнице Бело
Блато.
II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања
уз потпис именују се:
1.ХРОМЧИК ЈАРМИЛА, председник,
2. ПОЖАР ИШТВАН, заменик председника,
3. НАЂ ЗОЛИ, члан
4. ХЕРЋАН ЈАНКО, заменик члана
5. ДОМОВСКИ МИШО, члан
6. ХАВРАН МИШО, заменик члана
III
Задаци Комисије су да организује и спроведе
све послове у вези поступка личног изјашњавања уз
потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Бело Блато у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Зрењанин, Одлуком о
Месним заједницама и Одлуком о личном изјашњавању
уз потпис.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-28/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине Зрењанин
(''Сл.лист општине Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004 и
21/2004), Скупштина општине Зрењанин, на седници
одржаној 24.02.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊУ
СЛОБОДНЕ ЗОНЕ У ЗРЕЊАНИНУ
I. Приступа се оснивању слободне зоне у
Зрењанину.
II Оснивачи слободне зоне су:
1. ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
2. ''КОЛПА'' Производња и прерада дрвета и
пластикеД.О.О. ЗРЕЊАНИН, ул. Цветна бр. 1
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3. ''КОЛПА ТРАДЕ'' Производња, трговина на
велико експорт-импорт Д.О.О. СУБОТИЦА ул.
Бањсла бр. 2.
III Слободна зона ће пословати под називом:
''СЛОБОДНА ЗОНА ЗРЕЊАНИН''
IV Седиште ''Слободна зона Зрењанин'' је у
Зрењанину ул. Цветна 1
V Подручје које обухвата ''Слободна зона
Зрењанин'' су парцеле у к.о Зрењанин и то:
- парц. топ. бр. 6638/7 површине од 04 а 48 м2
уписана у зкњ. ул.бр.
25986/Е-2 и 5 к.о. Зрењанин
-парц. топ. бр. 7703 површине од 05 ха 59 а 00
м2 уписана у зкњ. ул. бр. 22536 к.о. Зрењанин
- парц. топ.бр. 7704 површине од 40 а 78 м2
уписана у зкњ. ул.бр. 22536 к.о. Зрењанин
- парц. топ.бр. 7705/2 површине од 12 а 50 м2
уписана у зкњ. ул.бр. 22536 к.о. Зрењанин
- парц.топ.бр. 7588/4 површине од 10 а 22 м2
упиасна у зкњ. ул.бр. 22536 к.о. Зрењанин
- парц.топ.бр. 7589/1/5/1 површине од 02 а 86 м2
упиасана у зкњ. ул. бр 22536 к.о. Зрењанин, а у природи
представља комплекс оснивача ''КОЛПА'' Д.О.О.
ЗРЕЊАНИН на коме се налазе објекти оснивача у
Зрењанину у ул. Цветна бр. 1, са укупном површином од
06 ха 29 а 84 м2, опремљен са свом потребном
инфраструктуром.
VI Циљ оснивања ''Слободне зоне Зрењанин'' је
да, у складу са Законом и интересима привреде
Зрењанина, обезбеди постојани привредни развој уз
повећање извоза и обезбеђење пословања привредним
субјектима уз ниже трошкове пословања, како би се
унапредила њихова конкурентност на светском
тржишту.
VII Основне делатности ''Слободне зоне
Зрењанин'' које ће се обављати унутар слободне зоне су
производња ради извоза, дорада и монтажа ради
пласмана на домаћем тржишту, трговина, пружање
услуга, укључујући ту и услуге увоза и извоза робе.
Остале делатности ''Слободне зоне Зрењанин''
биће утврђене Уговором о оснивању предузећа за
управљање слободном зоном.
VIII ''Слободном зоном Зрењанин'' управљаће
Друштво са органиченом одговорношћу за управљање
''Слободном зоном Зрењанин''.
IX Друштво за управљање зоном из тачке VIII
ове Одлуке осниваће оснивачи ''Слободне зоне
Зрењанин''.
X Друштво за управљање ''Слободном зоном
Зрењанин'' створиће услове и обезбедиће сва документа
у складу са Законом да би надлежно МИНИСТАРСТВО
ЗА ФИНАНСИЈЕ
дало сагласност за оснивање
''Слободне зоне Зрењанин''.
XI На име оснивачког улога за оснивање
Друштва за управљањем ''Слободном зоном Зрењанин''
обезбеђују се средства у износу од 100 Еура у динарској
противредности.
XII Овлашћује се Председник општине
Зрењанин Горан Кнежевић да са осталим оснивачима
зоне донесе и потпише у име општине Зрењанин, Акт о
оснивању ''Слободне зоне Зрењанин'' у свему према
условима из ове Одлуке.
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XIII Овлашћује се Председник општине
Зрењанин Горан Кнежевић да са осталим оснивачима
Друштва за управљање ''Слободном зоном Зрењанин''
закључи уговор о оснивању предузећа за управљање
''Слободном зоном Зрењанин'' у свему у складу са
чланом 106. Закона о привредним друштвима, које ће
донети одговарајућа правила којим ће се обезбедити
функционисање зоне у складу са Законом и које ће
закључити посебан уговор са корисником земљишта на
коме се налази ''Слободна зона Зрењанин''.
Председник
општине
Зрењанин
Горан
Кнежевић се овлашћује да предузме све неопходне
правне радње и потписивању неопходних аката у циљу
реализације ове Одлуке.
XIV Ова Одлука објавиће се у ''Службеном
листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-29/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 16/97) и члана 17.
тачка 4. и члана 22. тачка 17. Статута општине Зрењанин
(''Сл. лист општине Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и 21/05),
Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној
24.02.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА
1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин
паркирања возила на јавним површинама, а која су
обележена прописаним саобраћајним знацима (у даљем
тексту:
јавна
паркиралишта),
врсте
јавних
паркиралишта,
изградња
и
одржавање
јавних
паркиралишта, паркирање и заустављање возила на
јавним површинама на којима је саобраћајним знацима
забрањено или није регулисано паркирање и
заустављање возила, те начин плаћања накнаде за
коришћење паркинг простора.
Паркирање возила на јавним површинама из
става 1. овог члана врши се сагласно Закону о основама
безбедности саобраћаја на путевима, другим прописима
који регулишу ову област и одредбама ове Одлуке.
Члан 2.
Паркирање возила у смислу ове Одлуке је
комунална делатност од интереса за општину Зрењанин.
За вршење послова из члана 1. ове Одлуке СО
Зрењанин је основала Јавно комунално предузеће
“Пијаце и паркинзи”(у даљем тексту Предузеће).
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Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове
Одлуке јесу површине одређене за паркирање моторних
возила.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Јавним паркиралиштима, у смислу ове Одлуке
не сматрају се посебни простори за паркирање моторних
возила који припадају одређеном објекту (фабрике,
установе, такси стајалишта и др.).
Члан 4.
Општа паркиралишта су делови коловоза,
тротоара или површине између коловоза и тротоара и
друге површине посебно обележене за паркирање
моторних возила.
Општа паркиралишта одређује Председник
општине на предлог Предузећа, а уз претходну
сагласност ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина".
Председник општине може на предлог
Предузећа и друге неуређене јавне површине одредити
за привремено или повремено паркирање возила,
уколико се за то укаже потреба, а уз претходну
сагласност ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина".
Члан 5.
Посебна паркиралишта су објекти и површине
уређени и изграђени за паркирање моторних возила са
контролисаним уласком и изласком возила.
Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у
складу са одговарајућим урбанистичким планом.
Корисник простора из члана 3. став 3. ове
Одлуке може их уступити Предузећу, које ће те
просторе уредити као посебна паркиралишта.
Члан 6.
На јавним паркиралиштима се могу паркирати
путнички аутомобили.
На посебно обележеним местима могу се
паркирати бициклови и мопеди до 50 кубика.
Аутобуси, теретна моторна возила, њихова
прикључна возила и камп приколице не смеју се
паркирати на територији града Зрењанина, осим на за то
одређеним просторима.
Одређивање простора за паркирање возила из
става 2 и 3 овог члана , утврдиће Председник општине,
на предлог Предузећа, а уз претходну сагласност ЈП
"Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина".
Члан 7.
Јавна
паркиралишта
обележавају
се
саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о
безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном месту
истакнуто обавештење које садржи: категорију
моторних возила која се могу паркирати, начин
паркирања и цену паркирања .
Члан 8.
О обележавању и грађевинском одржавању
јавних паркиралишта стара се ЈП ”Дирекција за уређење
и изградњу града Зрењанина” из Зрењанина, а сагласно
програму изградње и одржавања локалних путева и
улица у граду и насељеним местима општине Зрењанин .
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О одржавању јавних паркиралишта (хигијена и
зимско одржавање) стара се ЈКП "Чистоћа и зеленило",
а сагласно програму одржавања јавно прометних
површина.
Члан 9.
Средства за изградњу јавних паркиралишта
обезбеђују се плановима и програмима рада Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина''.
Средства за уређење и одржавање јавних
паркиралишта обезбеђују се из накнаде за коришћење
паркинг простора.
2. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 10.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање
моторних возила правних, физичких лица и
предузетника (у даљем тексту: корисник).
Корисник паркиралишта у смислу одредаба ове
одлуке сматра се возач.
Власник који је уписан у саобраћајну дозволу
возила, заједно са возачем, утврђује се као солидарни
обвезник плаћања накнаде за паркирање.
ЈП “Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина “ дужно је да на општем, а Педузеће на
посебном паркиралишту, у зависности од капацитета,
одреди паркинг места за возила инвалида.
Члан 11.
Посебна паркиралишта се могу, изузетно,
привремено користити за друге намене (за потребе
забавних и спортских манифестација). Одлуку о томе
доноси Председник општине, на предлог ЈП "Дирекција
за изградњу и уређење града Зрењанина".
Члан 12.
Паркирање возила на јавним паркиралиштима
врши се на начин одређен саобраћајним знацима.
Предузеће утврђује радно време паркиралишта.,
начин организовања паркиралишта и наплате накнаде за
паркирање, као и друге услове неопходне за
функционисање паркиралишта.
У циљу организовања паркирања на општим
паркиралиштима установљавају се следеће зоне:
I зона
Гимназијска
Јеврејска
Светосавска
Пупинова
Ј.В.Жарка
II зона
- Сарајлијина
- Кеј 2. октобра (код суда)
- испред “Културног центра”
- Народног Фронта
- Обала Соње Маринковић
- Обилићева
- Петефијева
- Савезничка
- Иве Лоле Рибара
-
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- Цара Душана (од Тепличке до Булевара
Ослобођења)
- Тепличка
- Немањина
- паркинг “Вук Караџић”
- паркинг на пијаци “Багљаш”(уређен паркинг за
путничке аутомобиле и паркинг места ван коловоза у
улици 20. октобра).
- паркинг места око пијаце "Југ Богдана"
- паркинг места на локацији нове пијаце омеђена
улицама: Булевар Ослобођења (магистрала) и Жарка
Зрењанина
- паркинг места око Градске болнице (ул. др Васе
Савића и Болничка), као и друга места која су као таква
одређена елаборатом "Плаве зоне" од стране надлежног
органа.
Посебна паркиралишта су:
- Паркинг на превлаци код “Културног центра” и
- Паркинг “Житни трг”
У зонама утврђеним ставом 3 и 4. овог члана
може се утврдити посебан режим саобраћаја, паркирања
возила и снабдевања продавница.
У оквиру зона за паркирање возила, може се
резервисати простор за паркирање или купити
претплатна карта, /паркинг карта/. Услове и број места
за резервацију простора за паркирање, одређује
предузеће које издаје и одобрење за резервацију.
Члан 13.
За паркирање возила на паркиралиштима плаћа
се накнада, сагласно важећем Ценовнику предузећа, а на
коју сагласност даје Председник општине.
Ценовник односно измене, ступају на снагу
наредног дана након добијања сагласности Председника
општине.
Заустављањем возила на паркинг месту,
односно истицањем паркинг карте, у смислу чл.10 ове
Одлуке, стичу се услови за примену исте.
Члан 14.
Од обавезе плаћања накнаде за паркирање
ослобођена су :
1. Инвалидна и хендикепирана лица која за своје
кретање користе аутомобил, с тим да им се у ове сврхе
издаје посебна карта за паркирање, а на основу
приказаног лекарског уверења издатог од стране
Медицине рада из Зрењанина и фотокопије личне
карте.Ова карта важи за возило у којем се налази
инвалидно-хендикепирано лице, уз услов њеног видног
истицања
2. Специјална возила комуналних предузећа и
возила Одељења инспекције Општинске управе за време
док врше интервенције.
Члан 15.
Станарима који станују у улицама које се
налазе у оквиру зона у којима се врши наплата накнаде
за паркирање возила, може се на захтев издати годишња
карта за паркирање.
Уз захтев се прилаже:
- фотокопија личне карте
- фотокопија саобраћајне дозволе
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Подаци у личној карти и саобраћајној дозволи
морају бити истоветни и на адреси улице у којој се
тражи паркирање. Претплатна карта за станаре важи
само за улицу за коју је издата.
Станари су у обавези да би остварили своја
права из овог основа, да приликом паркирања имају
видно истакнуту паркинг карту.
Правним и физичким лицима, која у недостатку
другог прилаза користе паркинг да би дошла до својих
дворишта и гаража издаје се карта за прилаз без накнаде
с тим да се са овом картом не могу користити паркинг
места.
Члан 16.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
- плати коришћење паркинг места ;
- истакне купљену паркинг карту са унутрашње стране
предњег ветробранског стакла возила;
- користи паркинг места у складу са саобраћајним
знацима, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом
којом је означено паркинг место.
Предузеће нема обавезу чувања возила и не
сноси одговорност за оштећење или крађу возила.
Контролу
паркирања
врше
контролори
Предузећа, а који имају службену легитимацију.
Члан 17.
Ако корисник возила одбије да плати паркирање
или прекорачи плаћено време паркирања, овлашћени
радник Предузећа издаће опомену ради регулисања
плаћања на лицу места.
Возило за које је овлашћени радник из става 1.
овог члана издао опомену за паркирање, може се
запречити (онемогућити кретање). Запречавање може
трајати до момента плаћања наканаде за паркирање или
идентификације возача.
Опомену за паркирање, овлашћени радник
издаје кориснику возила лично, односно ако није у
могућности да тако поступи, причврстиће је на возило.
Достављање опомене причвршћивањем на
возило, сматра се уредним достављањем, те доцније
оштећење или уништење нема утицаја на обавезу
плаћања.
Корисник паркиралишта дужан је да поступи по
примљеној опомени у року од 7 дана, а на начин утврђен
у тексту опомене.
Уколико у остављеном року, накнада за
паркирање не буде плаћена, Предузеће је овлашћено да
наплату неизмирене накнаде за паркирање, потражује од
корисника возила, као и од власника који је уписан у
саобраћајној дозволи, солидарно.
За возила за која су издате опомене за
паркирање, а обавезе по истима нису плаћене, Предузеће
ће поднети органу управе надлежном за послове
комуналне инспекције, податак о кориснику возила,
власнику уписаном у саобраћајну дозволу, возилу, дану
и времену одбијања плаћања накнаде, а у циљу
покретња прекршајног поступка.
3. ЗАБРАНЕ - ПАРКИРАЊА И ЗАУСТАВЉАЊА
Члан 18.
Поред случајева предвиђених законом, није
дозвољено паркирање и заустављање возила:
1. У пасажу или пешачком пролазу зграде,
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2. На дечијим игралиштима и другим местима
намењеним за рекреацију,
3. На пешачким стазама,
4. На резервисаним паркинзима
5. Испред пешачког улаза у стамбене зграде,
6. На местима где се налазе шахтови, сливници и окна,
7. На местима где је онемогућен приступ посудама за
одлагање смећа, (канте, контејнери), објектима
ватрогасне и хитне помоћи, здравства и другим местима
где је саобраћајним знаком забрањено,
8. На зеленим површинама, парковима, шеталиштима и
свим зеленим површинама у граду.
Уколико корисник паркира возило на
површинама из става 1. тачка 1, 2,3,4 и 5 овог члана,
возило се уклања специјалним возилом “Паук” по
налогу саобраћајне полиције.
У случају да је возило паркирано на
површинама из става 1. тачке 6 и 7 овог члана, а
неопходно је извршити одређене радње или хитне
интервенције на наведеним објектима, може се
извршити померање возила на место где својим
положајем неће ометати извршење хитне интервенције
по налогу комуналног инспектора.
Уколико корисник паркира возило на
површинама из става 1. тачка 8. овог члана, возило се
уклања спец. возилом “Паук” по налогу комуналне
инспекције.
Трошкове уклањања возила сноси корисник
возила, изузев уколико се возило помера са обележеног
паркинг места на којем се врши наплата паркирања, а на
којем се налазе шахтови, сливници и окна, када
трошкови померања падају на терет Предузећа.
Члан 19.
За време чишћења снега са саобраћајних и
других површина може се забранити паркирање возила
на тим површинама.
Организација која чисти и уклања снег, дужна је
да на погодан начин објави на којим ће се површинама и
у које време чистити и уклањати снег.
Корисник паркиралишта је дужан да уклони
возило до истека рока који је обавештењем одређен.
Уколико корисник паркиралишта не уклони
возило по истеку рока датог у обавештењу, по налогу
комуналног инспектора може се извршити померање
возила на место где својим положајем неће ометати
чишћење и уклањање снега и при том је дужна чувати
возило од оштећења.
Члан 20.
На јавним паркиралиштима забрањено је :
1.паркирање возила супротно саобраћајном знаку,
хоризонталној и вертикалној сигнализацији;
2.паркирање нерегистрованог возила;
3.остављање неисправног или хаварисаног возила,
односно прикључног возила без сопственог погона;
4.вршити заузимање паркинг места путем ограђивања
или ометања других возила;
5.на паркинг месту постављати ограде или сличне
препреке;
6.прање возила,употреба и руковање опасним
материјалима, поправке возила и испробавање
експлоатационо-техничких својстава возила;
7.коришћење паркиралишта као полигона за обуку
возача.
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4. НАДЗОР
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Члан 21.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши орган управе
надлежан за послове комуналне инспекције.
5. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00
динара казниће се за прекршај Предузеће ако:
1. На прописан начин не одржава и обележава
посебна паркиралишта (члан 8.).
2. На посебним паркиралиштима не одреди
паркинг места за возила инвалида (члан 10. став 4.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара одговорно
лице у предузећу.
Члан 23.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00
динара казниће се за прекршај предузеће или друго
правно лице ако:
1. Користи јавно паркиралиште супротно
одредбама члана 14.
2. Користи јавно паркиралиште супротно
одредбама члана 15.
3. Не поступа у складу са одредбама члана 16.
став 1.
4. Поступа супротно одредбама члана 20.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00
динара.
За прекршај из става 1. тачке 1,2,3 и 4 казниће се
физичко лице новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00
динара.
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Одредбе ове Одлуке не односе се на службена
возила Министарства унутрашњих послова, војске
Србије и Црне Горе, хитне помоћи и возила ватрогасне
службе.
Члан 25.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о паркирању возила (“Сл. лист Општине
Зрењанин” број: 9/97, 5/98, 7/99, 6/2001, 1/2002 и
9/2002).
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Зрењанин”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-30/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 19. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004 и 21/2004) и члана 6.
Одлуке о пословном простору (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 3/99, 11/99, 12/02), Скупштина општине
Зрењанин на седници одржаној дана 24.02.2005. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ - ЗАКУПНИНЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА
КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде закупнине за коришћење пословног простора у државној
својини корисника општине Зрењанин (у даљем тексту:
закупнина) и то:
1. У првој пословној зони, локали до 30м²
површине у приземљу са улазом или излогом на улицу
Краља Александра I Карађорђевића, 582,00 динара по
једном квадратном метру корисне површине;
2. У првој пословној зони, локали од 30,01м²
површине до 70м² површине у приземљу са улазом или
излогом на улицу Краља Александра I Карађорђевића,
523,00 динара по једном квадратном метру корисне
површине;
3. У првој пословној зони, локали од 70,01м²
површине до 150м² површине у приземљу са улазом или
излогом на улицу Краља Александра I Карађорђевића,
466,00 динара по једном квадратном метру корисне
површине;
4. У првој пословној зони, локали преко 150м²
површине у приземљу са улазом или излогом на улицу
Краља Александра I Карађорђевића, 408,00 динара по
једном квадратном метру корисне површине;
5. У првој пословној зони, локали до 30м²
површине на спрату, 280,00 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
6. У првој пословној зони, локали од 30,01м²
површине до 70м² површине на спрату, 240,00 динара
по једном квадратном метру корисне површине;
7. У првој пословној зони, локали од 70,01 м²
површине до 150м² површине на спрату, 221,00 динара
по једном квадратном метру корисне површине;
8. У првој пословној зони, локали преко 150м²
површине на спрату, 156,00 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
9. Остали локали у првој пословној зони до 30м²
површине у приземљу
306,00 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
10. Остали локали у првој пословној зони од
30,01м² површине до 70м² површине у приземљу 276,00
динара по једном квадратном метру корисне површине;
11. Остали локали у првој пословној зони од
70,01м² површине до 150м² површине у приземљу
244,00 динара по једном квадратном метру корисне
површине;
12. Остали локали у првој пословној зони преко
150м² површине у приземљу 224,00 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
13. У другој пословној зони, локали до 30м²
површине, 201,00 динара по једном квадратном метру
корисне површине;
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14. У другој пословној зони, локали од 30,01м²
површине до 150м² површине, 177,00 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
15. У другој пословној зони локали преко 150м²
површине, 124,00 динара по једном квадратном метру
корисне површине;
16. У трећој пословној зони, локали до 50,00м²
површине, 132,00 динара по једном квадратном метру
корисне површине;
17. У трећој пословној зони, локали од 50,01м²
површине до 70,00м² површине, 102,00 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
18. У трећој пословној зони, локали од 70,01м²
површине до 150,00м² површине, 70,00 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
Члан 2.
За просторије које се искључиво користе као
магацински простор и које као такве се не налазе у
склопу локала, већ се издају у закуп као магацини на
утврђену закупнину у смислу члана 1. ове Одлуке
примењује се корективни коефицијент од 0,5.
Члан 3.
За подрумске просторије и галерије на утврђену
закупнину у смислу члана 1. ове Одлуке примењује се
корективни коефицијент од 0,5.
Члан 4.
За делатности лутрије и кладионице на утврђену
закупнину у смислу члана 1. ове Одлуке примењује се
корективни коефицијент од 2.
Члан 5.
За делатности финансијско техничке и пословне
услуге, банке и осигуравајућа друштва на утврђену
закупнину у смислу члана 1. ове Одлуке примењује се
корективни коефицијент од 1,5.
Члан 6.
За делатности спортских и других организација,
удружења и установа чији се програми финансирају из
буџета општине или Републике Србије, хуманитарне
организације и верске заједнице на утврђену закупнину
у смислу члана 1. ове Одлуке примењује се корективни
коефицијент од 0,1.
Члан 7.
За делатности политичких странака и других
облика организовања које имају одборнике у Скупштини
општине на утврђену закупнину у смислу члана 1. ове
Одлуке примењује се корективни коефицијент од 0,05.
Члан 8.
Висина закупнине постигнута и уговорена по
конкурсима за издавање пословног простора у закуп,
уколико прелази износ из члана 1. ове Одлуке важи и
даље.
Члан 9.
Закупнина утврђена овом Одлуком или
уговором је нето закупнина, а закупац је обавезан да

Број 3__ Страна 17

плати и порез на додату вредност, односно одговарајући
порез на услуге.
Члан 10.
За обезбеђење плаћања закупнине по овој
Одлуци, закупци ће Јавном стамбеном предузећу
''Зрењанин'' Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће)
предати инструменте обезбеђења плаћања.
Сагласно овој Одлуци
Предузеће ће са
постојећим закупцима закључити нове уговоре о закупу
пословног простора.
У истављеним фактурама за закупнину за
коришћење пословног простора Предузеће ће посебно
исказати нето износ закупнине и пореза на додату
вредност.
Члан 11.
Уколико месечна закупнина по овој Одлуци за
одређени пословни простор износи мање од 2.500,00
динара, закупнина ће се фактурисати тромесечно.
Члан 12.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи
Одлука о висини закупнине за пословни простор на коме
је носилац права коришћења општина Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин, број 12/02, 4/03 и
8/03.)
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Зрењанин'', а
примењиваће се од 01.03. 2005. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
Број: 06-8-31/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 74. став 2. Закона о планирању
и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 47/2003) и члана 99.
став 1. Статута општине Зрењанин (''Сл.лист општине
Зрењанин'', број 5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина општине
Зрењанин на седници одржаној 24.02.2005.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о критеријумима и мерилима за
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Зрењанин'',
број 11/03 и 13/03) у члану 4.став 1. алинеја 2., речи ''два
стана'' замењују се речима ''4 стана'', а речи ''200 м2''
замењују се речима ''400 м2''.
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Члан 2.
У члану 9. став 1. мења се и гласи:
''Висина закупнине за 2005.годину износи (дин/м2):
Екстра зона
1.120,00

ПРВА ЗОНА
672,00

Друга зона

Трећа зона

Четврта зона

Пета зона

448,00

336,00

280,00

-

Члан 3.
- Друга зона ....... 560,00 дин/м2 бруто
објекта
- Трећа зона ....... 448,00 дин/м2 бруто
објекта
- Четврта зона ......... 336,00 дин/м2 бруто
објекта
- Пета зона ........ 224,00 дин/м2 бруто
објекта.''

Члан 16. мења се и гласи:
''Члан 16.
Трошкови
припремања
грађевинског
земљишта у 2005.години износе:
- Екстра зона ..........1.120,00 дин/м2 бруто површине
објекта
- Прва зона ........ 672,00 дин/м2 бруто површине
објекта

површине
површине
површине
површине

Члан 4.
У члану 24. став 1. мења се и гласи:
''Трошкови опремања грађевинског земљишта обухватају ( у динарима по м2 објекта):
Врста опремања
- водовод
- електромрежа
- коловоз
- кишна канализација
- фекална канализација
- тротоари
- јавна расвета

Примарна
мрежа
67,00
112,00
112,00
112,00
112,00
34,00
45,00

Секундарна
мрежа
56,00
67,00
112,00
112,00
112,00
34,00
34,00

594,00

527,00

Укупно:

Члан 5.
У члану 27. став 1. у тачки 2. речи ''два стана''
замењују се рачима "четири стана", речи "максимално
200 м2" замењују се речима "максимално 400 м2".
У тачки 7. после речи ''стамбених објеката'' додају се
речи ''висине до 2,20 м''.
У тачки 8. после речи ''просторија'' додају се
речи '' висине до 2,20 м''.
У тачки 9. иза речи ''простор'' додаје се текст ''и код
претвореног таванског простора у стамбени у току
грађења објеката у поступку легализације са
надзитком по ЈУС-у.''
Тачка 10. мења се и гласи: ''за постављање
киоска примењује се коефицијент 0,3 на основицу из
тачке 6.''
Иза тачке 16. додају се нове тачке 17., 18. и 19. које
гласе:
''17. изградњу сутерена примењује коефицијент
50% од основице намене објекта,''
''18. изградњу подрума примењује коефицијент
40% од основице намене објекта,''
''19. изградњу галерије примењује коефицијент
50% од основице намене објекта.''
Члан 6.
У члану 29. став 2. мења се и гласи:

Укупно
123,00
179,00
224,00
224,00
224,00
68,00
79,00
1.121,00

"

'' У поступку легализације из става 1. овог
члана, за стамбени простор изграђен или дограђен без
грађевинске дозволе, или са грађевинском дозволом од
које је одступљено, а чија укупна бруто површина
износи мах. 110 м2, накнада за уређење се умањује за
50%''.
Иза става 2. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе:
'' Уколико у поступку легализације из става 1.
овог члана на једној грађевинској парцели постоји више
стамбених зграда или станова више власника сувласника, чија бруто стамбена површина једног
власника - сувласника у згради, или по стану износи
мах. 110 м2, накнада се умањује за 50%.''
'' Под појмом ''више власника – сувласника'' из
претходног става не подразумевају се чланови
заједничког породичног домаћинства.''
Члан 7.
У члану 30. иза речи "од општег интереса"
додају се речи "и изградњу станова солидарности".
Члан 8.
У члану 36. у ставу 1. тачка 1. мења се и гласи:
"Оверено и потписано ОВЛАШЋЕЊЕ банке
дужника којим се ЈП "Дирекцији за изградњу и уређење
града Зрењанина" омогућава да подношењем налога за
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наплату располаже средствима са рачуна инвеститора до
висине уговорене накнаде.
Налози за наплату са овлашћењем чији је
саставни део распоред ануитета подносе се банци
инвеститора.''
Члан 9.
У члану 39. став 2. мења се и гласи:
"На захтев инвеститора који испуњава уговорну
обавезу по уговору који је закључен до ступања на снагу
Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање
закупнине и накнаде за уређивање грађевинског
земљишта плаћања накнаде за уређење грађевинског
земљишта на рате, може се извршити прерачун накнаде
у складу са овом Одлуком, уколико је то за њега
повољније, а под условом да све новчане обавезе које су
доспеле до 31.10.2003.године претходно измири
одједном".
Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"Ако је инвеститор извршио уговорену обавезу
плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
пре ступања на снагу ове Одлуке за површину
предвиђену главним пројектом, под условима који су
одређени уговором, за површину већу од уговорене,
обрачунаће се накнада по одредбама ове Одлуке".
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Зрењанин.
За период од 01.01.2005. године до ступања на
снагу ове Одлуке, примењиваће се цене за 2004. годину,
утврђене у чл. 9., 16. и 24. Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за
уређивање грађевинског земљишта (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 11/03 и 13/03).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
Број: 06-8-32/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 46. а у вези члана 39. и члана
45. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", број 47/2003) и члана 99. став 1. Статута општине
Зрењанин ("Службени лист општине Зрењанин", број
5/2002, 19/2004 и 21/2004) Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 24.02.2005. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЈЕЗЕРО II'' У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
У циљу просторног уређења, а у складу са
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 47/2003) и наменом површина утврђеном
Генералним планом града Зрењанин до 2020. године ("
Службени лист општине Зрењанин", бр. 7/99,9/99 и
10/03) приступа се изради Плана детаљне регулације
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''Језеро II'' у Зрењанину ( у даљем тексту: Регулациони
план).
Члан 2.
Одлуком о приступању изради Регулационог
плана одређује се граница обухвата Регулационог
плана, организација која ће израдити Нацрт и Предлог
Регулационог плана, рок израде Нацрта Регулационог
плана, орган односно организација, која ће вршити
надзор над спровођењем ове Одлуке, начин
финансирања израде Регулационог плана и други услови
везани за израду овог Регулационог плана, у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Програм за израду
плана.
Програм из става 1. овог члана садржи:
предвиђени грађевински реон и његову поделу на јавно
и остало грађевинско земљиште; поделу на грађевинске
зоне или целине; планиране трасе, коридоре и
регулацију саобраћајница и мрежу јавне комуналне
инфраструктуре; као и процену потребних средстава за
уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне
инфраструктуре и остале податке од значаја за израду
Регулационог плана.
Члан 4.
Граница почиње у тачки која се налази на међи
катастарских парцела бр. 5948/3 и 5948/1. Од ове тачке
граница прати регулациону линију улице Кеј 2. Октобар
у правцу запада све до кат.парцеле бр.5933/4. Одавде
надаље иде међом кат. парцела бр. 5933/4, 5933/11,
5933/10 све до Симине улице где се ломи за 90 степени и
дужином од 22 метра доводи границу до новог лома и
пресеца улицу до међне тачке између парцела 5956 и
5958. Даље граница иде линијом експропријације Језера
2 тј. међом кат. парцела бр. 5958, 5952/1, 5961/2, 5961/6,
5967/7, 5962/1, 5964/1, 5967/1, 5967/2, 5868, 5969, 5970,
5971 и поново долази до Симине улице коју прелази и
долази до објекта школе. Граница се поново ломи под
углом од 270 степени и иде ивицом објекта школе све до
кат. парцеле 5953/4 и иде њеном међом надаље све до
њеног краја тј до парцеле кат. бр. 5953/3 где се ломи и
даље прати међе следећих кат. парцела бр. 5953/3,
5953/5, 5999/2, 6003/2, 6004/2, 6005/2, 6007/1 и 6007/2
где пресеца улицу Јована Поповића до тачке која се
налази на међи између језера 2 кат. парцеле бр. 6329
одакле иде међама следећих парцела кат.бр. 6329,
6330/1, 6331 све до улице Ђорђа Стратимировића . Ту се
граница ломи под углом од 250 степени, наставља
дужином од 22 метра где се ломи за 280 степени и
продужава дужином од приближно 56 метара тј. до
парцеле кат.бр. 9418/1 која представља појас железничке
пруге. граница даље наставља међном линијом
железничке пруге у правцу севера све до кат. парцеле
бр. 9598 која представља Железничку улицу. Од ове
тачке граница даље иде међом између кат. парцела 9598
и 9418/1 у дужини од 220м где се ломи за 80 степени ,
сече парцеле кат. бројеви 9598, 4766/2, 4766/3 , 4767 све
до кат. парцеле бр. 4771 где се граница ломи и прати у
правцу југа међне линије парцела кат. бр. 4771, 4772/2,
4773/4, 4773/2 даље наставља истим правцем секући
парцелу кат.бр. 9417/1 до међне линије са парцелом
кат.бр. 4784 и даље наставља међом парцела кат. бр.
4784, 4785, 4786, 4787, 4791 где се ломи за 100 степени и
наставља до почетне тачке која представља границу
између парцела кат.бр. 5948/3 и 5948/1.
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Укупна површина која ће се обухватити планом
износи 80668 м2 и налази се у централном делу града
Зрењанина.
Члан 5.
Стручне службе ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина" израдиће Регулациони план,
а на терет Програма уређења грађевинског земљишта
општине Зрењанин.
Члан 6.
Регулациони план биће урађен у року од 60 дана
од доношења акта о изради плана, а чуваће се код
доносиоца плана и у ЈП "Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина".
Члан 7.
Нацрт Регулационог плана подлеже стручној
контроли, коју врши Комисија. О извршеној стручној
контроли Комисија саставља извештај, са свим
примедбама и ставовима по свакој примедби, који
доставља ЈП Дирекцији - предузећу које је израдило
Регулациони план, а исти су дужни да у року од 30 дана
од достављања
извештаја, поступе по датим
примедбама.
Члан 8.
По обављеној провери да ли је поступљено по
примедбима датим на Стручној контроли, Нацрт
Регулационог плана ставиће се на јавни увид свим
заинтересованим правним и физичким лицима,
оглашавањем у недељном листу "Зрењанин".
Одлуку о упућивању Плана на јавни увид
доноси Комисија.
Јавни увид траје најмање 15, а најдуже 30 дана,
од оглашавања у недељном листу "Зрењанин".
О јавном увиду стараће се Одељење за послове
урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине.
Примедбе и предлози са јавног увида доставља
ће се Комисији путем Одељења за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне
средине у писменој форми најкасније последњег дана
излагања плана на јавни увид.
Након обављеног јавног увида, Комисија
саставља извештај, са свим примедбама и ставовима по
свакој примедби. Овај извештај је саставни део
образложења предлога плана.
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће
Одељење за послове урбанизма, стамбене и комуналне
послове и заштиту животне средине општине Зрењанин.
О реализацији Регулационог плана стараће се
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина".
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Зрењанин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-33/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН

24. фебруар 2005.г

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 54. став 1. Закона о планирању
и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 47/03) и члана 99.
став 1. Статута општине Зрењанин (''Сл.лист општине
Зрењанин'', број 5/2002, 19/2004 и 21/2004) Скупштина
општине Зрењанин на седници одржаној 24.02.2005.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
ДЕТАЉНОМ УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНУ СРЦ
''ПЕСКАРА'' У ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком престаје да важи Одлука о
Детаљном
урбанистичком
плану
Спортско
рекреационог цента ''Пескара'' у Зрењанину донета дана
15.02.1995. године под бројем 06-6-18Б/95-I-10-02
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 1/95).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-34/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
30
На основу члана 9. став 4. Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
(''Сл.гласник РС'', број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93,
46/94, 48/94, 52/96, 29/01 и 84/04) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број
5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина општине Зрењанин на
седници одржаној 24.02.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ И СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ
ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити и социјалној
сигурности грађана у општини Зрењанин (''Сл.лист
општине Зрењанин'', број 1/92) у члану 3. став 1. иза
тачке 4. додају се нове тачке 5. и 6. које гласе:
'' 5. Право на привремени смештај у
прихватилиште и прихватну станицу
6. Право на опрему приликом смештаја у
установу социјалне заштите или другу породицу''.
Члан 2.
У члану 12. став 2. мења се и гласи:
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'' Уговоре из претходног става закључиће Председник
општине Зрењанин''.
Члан 3.
Иза члана 11. додаје се нови члан 12. који гласи:
'' Члан 12.
Општина Зрењанин ће обезбедити привремени
смештај и прихватилиште у оквиру Геронтолошког
центра Зрењанин за лица која се затекну на територији
општине Зрењанин.
Право на привремени смештај у прихватилиште
односно прихватну станицу утврђује Центар за
социјални рад Зрењанин''.
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предлажу по једног члана из сваке националне и етничке
заједнице.
За националне и етничке заједнице које немају
изабране националне савете, чланове Савета именује
Комисија за кадровска, административна питања и радне
односе Скупштине општине.
Члан 5.
Чланови Савета именују се на период од 5
година.
Савет има председника Савета и заменика
председника Савета.

Чланови 12. и 13. постају чланови 13. и 14.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Зрењанин'' а
примењиваће се од 01.01.2005.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-36/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 63. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 9/2002, 33/2004
и 135/2004) и члана 19. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/2002,
19/2004 и 21/2004), Скупштина општине Зрењанин на
седници одржаној дана 24.02.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О САВЕТУ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком у циљу разматрања питања
остваривања, заштите и унапређивања националне
равноправности оснива се Савет за међунационалне
односе општине Зрењанин (у даљем тексту: Савет).
Члан 2.
Овом Одлуком такође се уређује делокруг,
састав и начин рада Савета.
II САСТАВ САВЕТА
Члан 3.
Представнике у Савету могу имати
националне и етничке заједнице са више од 1% учешћа у
укупном становништву општине Зрењанин.
Члан 4.
Чланове Савета именују национални савети
одговарајућих националних и етничких заједница, који

Председника Савета и заменика председника
Савета бирају чланови Савета, с тим да у мандатном
периоду од 5 година буду сви једнако временски
заступљени као председници Савета, односно заменици
председника Савета.
Чланови Савета утврђују редослед којим ће
вршити функцију председника Савета, односно
заменика председника Савета.
Члан 6.
За члана Савета може бити именован грађанин
који има пребивалиште на територији општине
Зрењанин.
III НАЧИН РАДА САВЕТА
Члан 7.
Савет је самосталан у свом раду и ради на
основу Закона, Статута и прописа донетих на основу
закона.
Члан 8.
Савет ради на седницама.
Седницу Савета сазива председник Савета по
сопственој иницијативи или на предлог трећине чланова
Савета.
Члан 9.
Савет ради и одлучује пуноважно ако седници
присуствује већина од укупног броја чланова Савета.
Савет одлучује већином гласова од укупног
броја чланова Савета.
Члан 10.
Позив за седницу Савета са предлогом дневног
реда доставља се члановима Савета по правилу у
писаном облику, најкасније два дана пре дана одређеног
за одржавање седнице, а по потреби, седница се може
сазвати у краћем року и на други одговарајући начин
(телефон и др.).
Члан 11.
На седници Савета води се записник о раду.
О вођењу записника стара се председник
Савета.
Записник потписује председник Савета, а усваја
се на првој наредној седници Савета.
Члан 12.
Савет разматра питања остваривања, заштите и
унапређивања националне равноправности у складу са
Законом и Статутом општине.
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Члан 13.
Савет о својим ставовима и предлозима
обавештава Скупштину општине која је дужна да се о
њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у
року од 30 дана.
Члан 14.
Скупштина општине је дужна да предлоге свих
Одлука које се тичу права националних и етничких
заједница претходно достави на мишљење Савету.
Члан 15.
Савет има право да пред Уставним судом
покрене поступак за оцену уставности и законитости
одлуке или другог општег акта Скупштине општине ако
сматра да су њима непосредно повређена права
националних и етничких заједница представљених у
Савету.
Савет има право да под истим условима из става
1. овог члана пред Управним судом покрене поступак за
оцену сагласности одлуке или другог општег акта
Скупштине општине са Статутом општине.
Члан 16.
Савет може ради проучавања појединих питања
из свог делокруга по потреби образовати радну групу
или задужити поједине чланове да проуче одређена
питања, те да упознају Савет са утврђеним стањем и
предложе му одговарајућа решења.
Члан 17.
Савет доноси Пословник о свом раду.
Члан 18.
Административно-техничке и друге послове за
потребе Савета обавља Општинска управа општине
Зрењанин.
IV ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА
Члан 19.
Рад Савета је јаван.
Савет обезбеђује јавност рада присуством
представника средстава јавног информисања седницама
Савета,
давањем
саопштења
и
одржавањем
конференција за штампу.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-37/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 22. Статута општине Зрењанин
(''Сл. лист општине Зрењанин'', бр. 5/2002, 19/2004 и
21/2004) и члана 56. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број
62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004) и члана 6. Одлуке о
оснивању Предшколске установе Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 5/2002 и
6/2002), Скупштина општине Зрењанин, на седници
одржаној 24.02.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Предшколске
установе Зрењанин, који је донет на седници Управног
одбора одржаног 17.12.2004. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-8-39/05-I-04-01
ДАНА: 24.02.2005.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 6. Одлуке о оснивању Центра
за социјални рад Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 5/2002 и 6/2002) и члана 22.
Статута општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/2002, 19/04 и 21/04) Скупштина
општине
Зрењанин,
на
седници
одржаној
24.02.2005.године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ЗРЕЊАНИН
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне
Статута Центра за социјални рад Зрењанин, донетог на
седници Управног одбора одржаној 07.12.2004.године
под бројем: 551-848/04.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-8-40/05-I-04-01
ДАНА: 24.02.2005.год.
ЗРЕЊАНИН

24. фебруар 2005.г
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 22. тачка 8. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
5/02, 19/04 и 21/04), Скупштина општине Зрењанин, на
седници одржаној 24.02.2005. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Статута ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
бр. 01-63/4, који је усвојио Управни одбор овог
предузећа на својој седници одржаној 11.02.2005.године.
2. Ово Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНE
Број: 06-8-41/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и 21/04) и члана
14. и 15. Одлуке о оснивању Завода за заштиту
споменика
културе (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
11/03), Скупштина општине Зрењанин, на седници
одржаној 24.02.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН
I
ВРШКА ЈОЗЕФ, инг. грађевине, именује се за
члана Управног одбора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-8-45/05-I-04-01
ДАНА: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04 и 21/04) и члана 14. и 15.
Одлуке о оснивању Завода за заштиту споменика
културе (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
11/03), Скупштина општине Зрењанин, на седници
одржаној 24.02.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН
I
МИЛА
ПЕЋАНАЦ,
дипл.инг.архитектуре,
разрешава се дужности члана Управног одбора Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-8-44/05-I-04-01
ДАНА: 24.02.2005.год.
ЗРЕЊАНИН
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На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине
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На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'' бр.
5/02, 19/04 и 21/04) и члана 10. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
2/02), Скупштина општине Зрењанин на седници
одржаној 24.02.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
ИВАН МАВРЕНСКИ, руководилац Одељења
пијаца, представник запослених, разрешава се дужности
члана Управног одбора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' на
лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-46/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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40

На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута
општине Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'' бр.
5/02, 19/04 и 21/04) и члана 10. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
2/02), Скупштина општине Зрењанин на седници
одржаној 24.02.2005. године, донела је

На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04 и 62/04) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04
и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на седници
одржаној 24.02.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
ДРАГАН ЂОКИЋ, радник на наплати пијачарине, представник запослених, именује се за члана
Управног одбора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-47/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04 и 62/04) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04
и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на седници
одржаној 24.02.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
члана
Школског одбора Зрењанинске гимназије:
- ЈУХАС ШАМУ ЕРИКА, дипл.правник
- ЖИВА ВИТА, дипл.економиста
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-48/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
Зрењанин
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

I
У Школски одбор Зрењанинске гимназије
именују се:
- БЕАТРИС ДРАГИЋ, представник локалне
заједнице
- МАНГАЛА БИЦОК, представник локалне
заједнице
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-49/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

41
На основу члана 22. став 1. тачка 37. Статута
општине Зрењанин (''Сл.лист општине Зрењанин'', број
5/02, 19/04 и 21/04) Скупштина општине Зрењанин на
седници одржаној 24.02.2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА МАНДАТНЕ
КОМИСИЈЕ
I
ДЕЈАН ЧАПО, разрешава
председника Мандатне комисије.

се

дужности

II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-50/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.

24. фебруар 2005.г

Службени лист Општине Зрењанин
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04 и 62/04) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04
и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на седници
одржаној 24.02.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
ЗРЕЊАНИН
I
МАРИНА ПЕШИЋ, професор математике,
разрешава се дужности члана Школског одбора Основне
школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-51/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
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I
ИВАНА ПЕТРИЧИЋ, професор музичке
културе, именује се за члана Школског одбора Основне
школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, представник
запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Зрењанин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8-52/05-I-04-01
Дана: 24.02.2005. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дарко Нишавић,с.р.
44
По сравнивању са изворним текстом утврђено је
да се у Решњу о именовању чланова Надзорног одбора
Народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину
донетом 08.11.2004. године (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 18/04) поткрала се грешка, па се даје
ИСПРАВКА РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''
У ЗРЕЊАНИНУ

43
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04 и 62/04) и члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Сл. лист општине Зрењанин'', бр. 5/02, 19/04
и 21/04), Скупштина општине Зрењанин на седници
одржаној 24.02.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''
ЗРЕЊАНИН

I
У Решењу о именовању чланова Надзорног
одбора Народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у
Зрењанину врши се следећа исправка:
- у тачки I под редним бројем 2: ''Александра
Ђорђевић'' треба да стоји ''Бранислава Ђорђевић''.
II
Исправку објавити у ''Службеном
општине Зрењанин''.
ИЗ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
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