СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
ГОДИНА ХV

ЗРЕЊАНИН 20. октобар 2006.

БРОЈ:
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110
На основу члана 93. став 5. Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 16/2005 – пречишћен текст) и члана 68. став 5. Одлуке о
месним заједницама ('' Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003,
21/2004 и 5/2006), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.
2006. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЈАНКОВ МОСТ'' ЈАНКОВ МОСТ
Члан 1.
Поводом иницијативе од 12.05.2006. године Савета Месне заједнице ''Јанков
Мост'' Јанков Мост уз претходно изјашњавање Збора грађана Месне заједнице
''Јанков Мост'' Јанков Мост од 07.05.2006. године, грађани Месне заједнице ''Јанков
Мост'' Јанков Мост лично ће се изјашњавати уз потпис о увођењу самодоприноса у
новцу на територији Месне заједнице ''Јанков Мост'' Јанков Мост за период од
01.01.2007. до 31.12.2011. 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 ''Јанков
Мост'' Јанков Мост, обавиће се у периоду од 30.10.2006. до 06.11.2006. године.
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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 осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-3/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
111
На основу члана 93. став 5. Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 16/2005 – пречишћен текст), члана 68. став 5. и члана
70д. Одлуке о месним заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003, 21/2004 и 5/2006), Скупштина општине Зрењанин на седници
одржаној дана 17.10.2006.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2007. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ''ЈАНКОВ МОСТ '' ЈАНКОВ МОСТ
I
Овим решењем именује се Комисија за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис о увођењу самодоприноса за период од 01.01.2007. до
31.12.2011. године на територији Месне заједнице ''Јанков Мост '' Јанков Мост.
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II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања уз потпис именују се:
1. ДОРУ ИДВОРЕАН, председник
2. ВАЛЕНТИН МУНЋАН, заменик председника
3. ЈУЛИЈАНА ДЕНЧИЋ, члан
4. МИХАЕЛ УНГУР, заменик члана
5. АДИНА ПЕТРИ, члан
6. РЕНАТА БЕКЕР, 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 ''Јанков Мост '' Јанков Мост 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: 06-75-4/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
112
На основу члана 93. став 5. Статута општине Зрењанин (''Сл. лист општине
Зрењанин'', број 16/05 – пречишћен текст) и члана 68. став 5. Одлуке о Месним
заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/03, 13/03, 21/04 и 5/06),
Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''БОТОШ'' БОТОШ
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Члан 1.
Поводом иницијативе од 09.05.2006. године Савета Месне заједнице
''Ботош'' Ботош уз претходно изјашњавање Збора грађана Месне заједнице ''Ботош''
Ботош од 21.04.2006. године, грађани Месне заједнице ''Ботош'' Ботош лично ће се
изјашњавати уз потпис о увођењу самодоприноса у новцу на територији Месне
заједнице ''Ботош'' Ботош за период од 01.01.2007. до 31.12.2011. 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 ''Ботош''
Ботош, обавиће се у периоду од 30.10.2006. године до 06.11.2006. 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 осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Зрењанин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-6/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
113
На основу члана 93. став 5. Статута општине Зрењанин (''Сл. лист општине
Зрењанин'', број 16/05 – пречишћен текст), члана 68. став 5. и члана 70д. Одлуке о
Месним заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/03, 13/03, 21/04 и
5/06), Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној дана 17.10.2006.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД 01.01.2007. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''БОТОШ'' БОТОШ
I
Овим решењем именује се Комисија за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис о увођењу самодоприноса за период од 01.01.2007. до
31.12.2011. године на територији Месне заједнице ''Ботош'' Ботош.
II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања уз потпис именују се:
1. ДРАГОЉУБ СРЕМАЦ, председник
2. ЗОРАН ИЛИЈАШЕВ, заменик председника
3. НАДИЦА ПЕТРОВИЋ-НЕМЕТ, члан
4. КАЈА ИВКОВ, заменик члана
5. ДРАГАН Б.АНЧИН, члан
6. ЗЛАТОМИР СРЕМАЦ, заменик члана
7. ЕРЦЕГ ПАВА, члан
8. ДРАГАН АДАМОВ, заменик члана
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III
Задаци Комисије су да организује и спроведе све послове у вези поступка
личног изјашњавања уз потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице ''Ботош'' Ботош 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: 06-75-7/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
114
На основу члана 264. а у вези са чланом 46. и 48. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05) и члана 22. Статута општине
Зрењанин, (''Службени лист општине Зрењанин'' 16/05 – пречишћен текст),
Скупштина општине Зрењанин на својој седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА
НАД ЗДРАВСТВЕНОМ УСТАНОВОМ АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Општина Зрењанин преузима оснивачка права над здравственом установом
Апотека Зрењанин, основаном од стране Владе Републике Србије и регистрованом
код Трговинског суда у Зрењанину под посл.бр. Фи.489/98.
Члан 2.
Назив установе је: АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН, ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту:
Апотека).
Седиште Апотеке је у Зрењанину, улица Светозара Марковића број 2.
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Члан 3.
Апотека је правно лице са својством установе.
Апотека се оснива за територију општине Зрењанин.
Члан 4.
Апотека обавља фармацеутску здравствену делатност која обухвата:
1. промоцију здравља, односно здравствено васпитање и саветовање за
очување и унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста
медицинских средстава;
2. промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава, а на
основу планова за набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне
потребе;
3. праћење савремених стручних и научних достигнућа у области
фармакотерапије и пружање грађанима, здравственим радницима, другим
здравственим установама и приватној пракси, као и другим заинтересованим
субјектима, информација о лековима и одређеним врстама медицинских средстава;
4. давање пацијентима савета за правилну употребу лекова и одређених
врста медицинских средстава, односно упутстава за њихову правилну употребу;
5. израду магистралних и галенских лекова;
6. снабдевање грађана дечијом храном, дијететским производима,
одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља;
7. друге послове, у складу са законом.
Члан 5.
Средства којима послује Апотека у државној су својини.
Члан 6.
Органи Апотеке су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Управни одбор има пет чланова од којих су два из реда запослених у
Апотеци, а три члана су представници оснивача.
Надзорни одбор има три члана од којих је један из реда запослених у
Апотеци, а два члана су представници оснивача.
Директора, чланове Управног одбора и Надзорног одбора именује и
разрешава оснивач.

8
Члан 7.
Органи Апотеке из члана 6. ове Одлуке, именовани Решењем Министарства
здравља и заштите животне околине Републике Србије број: 119-05-93-2/2001-02 од
30.07.2001. године наставиће обављање послова на које су именовани до избора
нових органа у складу са законом и Статутом Апотеке.
Члан 8.
Управни одбор Апотеке донеће Статут Апотеке у року од два месеца од
дана доношења ове Одлуке и исти доставити оснивачу на сагласност.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаљивања у ''Службеном
листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-8/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
115
На основу чл. 13. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени
гласник РС", број 16/97 и 42/98) и чл. 22. Статута општине Зрењанин ("Службени
лист општине Зрењанин бр. 16/2005"- пречишћен текст), Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 17.10. 2006. године, донела је:
О Д Л У К У
О ОБЈЕДИЊЕНОЈ НАПЛАТИ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања послова
обједињене наплате комуналних и других услуга, уређују питања у вези са
накнадом за извршене послове и правима и обавезама корисника комуналних и
других услуга, као и друга питања од значаја за обављање ове делатности.
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Члан 2.
Под обједињеном наплатом комуналних и других услуга, у смислу ове
Одлуке, подразумева се скуп одређених послова ради наплате комуналних и
других услуга од грађана (у даљем тексту корисника комуналних и других услуга)
путем јединствене уплатнице, на територији општине Зрењанин.
Члан 3.
Обједињеном наплатом обухваћена је наплата следећих услуга:
- закупнине за коришћење општинског стамбеног и пословног простора,
- накнаде за испоручену воду,
- накнаде за отпадну воду,
- накнада фиксног дела за водоводни прикључак,
- накнаде за изношење кућног смећа,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта
- накнада за заштиту животне средине и
- других услуга.
Члан 4.
Обједињену наплату комуналних и других услуга Општина Зрењанин
поверава ЈП „Дирекцији за изградњу и уређење града Зрењанина“ (у даљем тексту
Дирекција).
Дирекција је дужна да послове обједињене наплате комуналних и других услуга
изврши на начин и у роковима утврђеним овом одлуком.
Члан 5.
Дирекција обавља послове обједињене наплате комуналних и других услуга
у име општине, а за рачун јавних комуналних предузећа, јавних предузећа и других
правних субјеката чији је оснивач Општина Зрењанин, као и других услуга правних
лица (у даљем тексту: корисник обједињене наплате).
За обављање послова из става 1. овог члана, Дирекција ће закључити
споразум са корисницима обједињене наплате у складу са одредбама ове Одлуке ( у
даљем тексту : Споразум). Сагласност на Споразум између Дирекције и ЈП и ЈКП
чији је оснивач Општина Зрењанин даје Председника општине.
Обједињеном наплатом могу се обухватити и друге услуге, о чему се
закључује посебан споразум, између Дирекције и будућег корисника обједињене
наплате, у складу са одредбама ове одлуке.
II ПОСЛОВИ И НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ
Члан 6.
Систем обједињене наплате (у даљем тексту СОН) комуналних и других
услуга подразумева праћење благовремености и потпуности измирења обавеза
корисника комуналних и других услуга и евидентирање неизмирених обавеза по
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издатим рачунима најкасније до последњег дана наредног месеца за претходни
месец, са пресеком на дан истека рока за измирење обавеза.
Послови обједињене наплате комуналних и других услуга су:
1.
2.
З.
4.
5.
6.
7.
8.

успостављање и вођење матичне евиденције корисника комуналних и
других услуга,
обрачун месечних обавеза корисника комуналних и других услуга,
достављање месечних рачуна корисницима комуналних и других услуга
путем јединствене уплатнице,
наплата комуналних и других услуга и предузимање мера за спровођење
поступка принудне наплате не измирених потраживања корисника
обједињене наплате.
преношење средстава од остварене наплате корисницима
обједињене наплате,
вођење аналитичког књиговодства корисницима обједињене наплате,
вођење евиденције и израда извештаја на основу података из евиденција,
други послови који проистичу из обједињене наплате.
Члан 7.

Матична евиденција се води на основу података из евиденција корисника
обједињене наплате.
Члан 8.
Обавезе корисника комуналних и других услуга обрачунавају се по правилу
једном месечно, на основу података о потрошњи и цени односно о висини накнаде
за одређену комуналну и другу услугу, у складу са законом и посебним прописима
Скупштине општине Зрењанин, којима се уређују услови и начин организовања
послова у обављању појединих комуналних делатности и другим прописима.
Податке из става 1. овог члана корисници обједињене наплате су дужни да
доставе Дирекцији до 5-тог у наредном месецу за претходни месец.
Члан 9.
У случају да неки од корисника обједињене наплате, не достави податке из
члана 8. став 1. ове Одлуке, у утврђеном року, извршиће се аконтативни обрачун
месечне обавезе корисника те услуге, на основу обавезе за претходни месец.
Коначни обрачун месечне обавезе корисника комуналних и других услуга,
извршиће се при првом наредном месечном обрачуну, након што корисник
обједињене наплате достави податке.
Члан 10.
Комуналне и друге услуге, плаћају се на основу рачуна, путем јединствене
уплатнице на којој су посебно исказани, по правилу, месечни износи, односно
аконтација накнада комуналних и других услуга, посебно исказан износ ПДВ-а.
Уплатница истовремено садржи и укупан збир наведених износа.
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Члан 11.
Јединствене уплатнице се достављају корисницима комуналних и других
услуга предајом на редовну поштанску доставу, или на други погодан начин,
најкасније до десетог дана у месецу за претходни месец.
Члан 12.
Дирекција је у обавези да пре покретања поступка достави корисницима
комуналних и других услуга писмену опомену доспелих, а неизмирених обавеза.
Члан 13.
Дирекција у име и за рачун општине доставља Јавном правобранилаштву
општине Зрењанин сву потребну документацију за кориснике комуналних и других
услуга ради покретања поступка пред надлежним државним органима најкасније 15
дана пре рока застарелости потраживања.
Принудна наплата накнаде за коришћење грађевинског земљишта, врши се
по прописима за принудну наплату јавних прихода.
Члан 14.
Средства уплаћена на наплатним местима корисника обједињене наплате
или другим местима ( банке, поште,...), преносиће се на посебан буџетски рачун
општине Зрењанин - пролазни рачун СОН-а, који ће се односити искључиво на
обједињену наплату, под условима и на начин утврђен Споразумом.
Средства уплаћена на буџетски подрачун општине Зрењанин - пролазни
рачун СОН-а по издатим рачунима, односно по јединственој уплатници, преносе се
корисницима обједињене наплате наредног дана за претходни дан, а на основу
прокњижавања и на основу аналитике уплата за сваког учесника обједињене
наплате.
Члан 15.
Дирекција је дужна, да дневно води аналитичко књиговодство по издатим и
наплаћеним рачунима корисника комуналних и других услуга и дневно доставља
корисницима обједињене наплате аналитике уплата за дневно пренета средства.
III НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ОБЈЕДИЊЕНЕ ОБРАДЕ И
НАПЛАТЕ
Члан 16.
За обављање послова обједињене наплате комуналних и других услуга
Дирекцији припада накнада.
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Накнаде за ЈП и ЈКП чији је оснивач Општина Зрењанин биће дефинисан
Одлуком Управног одбора носиоца посла СОН-а уз сагласност Председника
општине.
Члан 17.
Остали корисници обједињене наплате плаћају накнаду за обављање
послова обједињене наплате у складу са Споразумом који ће закључити са
Дирекцијом.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
Члан 18.
Корисници комуналних и других услуга, дужни су да месечне износе
исказане на јединственој уплатници уплате на : шалтеру Дирекције, шалтерима
корисника обједињене наплате, шалтерима поште, односно пословне банке.
Члан 19.
Корисници комуналних и других услуга су дужни, да своје месечне обавезе
по јединственој уплатници, измире до 20. дана у месецу за претходни месец.
Ако корисник комуналних и других услуга не плати укупан износ задужења,
а не нагласи коју услугу плаћа, уплаћени износ ће се сматрати као уплата дела
задужења са јединствене уплатнице која ће представљати плаћање комуналних и
других услуга сразмерно проценту учешћа у укупном задужењу, односно плаћање
комуналне услуге ако је износ и услуга тачно наведен.
Уплата дела задужења из става 2. овог члана врши се на основу посебне
уплатнице.
У случају неблаговременог измирења обавеза , корисници комуналних и
других услуга дужни су да плате законом утврђену камату.
Члан 20.
Корисници комуналних и других услуга, дужни су да о свим променама од
значаја за утврђивање њихових обавеза у вези са коришћењем истих, обавесте
корисника обједињене наплате у року од 15 дана од дана настале промене.
Члан 21.
Корисници комуналних и других услуга, могу уложити приговор Дирекцији
на начин обрачуна својих обавеза у року од 15 дана од дана пријема
рачуна,.односно јединствене уплатнице.
Приговор из ст. 1 овог члана, Дирекција решава у року од 15 дана од дана
пријема приговора.
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Обавезују се Дирекција и корисници обједињене наплате чији је оснивач
општина Зрењанин, да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке,
закључе Споразум о међусобним правима и обавезама у организовању и вршењу
послова обједињене наплате комуналних и других услуга.
Члан 23.
Дирекција је дужна да потраживања корисника обједињене наплате од
корисника комуналних и других услуга, до периода примене система обједињене
наплате, искаже посебно као обавештење које следи као прилог јединствене
уплатнице, а на основу података о стању старог дуга добијеног од комуналних
предузећа.
Измирење потраживања из става 1. овог члана врши се на основу посебне
уплатнице директно на пословни рачун корисника обједињене наплате.
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Зрењанин", а примењиваће се од 01.11.2006. г.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-9/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
116
На основу члана 46. а у вези члана 39. и члана 45. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06) и члана 22. Статута општине
Зрењанин ("Службени лист општине Зрењанин", број 16/05 – пречишћен текст)
Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГАСНО КОНДЕНЗНОГ ЛЕЖИШТА ''МЕЛЕНЦИ – ДУБОКО''
Члан 1.
У циљу просторног уређења, на захтев инвеститора НИС – Нафтагас Нови
Сад, а у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.
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47/03 и 34/06) и наменом површина утврђеном Просторним планом општине
Зрењанин (''Међуопштински службени лист Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92) приступа се
изради Плана детаљне регулације гасно кондензног лежишта ''Меленци – Дубоко'' (
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.
Укупна површина која ће се обухватити Регилационим планом износи 530,9
ха и налази се у атару насељеног места Меленци, у к.о. Меленци и простире се
између државног пута Кикинда – Зрењанин и природног језера Острово.
Граница почиње у гранично преломној тачци број 1 која се налази у пресеку
осовине државног пута Зрењанин-Кикинда и продужетка граничне линије између
кат.парц.бр. 4299 и 4300. Од граничне преломне тачке број 1 граница иде
граничном линијом измећу кат.парц.бр. 4299 и 4300 у правцу севро-запада пресеца
летњи пут кат.парц.бр. 12530. Пресек продужетка граничне линије између
кат.парц.бр. 4299 и 4300 са десном страном летњег пута кат.парц.бр. 12530 и 12531
представља граничну прелому тачку број 2. У граничној преломној тачци број 2
граница се ломи за око 90 ° и наставља десном страном летњег пута у правцу југозапада пресеца канал кат.парц.бр. 12291 и даље наставња истим правцем до
граничне преломне тачке број 3 која се налази на тромеђи летњег пута кат.парц.бр.
12391 летњег пута кат.парц.бр. 12535 и кат.парц.бр. 4335/1. У граничној преломној
тачци број 3 граница се ломи за 270° и наставља левом страном пољског пута
кат.парц.бр. 12535 и 12536 у правцу северо-запада све до граничне преломне тачке
број 4. Гранична преломна тачка број 4 налази се на тромеђи летњег пута
кат.парц.бр. 12536, летњег пута кат.парц.бр. 12538 и кат.парц.бр. 4393. У граничној
преломној тачци 4 граница се ломи за око 120° и наставља левом страном пута
кат.парц.бр. 12538 до граничне преломне тачке број 5. Гранична преломна тачка
број 5 се налази на тромеђи летњег пута кат.парц.бр. 12538, летњег пута
кат.парц.бр. 12523 и кат.парц.бр. 4392. У граничној преломној тачци број 5 граница
се ломи за око 90° и наставља десном страном летњег пута кат.парц.бр.12523 све до
преломне граничне тачке број 6. У преломној граничној тачци број 6 граница се

15
ломи за око 250° и наставља десном страном летњег пута кат.парц.бр. 12523, 12522,
12521, 12513 у правцу југо-запада све до граничне преломне тачке број 7. Гранична
преломна тачка број 7 налази се на тромеђи летњег пута кат.парц.бр. 12513, летњег
пута кат.парц.бр. 12512 и кат.парц.бр. 4545. У граничној преломној тачци 7 граница
се ломи за око 200° и наставља десном страном летњег пута кат.парц.бр.12512 у
дужини од 200 м у правцу северо-запада до граничне преломне тачке број 8. У
граничној преломној тачци број 8, граница се ломи за око 90° и наставља
пресецајући канал Нови Бечеј-Банатска Паланка те левом страном канала
кат.парц.бр. 12402 а у правцу југо-запада до граничне преломне тачке број 9.
Гранична преломна тачка број 9 налази се на тромеђи канала кат.парц.бр. 12402,
канала кат.парц.бр. 12401 и кат.парц.бр. 8262. У граничној преломној тачци број 9
граница се ломи за око 100° и наставља левом страном канала у правцу југо-истока
све до граничне преломне тачке број 10. Гранична преломна тачка број 10 налази се
на тромеђи канала кат.парц.бр. 12401, летњег пута кат.парц.бр. 12352 и кат.парц.бр.
8255. У граничној преломној тачци број 10 граница се ломи за око 170° и наставља
у правцу југо-истока пресецајући кат.парц.бр. 8263 до граничне преломне тачке
број 11. Гранична преломна тачка број 11 налази се на осовини државног пута
Зрењанин-Кикинда на одстојању од 200 м од појаса експропријације канала Нови
Бечеј-Бан.Паланка у правцу југо-запада. У граничној преломној тачци број 11
граница се ломи за око 90° и наставља у правцу северо-запада осовином државног
пута Зрењанин-Кикинда до граничне преломне тачке број 1.
Члан 5.
Стручне службе ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"
израдиће Регулациони план, а инвеститор израде регулационог плана је НИС
Нафтагас Нови Сад.
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.
У складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини,
начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и
условима и начину стављања плана на јавни увид (''Службени гласник РС'', бр.
12/04) 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.
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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.
Одлуком Одељења за послове урбанизма, стамбене и комуналне послове и
заштиту животне средине, Општинске управе Зрењанин, бр. 501-28/06-IV-05-01 од
29.08.2006. године одлучено је да се израђује стратешка процена утицаја Плана
детаљне регулације гасно кондензног лежишта ''Меленци – Дубока'' на животну
средину.
Члан 11.
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: 06-75-10/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике Србије'', број 135/04), Одељење за послове
урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске
управе Зрењанин, дана 29.08.2006.године, доноси
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ОДЛУКУ
O ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГАСНО КОНДЕНЗНОГ ЛЕЖИШТА
''МЕЛЕНЦИ – ДУБОКО'' НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину (у
даљем тексту: стратешка процена) за План детаљне регулације гасно кондезног
лежишта ''Меленци – Дубоко'' (у даљем тексту: План).
Члан 2.
План обухвата површину од 530,9 ха, и даје претежну намену површина у
ванграђевинском реону насељеног места Меленци.
Гасно кондезно лежиште ''Меленци – Дубоко'' се налази у атару насељеног
места Меленци, у к.о. Меленци и простире се између државног пута Кикинда –
Зрењанин (непосредно иза моста преко канала система ДТД Нови Бечеј – Банатска
Паланка) и природног језера Острово. Обухваћени простор тангира државни пут
Кикинда – Зрењанин, а пресеца га мрежа атарских путева намењених за приступ
пољопривредне механизације обрадивом пољопривредном земљишту. Простор
обухваћен границама Плана пресеца канал система ДТД Нови Бечеј – Банатска
Паланка и мрежа канала за одводњавање атара.
У циљу повећања количина произведене нафте и гаса, геофизичким
истражним радовима извршеним на територији општине Зрењанин, утврђено је
постојање више нових лежишта минералних сировина – нафте, гаса и пратећих
флуида.
Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене утицаја Плана су обезбеђивање
заштите животне средине и одрживог развоја сагледавањем свих промена у
просторно - функционалној организацији имплементацијом планских решења.
Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину вршиће се за
законом одређене намене и врсте објеката, а у циљу сагледавања могућих
значајнијих утицаја на животну средину, могућности смањења негативних утицаја
на животну средину и спровођења мониторинга.
1. Карактеристике плана
• Значај плана за заштиту животне средине и одрживи развој
У циљу повећања количина произведене нафте и гаса активирано је гасно
кондензно лежиште (ГКЛ) „Меленци – Дубоко“. За ово лежиште, за потребе
рударско – геолошких истражних радова, од надлежног органа општине Зрењанин
издати су урбанистички услови за изградњу истражне бушотине „Мед – 1“ и
постављање испитног постројења.
Резултати испитивања са истражне бушотине „Мед – 1“ су потвдили
постојање нафте и гаса у количинама довољним за рентабилну производњу, тако да
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је извођење рударских радова у циљу производње нафте и гаса из ГКЛ „Меленци –
Дубоко“ уврштено у дугорочни програм НИС Нафтагаса.
Израдом Плана кроз правила уређења и грађења, а посебно рационалним
коришћењем пољопривредног земљишта, орјентацијом на технологије које
омогућавају заштиту животне средине и озелењавање угрожених и деградираних
простора, створиће се услови за смањењем негативних утицаја на животну средину.
• Проблеми заштите животне средине Плана и могући утицаји Плана
на животну средину, природно и урбано окружење.
Ваздух – емисија штетних гасова из ГКЛ ''МЕЛЕНЦИ – ДУБОКО'' може
се
јавити приликом испуштања (кроз вентилациону бакљу постројења)
произведеног гаса који се из технички оправданих разлога неће користити у
експлоатацији, такође до загађења може и доћи приликом редовног рада
постројења унутар комплекса ГКЛ у смислу испуштања угљен-диоксида из
компресорске станице, котларнице итд.
Кретање моторних возила и пољопривредне механизације може незнатно
утицати на загађење ваздуха.
Вода – загађивања канала ДТД Нови Бечеј – Банатска Паланка, мреже
канала за
одводњавање атара и осталих површинских вода, као и експлоатације, потрошња и
загађивање подземних ресурса за водоснабдевање
Земљиште – загађење земљишта које може настати приликом
отварања нових бушотина, загађење земљишта отпадним водама које настају на
СГС приликом експлоатације истих, загађење од подземних вода у околини
депонијског простора, и депонијски простор.
Неконтролисано коришћење хемијских средстава у пољопривредној
производњи
може изазвати загађење земљишта.
Клима – Спровођење плана неће изазвати негативне утицаје на климатске
факторе.
Биљни и животињски свет – Биљни свет може бити угрожен
заузимањем пољопривредних површина, и неопходно је кренути у реализацију
плана после скидања усева. Планиране активности неће у великој мери
представљати извор деградације животињског света.
Станишта и биодиверзитет - при нормалним условима нема опасности по
станишта и биодиверзитет. Биодиверзитет и биолошки ресурси ће се користити на
начин који омогућава њихов опстанак, обнављање и унапређивање у случају
нарушености.
Заштићена природна добра – На посматраној локацији не налазе се
заштићена природна добра.
Становништво и здравље – Реализацијом плана неће се утицати на
становништво и њихово здравље, као ни на густину насељености, обзиром да се
локација обухваћена планом налази ван грађевинског реона у атару.
Градови и друга насеља – Удаљеност од града Зрењанина (око 20км) и од
најближег насеља Меленаца (око 4км), је таква да интервенције на простору
обухваћеном планом при нормалним условима неће имати утицај на град и насеље.
Културно историјска баштина – На простору обухваћеном планом
не постоје културна добра, нити су до сада нађени било који остаци који би
указивали на њихово раније постојање.
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Инфраструктурни и други објекти – планом ће се дефинисати
трасе инфраструктуре и прикључења на њих, узајамни положај инфраструктурних
објеката као и положај у односу на друге објекте
•

Степен утицаја плана на друге планове, укључујући и оне у
различитим хијерархијским структурама

Према ППО Зрењанин у циљу просторног развоја Општине водити
рачуна о коришћењу свих расположивих ресурса у циљу покривања енергетских
потреба и организовати систематско праћење потрошње енергије, истраживања
расположивих залиха енергетских сировина уз максималну заштиту
пољопривредног земљишта.
Изградња нових нафтоводних водова биће условљена положајем и
капацитетима нових налазишта нафте. Неопходно је што краћим путем
прикључити их у постојеће трасе. При одређивању урбанистичких услова за
изградњу нафтне инфраструктуре треба строго водити рачуна да се не угрози
планирана намена површина према ППО Зрењанин у близини града и насељених
места и поставити строге захтеве за спречавање загађења животне околине.
● Степен којим се планом успоставља оквир за реализацију пројеката у
погледу локације, природе, обима и услова функционисања или у вези са
алокацијом ресурса
Подручје обухваћено границама урбанистичког плана је подељено на две
целине:
- целина 1, коју представљају пољопривредне површине, и
- целина 2, коју заузимају површине намењене за постојеће и планиране
објекте и инсталације ГКЛ „Меленци – Дубоко“, која је подељена на зоне:
зона А. производне бушотине;
зона Б. енергетских водова;
зона В. Сабирна Гасна Станица „Меленци – Дубоко“
2. Карактеристике утицаја
• Вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност
Основна функција објеката и инсталација ГКЛ „Меленци – Дубоко“ је
експлоатација минералних сировина – нафте и гаса.
Експлоатација нафте и гаса подразумева: вађење на површину, сепарацију,
припрему за транспорт и транспорт на експлоатационом пољу.
Нафта и гас се преко бушотина које допиру до лежишта угљоводоника на
дубини од око 2000 метара, бушотинским водовима транспортују до Сабирне Гасне
Станице. На Сабирно Гасној Станици се врши технолошка обрада (сепарација раздвајање различитих врста угљоводоника, пратећих флуида и горивог гаса).
Угљоводонике из ГКЛ „Меленци – Дубоко“ прати велики проценат угљендиоксида (око 80%). Због његовог негативног ефекта на животну средину и због
одржавања експлоатационих параметара лежишта, угљен-диоксид се не испушта у
околни простор већ се поново утискује у лежиште.
После технолошке обраде, издвојени угљоводоници се са Сабирне Гасне
Станице „Меленци – Дубоко“ цевоводом транспортују до оближње Сабирно
Отпремне Станице
„Русанда“, са које се течни угљоводоници даљи отпремају
на рафинеријску прераду а гориви гас убацује у транспортни-гасоводни систем
Републике.
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•

Временска димензија (трајање, учесталост, понављање)
Зависиће од броја запослених, броја радних смена, активности на
посматраном подручју
•

Просторна димензија (локација, географска област, број изложених
становника, прекогранична природа утицаја)
Простор обухваћен Планом налази се у атару насељеног места Меленци, у
К.О. Меленци и простире се имеђу државног пута Кикинда – Зрењанин
(непосредно иза моста преко канала система ДТД Нови Бечеј – Банатска паланка) и
природног језера Острово.
Обухваћени простор тангира државни пут Кикинда – Зрењанин, а
пресеца га мрежа атарских путева намењених за приступ пољопривредне
механизације обрадивом пољопривредном земљишту.
• Кумулативна и синергијска природа утицаја
Кумулативна и синергијска природа утицаја не постоји на простору
обухваћеним Планом.
•

Ризици по људско здравље и животну средину
Уколико се у процесу рада запослени не придржавају упутстава,
прописа и раде без одговарајућих заштитних средстава може доћи до хаварија и
повреда на раду запослених.
•

Деловање на области од природног, културног и другог значаја
На простору оухваћених Планом нема области од природног и културног
значаја.
Уколико би се у току извођења грађевинских и других радова наишло на
археолошко налазиште, археолошке предмете као и природно добро које је
геолошко- палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла (за које се
предпоставља да има својство природног споменика), извођач је дужан да одмах,
без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика
културе Зрењанин или Завод за заштиту природе – радна јединица у Новом Саду,
као и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на
месту и у положају у коме су откривени.
•

Деловање на угрожене области
Због интереса и стратешког опредељења Републике Србије за повећањем
производње нафте и гаса из домаћих лежишта за задовољење енергетских потреба
Републике, ангажоване су обрадиве пољопривредне површина тако да ће се
урбанистичким мерама кроз планска решења предвидети оптимално коришћење
пољопривредног земљишта и лоцирање дела планираних производних бушотина на
пољопривредном земљишту слабијег квалитета.
Мерама заштите и уређење простора треба обезбедити очувње
квалитета животне средине, у фази изградње и експлоатације предметних објеката,
усаглашавањем решења потенцијалних полутаната са свим постојећим прописима,
како би се обезбедила заштита ваздуха, земљишта и подземних вода:
o исплачне јаме морају имати непропусну фолију ради заштите
земљишта иподземних вода (извршити санирање привремених
исплачних јама)
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o успоставити континуално праћење квалитета животне средине током
изградње и експоатације предмерних објеката
o обезбедити све законске прописане мера заштите на раду и
мера заштите у случају акцидента
o за одлагање
чврстог отпада
користити
контејнере који
обезбеђују изолацију отпадних материја од околног простора
Члан 4.
Извештај о стратешкој процени ће проценити и вредновати могући значајнији
утицај на животну средину до којих може доћи имплементацијом Плана.
Извештај о стратешкој процени садржаће следеће елементе, односно биће
сачињен по следећеој методологији
• Полазне основе стратешке процене
• Општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора
• Процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину
• Смернице за израду стратешких процена утицаја за планове на нижим
хијерахијским нивоима и процене утицаја пројеката на животну средину
• Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг)
• Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене
• Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана са
аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план
• Закључци до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени
представљени на начин разумљив јавности
Члан 5.
-

Документи од значаја за израду стратешке процене су:
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', број 135/04),
Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04),
Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04),
Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 47/03 и 34/06),
Просторни план општине Зрењанин (''Међуопштински службени лист
Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92)
Локални еколошки план – ЛЕАП – ( усвојен на седници СО дана
20.06.2003.године, закључком број 06-39-4/03-I-04-01)
Стратегија одрживог развоја општине Зрењанин 2006-2013 (усвојен на
седници СО дана 20.12.2005.године, закључком број 06-79-2/05-I-04-01)
Услови добијени од органа и организација за израду Плана детаљне
регулације гасно кондензног лежишта ''Меленци – Дубоко''.
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Члан 6.
За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени одређује се ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'', Зрењанин.
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени ће образовати
мултидисциплинарни стручни тим, састављен од запослених са одговарајућим
лиценцама и по потреби ангажовати стручна лица или организације за поједине
елементе стратешке процене.
Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 60 дана од ступања на
снагу ове одлуке
Члан 7.
Орган надлежан за припрему плана, општинска управа – Одељење за
послове урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине,
обезбеђује учешће заинтересованих органа и организације и јавности на начин да
се излагање на јавни увид Предлога плана и Извештаја о стратешкој процени
истовремено оглашава у локалном листу, при чему се оглашавају подаци о времену
и месту излагања Предлога Плана и Извештаја о стратешкој процени на јавни увид,
начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе, о
времену и месту одржавања јавне расправе, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.
Члан 8.
Средства за израду Извештаја о стратешкој процени ће обезбедити
инвеститор израде Плана НИС Нафтагас Нови Сад.
Члан 9.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне
регулације гасно кондензног лежишта ''Меленци – Дубоко''. и објављује се у
''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА,
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 501-28/06-IV-05-01
Дана: 29.08.2006.године
ЗРЕЊАНИН
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Никола Халас, с.р.
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117
На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", број 47/03 и 34/06) и члана 22. Статута општине Зрењанин
("Службени лист општине Зрењанин", број 16/05 – пречишћен текст) Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДЕТАЉНОМ
УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНУ ПОСТАВЉАЊА КИОСАКА
И МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о детаљном урбанистичком плану постављања
киосака и мањих монтажних објеката у граду Зрењанину (''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', бр. 2/92 и ''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/95).
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: 06-75-11/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН

ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
118
На основу члана 4 став 3 Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000, 25/2002,
107/2005 и 108/2005), члана 453 став 1 и 2 Закона о привредним друштвима (
“Службени гласник РС”бр. 125/04 ), члана 30 став 1 тачка 7 Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”бр 9/02,33/04 и 135/04) и члана 22 Статута
општине Зрењанин ("Службени лист општине Зрењанин", број 16/05- пречишћен
текст ) Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 17.10.2006.године,
донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ КОМУНАЛНЕ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ “ЗРЕЊАНИН”
У ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 1.
У Одлуци о организовању комуналне радне организације “Зрењанин” у јавна
предузећа ( “Службени лист општине Зрењанин”бр. 5/00-пречишћен текст, 5/00,
7/00 и 7/05 ) у члану 9 у ставу 1 реч:”бирају” замењује се речју: “именују”, а реч
“бирани” замењују се речју “именовани”.
У истом члану став 2 мења се и гласи:
“Чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине као
оснивач, с тим да се представници запослених предлажу на начин утврђен статутом
Предузећа”.
У ставу 3 истог члана реч: “избора” замењује се речју: “именовања”.
Члан 2.
У члану 10 став 5 мења се и гласи:
“Извештај о извршеном надзору Надзорни одбор подноси оснивачу најмање
јаданпут годишње и истовремено га доставља и Управном одбору Предузећа.”
Члан 3.
У члану 11 у ставу 3 реч : “бирају се и разрешавају” замењују се речима:
“предлажу се”.
У ставу 4 реч:”избора“ замењује се речју:”именовања” а реч:”бирају”
замењује се речју:”именују”, после речи: “председник” додају се речи: “а који
заменик”.
Став 5 мења се и гласи:
-

“Управни одбор:
утврђује пословну политику,
доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм
пословања,
доноси статут,
одлучује о смањењу и повећању основног капитала,
одлучује о оснивању зависног друштва капитала,
усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун,
одлучује о расподели добити,
доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања,
одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у
јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу,
врши и друге послове утврђене овим оснивачким актом и статутом.”
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Члан 4.
У члану 12 у ставу 1 реч:”бира” замењује се речима:”именује односно
поставља”.
У ставу 2 реч:”бира” замењује се речима:”именује односно поставља”.
Ставови 3 и 4 мењају се и гласе:
“Директор Предузећа има овлашћења у складу са Законом, оснивачким актом
и Статутом предузећа”.
“Скупштина општине као оснивач може, до именовања односно постављења
директора, да именује односно постави вршиоца дужности директора који може ту
функцију обављати најдуже једну годину”.
Иза става 4 додаје се став 5 који гласи:
“Директор Предузећа закључује Уговор о раду са Управним одбором
предузећа а на основу решења оснивача о именовању односно постављењу
директора”.
Члан 5.
Члан 13 мења се и гласи:
“Скупштина општине Зрењанин даје сагласност на:
- статут,
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса,
- располагање имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса утврђеном оснивачким
актом,
- статусне промене,
- годишњи програм пословања,
- улагање капитала,
- акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала
у акцијам, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији,
- друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности
од општег инетереса и овим актом.
Предлог за давање сагласности из овог члана Скупштини општине Зрењанин
доставља Управни одбор Предузећа.”
Члан 6.
Члан 14 мења се и гласи:
-

“Председник општине Зрењанин даје сагласност на:
критеријуме за расподелу добити,
цене услуга,

-
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акт о општим условима за испоруку производа и услуга,
број и структуру запослених потребних за обављање послова који се
финансирају из буџета општине,
закључује колективни уговор код послодавца,
оверава обрасце за обрачун и исплату зарада у предузећу,
остале акте у складу са законом, оснивачким актом, Статутом општине
Зрењанин и Статутом Предузећа.”
Члан 7.
У члану 23 у ставу 3 реч”избора” замењује се речју: “именовања”.
Члан 8.
У члану 25 став 2 мења се и гласи:

“Извештај о извршеном надзору Надзорни одбор подноси оснивачу најмање
јаданпут годишње и истовремено га доставља и Управном одбору Предузећа.”
Члан 9.
У члану 26 у ставу 3 речи: “бирају се и разрешавају” замењују се речима:
“предлажу се”.
У ставу 4 реч:”бирају” замењује се речју:”именују”.
У ставу 5 реч:”избора” замењује се речју: “именовања” а после речи:
“председник” брише се тачка и додају речи: “а који његов заменик”.
Став 6 мења се и гласи:
-

“Управни одбор:
утврђује пословну политику,
доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм
пословања,
доноси статут,
одлучује о смањењу и повећању основног капитала,
одлучује о оснивању зависног друштва капитала,
усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун,
одлучује о расподели добити,
доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања,
одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у
јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу,
врши и друге послове утврђене овим оснивачким актом и статутом.”
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Члан 10.
У члану 27 у ставу 1 реч: “бира” замењује се речима: “именује односно
поставља”.
У ставу 2 реч “бира” замењује се речју: “именује”.
Ставови 3 и 4 мењају се и гласе:
“Директор Предузећа има овлашћења у складу са Законом, оснивачким актом
и Статутом предузећа”.
“Скупштина општине као оснивач може, до именовања односно постављења
директора, да именује односно постави вршиоца дужности директора који може ту
функцију обављати најдуже једну годину”.
Иза става 4 додаје се став 5 који гласи:
“Директор Предузећа закључује Уговор о раду са Управним одбором
предузећа а на основу решења оснивача о именовању односно постављењу
директора.”
Члан 11.
Члан 28 мења се и гласи:
“Скупштина општине Зрењанин даје сагласност на:
статут,
давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса,
- располагање имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса утврђеном оснивачким
актом,
- статусне промене,
- годишњи програм пословања,
- улагање капитала,
- акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала
у акцијам, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији,
- друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности
од општег инетереса и овим актом.”
Предлог за давање сагласности из овог члана Скупштини општине
Зрењанин доставља Управни одбор Предузећа.”
-

Члан 12.
Члан 29 мења се и гласи:
-

“Председник општине Зрењанин даје сагласност на:
критеријуме за расподелу добити,
цене услуга,

-
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акт о општим условима за испоруку производа и услуга,
број и структуру запослених потребних за обављање послова који се
финансирају из буџета општине,
закључује колективни уговор код послодавца ,
оверава обрасце за обрачун и исплату зарада у предузећу,
остале акте у складу са законом, оснивачким актом, Статутом општине
Зрењанин и Статутом Предузећа.”
Члан 13.

Учешће државног капитала као и процентуални износ државног капитала у
случају продаје предузећа ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин и ЈКП
“Чистоћа и зеленило” Зрењанин у поступку приватизације утврдиће се накнадно.
Државни капитал који ће се у акцијама пренети без накнаде запосленима и
другим лицима у предузећу са већинским учешћем државног капитала који буде
приватизован методом јавног тендера, односно, методом јавне аукције, не може
бити већи од законом прописаног капитала који се приватизује.
Акције које буду преостале после продаје и преноса запосленима без накнаде
евидентираће се у Приватизационом регистру.
Одлуку о приватизацији – продаји предузећа донеће оснивач.
Члан 14.
Управни одбори предузећа ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин и ЈКП
“Чистоћа и зеленило” Зрењанин дужни су да у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке ускладе Статуте и друга акта предузећа са истом те да их доставе
оснивачу ради давања сагласности.
Члан 15.
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: 06-75-12/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
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На основу члана 4 став 3 Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000, 25/2002,
107/2005 и 108/2005), члана 453 став 1 и 2 Закона о привредним друштвима
( “Службени гласник РС” бр. 125/04 ), члана 18 и члана 30 став 1 тачка 7 Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”бр 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 22
Статута општине Зрењанин ("Службени лист општине Зрењанин", број 16/05пречишћен текст ) Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 17.10.2006.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА” ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о Оснивању Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина” Зрењанин (“Службени лист општине Зрењанин”бр.5/00пречишћен текст, 5/00 и 7/00 ) у члану 2 став 2 мења се и гласи:
“Делатност Дирекције је од општег интереса.”
Члан 2.
У члану 3, у ставу 1 на крају текста додаје се нова алинеја која гласи:
”- обезбеђивање услова за обављање комуналних и других делатности путем
обједињене наплате“.
Члан 3.
Члан 4 мења се и гласи:
“Поред послова из члана 3 ове Одлуке Дирекција може самостално обављати
и следеће послове:
- 74201 просторно планирање
- 74202 пројектовање грађевинских и других објеката
- 74203 инжењеринг
- 74204 остале архитектонске и инжењерске активности и технички савет
- 75130 уређење и допринос успешнијем пословању привреде
- 75140 помоћне активности за функционисање државе
- 70110 развој пројеката о некретнинама
- 70120 куповина и продаја некретнина за сопствени рачун
- 70200 изнајмљивање некретнина
- 70310 агенција за некретнине
- 70320 управљање некретнинма за туђ рачун
- 72100 пружање савета у вези са компјутерском опремом
- 72200 пружање савета и израда компјутерских програма
- 72300 обрада података
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-

72400 изградња база података
45110 рушење и разбијање објеката, земљани радови
45230 изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена
01412 уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
90000 одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности
63214 услуге у друмском саобраћају
51210 трговина на велико зрнастим производима, семењем и храном за
животиње
51220 трговина на велико цвећем и растињем
51230 трговина на велико живим животињама
51240 трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
51250 трговина на велико сировим дуваном
51310 трговина на велико воћем и поврћем
51320 трговина на велико месом и производима од меса
51330 трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљем и
мастима
51340 трговина на велико алкохолним и другим пићима
51350 трговина на велико дуванским производима
51360 трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима од шећера
51370 трговина на велико кафом, чајевима какаом и зачинима
51380 неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
51390 трговина на велико осталом храном, укључујући и рибу, љускаре и
мекушце
51410 трговина на велико текстилом
51420 трговина на велико одећом и обућом
51430 трговина на велико електричним апаратима за домаћинство и
радио и телевизијским уређајима
51440 трговина на велико порцуланом и стакларијом, лаковима, бојама,
зидним тапетама и средствима за чишћење
51450 трговина на велико парфимерисјким и козметичким производима
51470 трговина на велико осталим производима за домаћинство
51510 трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним
производима
51520 трговина на велико металима и металним рудама
51530 трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом
51540 трговина на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за
централно грејање
51550 трговина на велико хемисјким производима
51560 трговина на велико осталим репродукционим материјалом
51570 трговина на велико отпацима и остацима
51610 трговина на велико алатним машинама за обраду машина и дрвета
51620 трговина на велико грађевинским машинама
51630 трговина на велико машинама за индустрију текстила и машинама
шивење и плетење
51640 трговина на велико канцеларијским машинама и опремом
51650 трговина на велико осталим машинама за индустрију, трговину
и навигацију
51660 трговина на велико пољопривредним машинама, прибором и
справама, укључујући и тракторе
51700 остала трговина на велико

-
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65232 остало финансијско посредовање”.
Члан 4.

У члану 5 у ставу 1. и 2. речи: “посебног друштвеног” замењују се речју:
”општег”.
Члан 5.
Члан 7 мења се и гласи:
-

“Средства за рад Дирекције обезбеђују се из:
средстава буџета општине,
средстава остварених пословањем на тржишту (сопствени приходи) и
других прихода (удружена средства Месних заједница, донација, средства
инвеститора).”
Члан 6.
Члан 9 мења се и гласи:

“ Управни одбор заједно са директором чини управу Предузећа. Чланове
Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине као оснивач, с тим да
одређен број чланова Управног одбора чине стручњаци афирмисани у области
делатности Предузећа и финансијски стручњаци у складу са Законом.
Чланови Управног одбора - представници Предузећа предлажу се на начин
утврђен Статутом Предузећа.
У поступку именовања чланова Управног одбора Скупштина општине
својим решењем одређује који ће члан бити председник а који заменик
председника Управног одбора.
Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године и по истеку
мандата могу бити поново именовани.”
Члан 7.
Иза члана 9 додаје се члан 9а који гласи:
-

“Управни одбор:
утврђује пословну политику,
доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм
пословања,
доноси статут,
одлучује о смањењу и повећању основног капитала,
одлучује о оснивању зависног друштва капитала,
усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун,
одлучује о расподели добити,
доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања,
одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у
јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу,
врши и друге послове утврђене овим оснивачким актом и статутом.”
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Члан 8.
Члан 10 мења се и гласи:
“Директора Дирекција именује, односно поставља и разрешава Скупштина
општине.
Услови за именовање, односно постављење и разрешење као и овлашћења
директора регулишу се Статутом Дирекције.
Директор се именује, односно поставља на мандатни период од 4 године и по
истеку мандата може бити поново именован, односно постављен.
Скупштина општине може, до именовања директора, именовати, односно
поставити вршиоца дужности директора који ту функцију може обављати најдуже
годину дана.
Именовани, односно постављени директор, односно вршилац дужности
директора закључује Уговор о раду са Управним одбором Дирекције.”
Члан 9.
После члана 10 додаје се нови члан 10а који гласи:
“Директор Дирекције представља и заступа предузеће, организује и руководи
процесом рада и води пословање предузећа, одговора за законитост рада предузећа,
предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење,
подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун,
извршава одлуке Управног одбора и врши и друге послове одређене законом, овим
актом и Статутом предузећа.”
Члан 10.
Члан 11 мења се и гласи:
“У Дирекцији се образује Надзорни одбор. Чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина општине као оснивач.
Представници Предузећа предлажу се на начин утврђен Статутом
Предузећа.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 године и по истеку
мандата могу бити поново именовани.
Решењем о именовању чланова Надзорног одбора Скупштина општине
одређује који ће члан бити председник истог.”

Члан 11.
У члану 12 став 2 мења се и гласи:
“Извештај о извршеном надзору Надзорни одбор подноси најмање једанпут
годишње оснивачу а истовремено га доставља и Управном одбору Дирекције.”

33
Члан 12.
Члан 15 мења се и гласи:
“Скупштина општине Зрењанин даје сагласност на:
статут,
давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса,
- располагање имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса утврђеном оснивачким
актом,
- статусне промене,
- годишњи програм пословања,
- улагање капитала,
- акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала
у акцијам, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији,
- друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности
од општег инетереса и овим актом.
Предлог за давање сагласности из овог члана Скупштини општине
Зрењанин доставља Управни одбор Дирекције.”
-

Члан 13.
Члан 16 мења се и гласи:
-

“Председник општине Зрењанин даје сагласност на:
критеријуме за расподелу добити,
цене услуга,
број и структуру запослених потребних за обављање послова који се
финансирају из буџета општине,
закључује колективни уговор код послодавца,
оверава обрасце за обрачун и исплату зарада у предузећу,
остале акте у складу са законом, оснивачким актом, Статутом општине
Зрењанин и Статутом Предузећа.”
Члан 14.

Учешће државног капитала као и процентуални износ државног капитала у
случају продаје Предузећа у поступку приватизације утврдиће се накнадно.
Државни капитал који ће се у акцијама пренети без накнаде запосленима и
другим лицима у предузећу са већинским учешћем државног капитала који буде
приватизован методом јавног тендера, односно, методом јавне аукције, не може
бити већи од законом прописаног капитала који се приватизује.
Акције које буду преостале после продаје и преноса запосленима без накнаде
евидентираће се у Приватизационом регистру.
Одлуку о приватизацији – продаји Предузећа донеће оснивач.
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Члан 15.
Поједина права, обавезе и одговорности између Дирекције и општине
Зрењанин као оснивача а која нису уређена овим оснивачким актом уредиће се
уговором у складу са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса и законом којим се уређује обављање делатности од општег
интереса.
Члан 16.
Управни одбор Дирекције је дужан да у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке усклади Статут предузећа и друга акта са истом те да их достави
оснивачу ради давања сагласности.
Члан 17.
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: 06-75-13/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
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На основу члана 4 став 3 Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000, 25/2002,
107/2005 и 108/2005), члана 4 став 2 и члана 8 став 4 Закона о комуналним
делатностима ("Службени гласник РС", број 16/97 и 42/98 ), члана 453 став 1 и 2
Закона о привредним друштвима ( “Службени гласник РС”бр. 125/04 ), члана 30
став 1 тачка 7 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”бр 9/02,
33/04 и 135/04) и члана 22 Статута општине Зрењанин ("Службени лист општине
Зрењанин", број 16/05- пречишћен текст ) Скупштина општине Зрењанин на
седници одржаној 17.10. 2006. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ” ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа “Пијаце и паркинзи”
Зрењанин ( “Службени лист општине Зрењанин” бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05 и 1/06 ) у
члану 7 алинеје се мењају и гласе:
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“ - из сопствених прихода обављањем делатности из члана 4 ове Одлуке,
- из средстава буџета општине и
- других извора у складу са Законом “
Члан 2.

-

У члану 11 став 4 мења се и гласи:
“Управни одбор:
утврђује пословну политику,
доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм
пословања,
доноси статут,
одлучује о смањењу и повећању основног капитала,
одлучује о оснивању зависног друштва капитала,
усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун,
одлучује о расподели добити,
доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања,
одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у
јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу,
врши и друге послове утврђене овим оснивачким актом и статутом”.
Члан 3.
У члану 12 иза става 5 додаје се нов став 6 који гласи:

“Директор Предузећа закључује Уговор о раду са Управним одбором
предузећа а на основу решења оснивача о именовању односно постављењу
директора.”
Члан 4.
Члан 14 мења се и гласи:
“Скупштина општине Зрењанин даје сагласност на:
- статут,
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса,
- располагање имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса утврђеном оснивачким
актом,
- статусне промене,
- годишњи програм пословања,
- улагање капитала,
- акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала
у акцијам, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији,
- друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности
од општег инетереса и овим актом.
Предлог за давање сагласности из овог члана Скупштини општине
Зрењанин доставља Управни одбор Предузећа.”
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Члан 5.
Члан 15 мења се и гласи:
“Председник општине Зрењанин даје сагласност на:
-

критеријуме за расподелу добити,
цене услуга,
акт о општим условима за испоруку производа и услуга,
број и структуру запослених потребних за обављање послова који се
финансирају из буџета општине,
остале акте у складу са законом, оснивачким актом, Статутом општине
Зрењанин и Статутом Предузећа,
закључује колективни уговор код послодавца,
оверава обрасце за обрачун и исплату зарада у предузећу.
Члан 6.

У члану 16 после алинеје 6 додају се нове алинеје 7 и 8 које гласе:
“- доноси годишњи програм пословања за сваку календарску годину и
доставља га оснивачу ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће а
за наредну годину,”
“- годишњи програм пословања, на који је Предузеће добило сагласност од
оснивача, доставља надлежним министарствима у складу са Законом”.
Члан 7.
После члана 16 додаје се нови члан 16а који гласи:
“Учешће државног капитала као и процентуални износ државног капитала у
случају продаје Предузећа у поступку приватизације утврдиће се накнадно.
Државни капитал који ће се у акцијама пренети без накнаде запосленима и
другим лицима у предузећу са већинским учешћем државног капитала који буде
приватизован методом јавног тендера, односно, методом јавне аукције, не може
бити већи од законом прописаног капитала који се приватизује.
Акције које буду преостале после продаје и преноса запосленима без накнаде
евидентираће се у Приватизационом регистру.
Одлуку о приватизацији – продаји Предузећа донеће оснивач.”
Члан 8.
Управни одбор Предузећа је дужан да у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке усклади Статут Предузећа и друга акта са истом те да их достави
оснивачу ради давања сагласности.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном листу општине Зрењанин”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-14/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
121
На основу члана 22.Статута општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 16/05 – пречишћен текст), Скупштина општине Зрењанин на
седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ
ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
I
ВИЋЕНТИЈЕ ДАРИЈЕВИЋ, адвокат, разрешава се дужности члана Савета
за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-20/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
122
На основу члана 22.Статута општине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 16/05 – пречишћен текст), Скупштина општине Зрењанин на
седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ
ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
I
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СЛАЂАНА ЧУЧАГА, дипломирани правник, бира се за члана Савета за
праћење примене Етичког кодекса понашања функционера.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-21/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
123
На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст) Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
''ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
ГОРДАНА СТОИН, дипл.правник, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора ''Завода за заштиту споменика културе Зрењанин'' Зрењанин, на
лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-22/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
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ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
124
На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст) Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
''ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
НАДА БЕЊОЦКИ, именује се за члана Надзорног одбора ''Завода за
заштиту споменика културе Зрењанин'' Зрењанин, као представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-23/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
125
На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст) члана 12. Одлуке о оснивању
Завода за заштиту споменика културе Зрењанина (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 11/03) и члана 15. и 18. Статута Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин, Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 17.10.2006.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ''ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
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ВЛАДИМИР ИВКОВИЋ, професор ликовне културе, разрешава се
дужности директора ''Завода за заштиту споменика културе Зрењанин'' Зрењанин са
даном 29.06.2006. године, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-24/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
126
На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст), члана 12. Одлуке о оснивању
Завода за заштиту споменика културе Зрењанина (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 11/03) и члана 15. Статута Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин, Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ''ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
ГОРДАНА СТОИН, дипл.правник, поставља се за вршиоца дужности
директора ''Завода за заштиту споменика културе Зрењанин'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-25/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст) Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
''КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН
I
КСЕНИЈА ГЛИГОРОВИЋ, разрешава се дужности члана Надзорног
одбора ''Културног центра Зрењанина'' Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-26/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
128
На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст) Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
''КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН
I
БОСИЉКА БОЖИЋ, службеник, именује се за члана Надзорног одбора
''Културног центра Зрењанина'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-27/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
129
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО'' АРАДАЦ
I
ЗУЗАНА ЈАНОШИК, техничар, разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац, као представник локалне заједнице, на
лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-28/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
130
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
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општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО'' АРАДАЦ
I
ЗЛАТИСЛАВ НЕНИН, инг. геодезије именује се за члана Школског
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац, као представник локалне заједнице.
II
Мандат ЗЛАТИСЛАВА НЕНИНА, траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац, који је именован 14. 06. 2006. године,
Решењем Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-38/06-I-04-01 (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-29/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
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На основу члана 54. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана
22. Статута општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 –
пречишћен текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2 ОКТОБАР'' ЗРЕЊАНИН
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I
ВАСИКА СТЕФАЊЕСКУ, агроном, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе ''2 октобар'' Зрењанин, као представник локалне
заједнице.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-30/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
132
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2 ОКТОБАР'' ЗРЕЊАНИН
I
ДАЛИБОР БУБЊЕВИЋ, економиста, именује се за члана Школског
одбора Основне школе ''2 октобар'' Зрењанин, као представник локалне заједнице.
II
Мандат Далибору Бубњевићу, траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе ''2 октобар'' Зрењанин, који је именован 14.06.2006. године,
Решењем Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-31/06-I-04-01 (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III
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Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-31/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
133
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА''
ЗРЕЊАНИН
I
ЕРВИН ГАЗДАГ, именује се за члана Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин, као представник Савета родитеља.
II
Мандат ЕРВИНА ГАЗДАГА, траје до истека мандата Школског одбора
Електротехничке и грађевинске школе, који је именован 14.06.2006. године,
Решењем Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-58/06-I-04-01 (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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Број: 06-75-32/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
134
На основу члана 93. став 5. Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 16/2005 – пречишћен текст) и члана 68. став 5. Одлуке о
месним заједницама ('' Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003,
21/2004 и 5/2006), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ДОЉА – ЦРНИ ШОР''
ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Поводом иницијативе број: 166/06 од 06.10.2006. године Савета Месне
заједнице ''Доља – Црни Шор'' Зрењанин уз претходно изјашњавање Збора грађана
Месне заједнице ''Доља – Црни Шор'' Зрењанин од 05.10.2006. године, грађани
Месне заједнице ''Доља – Црни Шор'' Зрењанин лично ће се изјашњавати уз потпис
о увођењу самодоприноса у новцу на територији Месне заједнице ''Доља – Црни
Шор'' Зрењанин за период од 01.01.2007. до 31.12.2011. 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 ''Доља –
Црни Шор'' Зрењанин, обавиће се у периоду од 30.10.2006. до 06.11.2006. године.
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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 осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Зрењанин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-34/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
135
На основу члана 93. став 5. Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 16/2005 – пречишћен текст) и члана 68. став 5. Одлуке о
месним заједницама ('' Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/2003, 13/2003,
21/2004 и 5/2006), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Поводом иницијативе од 18.09.2006. године Савета Месне заједнице ''Вељко
Влаховић'' Зрењанин уз претходно изјашњавање Збора грађана Месне заједнице
''Вељко Влаховић'' Зрењанин од 18.09.2006. године, грађани Месне
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заједнице''Вељко Влаховић'' Зрењанин лично ће се изјашњавати уз потпис о
увођењу самодоприноса у новцу на територији Месне заједнице ''Вељко Влаховић''
Зрењанин за период од 01.01.2007. до 31.12.2011. 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 ''Вељко
Влаховић'' Зрењанин, обавиће се у периоду од 30.10.2006. до 13.11.2006. 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 осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-36/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
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136
На основу члана 8. став 4. члана 12. и члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98) и члана 22. став 1. тачка
17. Статута општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05пречишћен текст) Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 17.10.2006.
године донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОВЕРАВАЊА
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин поверавања обављања
комуналних делатности на основу јавног конкурса, а нарочито услови и начин
спровођења јавног конкурса, орган општине који расписује конкурс и у име
општине закључује уговор, садржина уговора, време на које се поверавају послови,
услови и поступак раскида уговора, начин контроле у обављању комуналних
делатности и друга питања.
Члан 2.
Обављање комуналне делатности може се поверити домаћем или страном
предузећу или предузетнику.
Члан 3.
Поверавање обављања комуналних делатности на основу јавног конкурса
врши се прикупљањем писмених понуда.
Члан 4.
Јавни конкурс за поверавање обављања комуналне делатности расписује
Председник општине.
Јавни конкурс објављује се у дневној штампи.
Члан 5.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење јавног конкурса за
поверавање обављања комуналне делатности (у даљем тексту: Комисија), коју
именује Председник општине.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење
за послове урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине.
Орган из предходног става је обавезан да пре расписивања конкурса утврди
испуњеност свих неопходних правних предпоставки за расписивање и спровођење
јавног конкурса.
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Члан 6.
Јавни конкурс обавезно садржи:
- назив комуналне делатности чије се обављање поверава,
- опште и посебне услове у зависности од врсте делатности које предузеће
односно предузетник мора да испуњава да би учествовао на јавном
конкурсу,
- време на које се поверава обаљање комуналне делатности,
- податке о обавезној садржини понуде,
- критеријуме и мерила за избор најповољније понуде,
- начин и рок за подношење понуда,
- место и време јавног отварања понуда,
- рок и начин објављивања резултата конкурса,
- начин одређивања цене и висину накнаде за обављање поверене
делатности,
- потребно јемство за испуњавање уговора о поверавању и
- другу неопходну документацију утврђену конкурсом.
Члан 7.
Обављање комуналне делатности може се поверити предузећу, односно
предузетнику на време до пет година.
Уколико се обављање комуналне делатности поверава предузећу, односно
предузетнику који преузима обавезу улагања средстава у изградњу објеката и
набавку опреме веће вредности, период на који се поверавање врши може трајати
онолико година колико траје период повраћаја уложених средстава, али не дуже од
25 година.
Време на које се поверава обављање комуналне делатности утврђује
Председник општине Одлуком о расписивању јавног конкурса, у складу са ставом
1. и 2. овог члана.
Члан 8.
Понуде се достављају у затвореној коверти, са назнаком ''за конкурс
поверавање комуналне делатности''.
Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Члан 9.
Непотпуном понудом сматра се понуда која не садржи све доказе из члана 6.
ове Одлуке.
Неблаговременом понудом се сматра понуда која је поднета после рока
предвиђеног чланом 8. став 2. ове Одлуке.
Члан 10.
О поступку отварања понуда води се записник.
У записник се уносе место и време јавног отварања понуда, имена и
презимена присутних чланова Комисије и опуномоћених представника учесника
конкурса, број приспелих понуда и називи понуђача.
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У записнику се посебно констатују неблаговремене понуде, које се не
отварају.
Члан 11.
Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину
понуде.
У записнику се посебно констатују понуде које су непотпуне, као и
примедбе представника учесника конкурса на ток поступка и рад Комисије.
Члан 12.
Поступак јавног отварања понуда завршава се после отварања свих
благовремено приспелих понуда.
Записник потписују сви чланови Комисије.

Члан 13.
Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана окончања поступка јавног
отварања понуда достави Председнику општине Извештај са записником и
редоследом најповољнијих понуда.
Члан 14.
Извештај Комисије садржи:
1. текст Одлуке о расписивању јавног конкурса
2. број и садржину приспелих понуда
3. податке о неблаговременим и непотпуним понудама
4. редослед најповољнијих понуда са образложењем
Члан 15.
Уколико Председник општине утврди недостатке и нејасноће у извештају
може га вратити Комисији са налогом да их исправи.
Уколико Председник општине утврди да је дошло до повреда поступка у
било којој његовој фази, може у целини поништити расписани јавни конкурс.
Члан 16.
Кад прихвати извештај Комисије, Председник општине утврђује резултате
јавног конкурса и доноси решење о избору најповољнијег понуђача.
Члан 17.
О резултатима јавног конкурса извештавају се сви учесници у року од осам
дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка.
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Учесници конкурса могу да поднесу приговор Општинском већу општине
Зрењанин у року од осам дана од дана достављања акта из члана 16. ове Одлуке.
Члан 18.
По уложеном приговору Општинско веће општине Зрењанин може да:
1. одбаци приговор као неблаговремен или поднет од предузећа, односно
предузетника који није био учесник конкурса
2. одбаци приговор као неоснован
3. прихвати приговор и одлучи о поверавању обављања комуналне
делатности
4. прихвати приговор и предложи Председнику општине да поступак
прикупљања понуда путем јавног конкурса понови у целости.
Члан 19.
Решење Општинског већа општине Зрењанин по приговору, односно
решење Председника општине на које није поднет приговор је коначно.
Члан 20.
Скупштина општине Зрењанин на предлог Председника општине, а на
основу коначног решења о избору најповољнијег понуђача, доноси Одлуку о
поверавању обављања комуналне делатности.
Члан 21.
На основу Одлуке Скупштине општине о поверавању обављања комуналне
делатности, Председник општине и предузеће, односно предузетник коме је
поверено обављање комуналне делатности закључују Уговор о поверавању
обављања комуналне делатности у року од 15 дана.
Члан 22.
Уговор поред елемената утврђених законом, обавезно садржи:
1. међусобна права и обавезе уговорних страна,
2. време на које се поверава обављање комуналне делатности,
3. висину, намену и динамику улагања средстава,
4. начин утврђивања и висину накнаде за обављање делатности, односно
пружање услуга,
5. развој поверене комуналне делатности, унапређење квалитета и
асортимана услуга,
6. начин поступања и овлашћење надлежног органа Општинске управе у
случају прекида у обављању делатности,
7. рокове за реализацију уговорених обавеза,
8. услове за раскид уговора пре истека рока на који је закључен,
9. надзор над вршењем поверених послова и уговором преузетих обавеза,
10. начин решавања спорова,
11. друге елементе по потреби.
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Члан 23.
Уговор се може раскинути и пре истека рока на који је закључен, када
уговорне стране не испуњавају обавезе на уговорен начин и у уговореним
роковима.
Отказ уговора се подноси у писаној форми, најкасније месец дана од дана
настанка услова из става 1. овог члана.
Отказни рок је три месеца.
У случају раскида уговора пре истека уговореног рока, уговорне стране су
дужне да у отказном року извршавају уговорене обавезе.
Члан 24.
Надзор над обављањем поверене комуналне делатности, као и над
извршавањем уговором преузетих обавеза, врши орган Општинске управе
надлежан за комуналне послове.

Члан 25.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и
начину поверавања обављања комуналних делатности (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 5/97).
Члан 26.
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: 06-75-37/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
137
На основу члана 22. став 1. тачка 37. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст), Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Зрењанин (у даљем
тексту Комисија).
II
Комисију чини председник и 8 чланова и то:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Др МИЛИЦА МИЛОВАЦ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. ЛАЗАР ДОРОШКОВ, дипл.инг.агро-економије,
2. ЕРИКА ВАШТАГ, дипл. инг. геодезије,
3. ЕДВАРД БЕНОВИЋ, дипл. правник,
4. ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ, дипл.инг.пољопривреде,
5. МИЛЕТА ВУКОВ, економиста,
6. СТОЈАН КРАЉ, дипл.инг.пољопривреде,
7. МИЛОШ НЕДИЋ, дипл.инг.мелиорацијe и геодезије и
8. ГОРДАНА НАТАРОШ, инг.геодезије.
III
Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим
радова које треба извршити у 2006/2007. години, динамику извођења радова и
улагања средстава, а посебно да утврди податке који се односе на пољопривредно
земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени глаасник РС'', бр. 62/06) и прибави
мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.
IV
Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из тачке III овог Решења
изради и достави Скупштини општине на усвајање у року од 45 дана од дана
именовања.
V
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
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VI
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ.
- Председнику Комисије,
- Члановима Комисије,
- Одељењу за послове привреде, финансија и рачуноводства,
- Одељењу за послове урбанизма, стамбене и комуналне послове
и заштиту животне средине и
- Служби Скупштине, Председника општине и Општинског већа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-40/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
138
На основу члана 93. став 5. Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 16/2005 – пречишћен текст), члана 68. став 5. и члана
70д. Одлуке о месним заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003, 21/2004 и 5/2006), Скупштина општине Зрењанин на седници
одржаној дана 17.10.2006.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2007. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ''ДОЉА – ЦРНИ ШОР''
ЗРЕЊАНИН
I
Овим решењем именује се Комисија за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис о увођењу самодоприноса за период од 01.01.2007. до
31.12.2011. године на територији Месне заједнице''Доља – Црни Шор'' Зрењанин.
II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања уз потпис именују се:
7. ЉИЉАК БРАНКА, председник
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8. РАДОВАНЧЕВ ДРАГИША, заменик председника
9. ПОПОВ ПЕТАР, члан
10. МАРТИНОВ РАДОЈИЦА, заменик члана
11. ТОРЊАНСКИ ГЕНА, члан
12. ВОРГИЋ ТАТЈАНА, 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 ''Доља - Црни Шор'' Зрењанин 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: 06-75-41/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин,с.р.
139
На основу члана 93. став 5. Статута општине Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', број 16/2005 – пречишћен текст), члана 68. став 5. и члана
70д. Одлуке о месним заједницама (''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
4/2003, 13/2003, 21/2004 и 5/2006), Скупштина општине Зрењанин на седници
одржаној дана 17.10.2006.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУСАМОДОПРИНОСА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2007. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
Овим решењем именује се Комисија за спровођење поступка личног
изјашњавања уз потпис о увођењу самодоприноса за период од 01.01.2007. до
31.12.2011. године на територији Месне заједнице ''Вељко Влаховић'' Зрењанин.
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II
У Комисију за спровођење личног изјашњавања уз потпис именују се:
13. СЛАВКО КРАЈИНА, председник
14. МИЛОВАН МУЧАЛОВ, заменик председника
15. ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ, члан
16. ОЛГА НИКОЛИЋ, заменик члана
17. БРАНКА ЈЕЛИЋ, члан
18. НАДА РАДНОВИЋ, 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 ''Вељко Влаховић'' Зрењанин 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: 06-75-42/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
140
На основу члана 22. став 1. тачка 37. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05- пречишћен текст), Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СТАМБЕНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
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МАРИЈА БОДВАИ, разрешава се дужности заменика члана Комисије за
стамбена питања Скупштине општине Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-43/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
141
На основу члана 22. став 1. тачка 37. Статута општине Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05- пречишћен текст), Скупштина
општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СТАМБЕНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
МАРИЈА ЖУЖА, инг. технологије, бира се за заменика члана Комисије за
стамбена питања Скупштине општине Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-44/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст), и члана 38. Статута Јавног
стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин, Скупштина општине Зрењанин, на
седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
ЈАНОШ ДУЂИК, дипл.инг. организације рада, разрешава се дужности
директора Јавног стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-45/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст) члана 9. Одлуке о оснивању
Јавног стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/00-пречишћен текст, 5/00, 7/00 и 5/06) и члана 37. Статута Јавног
стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин, Скупштина општине Зрењанин, на
седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
ЛАСЛО ФУКС, дипл.економиста, поставља се за вршиоца дужности
директора Јавног стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин.
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II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-46/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05- пречишћен текст) и члана 10. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05 и 1/06) Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
ЈАСМИНА БЈЕЛИЦА, руководилац Оделења паркинга, представник
запослених, разрешава се дужности члана Управног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-47/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
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ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
145
На основу члана 22. став 1. тачка 8. Статута општине Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 16/05- пречишћен текст) и члана 10. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05 и 1/06) Скупштина општине
Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН
I
КАЛНАК ЈАНОШ, представник запослених, именује се за члана Управног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
Број: 06-75-48/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Предшколске
установе Зрењанин, представници родитеља:
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- ДУШАН СТАНКОВ, професор
- ВЕСЕЛА ЈАШИН-ЛАЛЕТИН, лекар
- ЉИЉАНА МЕЂО, дипл.економиста
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-49/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
147
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Предшколске установе Зрењанин, као
представници родитеља:
- АЛЕКСАНДАР ЈОСИМОВИЋ, представник стране компаније
- ГОРДАНА КНЕЖЕВИЋ, наставник разредне наставе
- ВОЈИСЛАВ МАТИЋ, запослена у Спортском савезу општине Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-50/06-I-04-01
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Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
148
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ДАРКО РАДОВАНЧЕВИЋ, професор физике, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, као
представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-51/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
149
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
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ИБОЈКА ЕРИЋ КРИЖАН, наставник хемије, именује се за члана
Школског одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, као представник
запослених.
II
Мандат ИБОЈКИ ЕРИЋ КРИЖАН, траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, који је именован 14.06.
2006. године, Решењем Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-35/06-I-04-01
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-52/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
150
На основу члана 54. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана
22. Статута општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 –
пречишћен текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2 ОКТОБАР'' ЗРЕЊАНИН
I
ЈАГОДА СТЕФАЊЕСКУ, дипл. правник, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе ''2 октобар'' Зрењанин, као представник
родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

65
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-53/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
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На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2 ОКТОБАР'' ЗРЕЊАНИН
I
НАТАША ПОПОВ, именује се за члана Школског одбора Основне школе
''2 октобар'' Зрењанин, као представник родитеља.
II
Мандат Наташи Попов, траје до истека мандата Школског одбора Основне
школе ''2 октобар'' Зрењанин, који је именован 14.06.2006. године, Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-31/06-I-04-01 (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-54/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
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На основу члана 54. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана
22. Статута општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 –
пречишћен текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
I
НЕНАД БОЖИЋ, угоститељ, разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац, као представник
локалне заједнице.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-55/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
153
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
I
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ГОРАН ШАВИЈА, електричар, именује се за члана Школског одбора
Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац, као представник локалне
заједнице.
II
Мандат ГОРАНУ ШАВИЈИ, траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац, који је именован 14.06. 2006.
године, Решењем Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-49/06-I-04-01
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-56/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
154
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН
I
ДР РАДОЈИЦА ВОРГИЋ, разрешава се дужности члана Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин, као представник локалне заједнице:
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-57/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
155
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН
I
МИЛАН ЧЕЖЕК, дипл.инг.организације рада, именује се за члана
Школског одбора Медицинске школе Зрењанин, као представник локалне
заједнице.
II
Мандат Милану Чежеку, траје до истека мандата Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин, који је именован 14.06.2006. године, Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-61/06-I-04-01 (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-58/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
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ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
156
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст), Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН
I
КАТИЦА РАЦИЋ, дипл.правник, разрешава се дужности члана Школског
одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин, као представник родитеља, на
лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-59/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.
157
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 79/05) и члана 22. Статута
општине Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен
текст) Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 17.10.2006. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
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О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН
I
СТЕВАН КАЈЧИЋ, железничар, именује се за члана Школског одбора
Средње пољопривредне школе, као представник родитеља.
II
Мандат СТЕВАНУ КАЈЧИЋУ, траје до истека мандата Школског одбора
Средње пољопривредне школе Зрењанин, који је именован 14.06.2006. године,
Решењем Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-62/06-I-04-01 (''Службени
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-75-60/06-I-04-01
Дана: 17.10.2006. године
ЗРЕЊАНИН
ПРВИ ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Јуванин, с.р.

158
По сравњивању са изворним текстом утврђено је да се поткрала техничка
грешка у датуму објављивања ''Службеног листа општине Зрењанин'' бр. 12/06 па
се даје
ИСПРАВКА
У датуму објављивања ''Службеног листа општине Зрењанин'', бр. 12/06,
уместо ''23. октобар 2006. године'' треба да стоји ''19. октобар 2006. године''.
ИЗ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

71
САДРЖАЈ
РЕДНИ
ПРЕДМЕТ
БРОЈ
110 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Јанков
Мост'' Јанков Мост
111 Решење о именовању Kомисије за спровођење поступка
личног изјашњавања уз потпис о увођењу самодоприноса
за период 01.01.2007. до 31.12.2011. године на територији
Месне заједнице ''Јанков Мост '' Јанков Мост
112 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Ботош''
Ботош
113 Решење о именовању Комисије за спровођење поступка
личног изјашњавања уз потпис о увођењу самодоприноса
за период 01.01.2007. до 31.12.2011. године на територији
Месне заједнице ''Ботош'' Ботош
114 Одлука о преузимању оснивачких права над
здравственом установом Апотека Зрењанин
115 Одлука о обједињеној наплати комуналних и других
услуга
116 Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације
гасно кондензног лежишта ''Меленци – Дубоко''
117 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о Детаљном
урбанистичком плану постављања киосака
и мањих монтажних објеката у граду Зрењанину
118 Одлука о изменама и допунама Одлуке о
организовању комуналне радне организације
“Зрењанин” у јавна предузећа
119 Одлукао изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина” Зрењанин
120 Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа “Пијаце и паркинзи”
Зрењанин
121 Решење о разрешењу члана Савета за праћење примене
Етичког кодекса понашања функционера
122 Решење о избору члана Савета за праћење примене
Етичког кодекса понашања функционера

СТРАНА
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72
РЕДНИ
ПРЕДМЕТ
БРОЈ
123 Решење о разрешењу члана Надзорног одбора
''Завода за заштиту споменика културе Зрењанин''
Зрењанин
124 Решење о именовању члана Надзорног одбора
''Завода за заштиту споменика културе Зрењанин''
Зрењанин
125 Решење о разрешењу директора ''Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин'' Зрењанин
126 Решење о постављењу вршиоца дужности директора
''Завода за заштиту споменика културе Зрењанин''
Зрењанин
127 Решење о разрешењу члана Надзорног одбора
'Културног центра Зрењанина'' Зрењанин
128 Решење о именовању члана Надзорног одбора
''Културног центра Зрењанина'' Зрењанин
129 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе ''Братство'' Арадац
130 Решење о именовању члана Школског одбора
Основне школе ''Братство'' Арадац
131 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе ''2 октобар'' Зрењанин
132 Решење о именовању члана Школског одбора
Основне школе ''2 октобар'' Зрењанин
133 Решење о именовању члана Школског одбора
Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла''
Зрењанин
134 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Доља –
Црни шор'' Зрењанин
135 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Вељко
Влаховић'' Зрењанин
136 Одлука о начину и условима поверавања обављања
комуналних делатности на територији општине
Зрењанин

СТРАНА
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РЕДНИ
БРОЈ

ПРЕДМЕТ

137 Решење о образовању стручне Комисије за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
138 Решење о именовању Комисије за спровођење поступка
личног изјашњавања уз потпис о увођењу самодоприноса
за период 01.01.2007. до 31.12.2011. године на територији
Месне заједнице ''Доља – Црни шор'' Зрењанин
139 Решење о именовању Комисије за спровођење поступка
личног изјашњавања уз потпис о увођењусамодоприноса
за период 01.01.2007. до 31.12.2011. године на територији
Месне заједнице ''Вељко Влаховић'' Зрењанин
140 Решење о разрешењу заменика члана Комисије за
стамбена питања Скупштине општине Зрењанин
141 Решење о избору заменика члана Комисије за
стамбена питања Скупштине општине Зрењанин
142 Решење о разрешењу директора Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин
143 Решење о постављењу вршиоца дужности директора
Јавног стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин
144 Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
145 Решење о именовању члана Управног одбора Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
146 Решење о разрешењу три члана Управног одбора
Предшколске установе Зрењанин
147 Решење о именовању три члана Управног одбора
Предшколске установе Зрењанин
148 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин
149 Решење о именовању члана Школског одбора
Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин
150 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе ''2 октобар'' Зрењанин

СТРАНА

74
РЕДНИ
БРОЈ

ПРЕДМЕТ

СТРАНА

151 Решење о именовању члана Школског одбора
Основне школе ''2 октобар''Зрењанин
152 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац
153 Решење о именовању члана Школског одбора
Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац
154 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин
155 Решење о именовању члана Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин
156 Решење о разрешењу члана Школског одбора
средње Пољопривредне школе Зрењанин
157 Решење о именовању члана Школског одбора
средње Пољопривредне школе Зрењанин
158 Исправка датума објављивања ''Службеног листа општине
Зрењанин'', бр. 12/06
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