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БРОЈ: 3
Члан 3.

На основу члана 4. став 2, члана 8. став 3,
члана 11. став 1. и члана 12. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', бр. 16/97 и 42/98), члана 31. тачка 6. и 14.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/2008), члана 2. Одлуке о
одређивању делатности које се сматрају
комуналним делатностима од локалног интереса
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
20/2007), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВРШЕЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Под обавезним димничарским услугама,
у смислу ове Одлуке, подразумевају се:
1. чишћење и вађење чађи из димоводних и
ложишних објеката и уређаја;
2. спаљивање и стругање чађи у димоводним
и ложишним објектима и уређајима;
3. димничарска контрола исправности свих
димоводних и ложишних објеката и уређаја.
Члан 4.
Под димоводним и ложишним објектима
и уређајима из тачке 1-3. члана 3. ове Одлуке
сматрају се: димњаци, димоводне цеви
(цилиндри, сунд-димњаци, димњаци са каналима
и ложиштима за централно и индивидуално
грејање), димњаци и ложишта индустријских и
занатских постројења и њима слични објекти и
уређаји.
Члан 5.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и
начин организовања послова вршења обавезних
димничарских услуга као комуналне делатности
од локалног интереса на територији града
Зрењанина, права и обавезе предузећа, односно
предузетника
који
обављају
комуналну
делатност (у даљем тексту: ДИМНИЧАР) и
корисника димничарских услуга.
Под територијом града Зрењанина у
смислу ове Одлуке подразумевају се поред
насељеног места Зрењанин и сва остала
насељена места која обухвата територија града
Зрењанина сагласно Закону (у даљем тексту:
град Зрењанин).
Члан 2.
Димничарске услуге као комунална
делатност, врше се ради обезбеђивања исправног
функционисања димоводних и ложишних
објеката и уређаја у циљу превентивне заштите
живота и имовине од пожара и спречавања
загађивања ваздуха.

Корисници димничарских услуга су
власници, закупци и други корисници станова у
зградама колективног становања, индивидуалних стамбених зграда, пословних и производних
просторија и објеката.
Под корисницима димничарских услуга
у смислу става 1. овог члана не подразумевају се
зграде колективног становања и објекти
индивидуалног становања прикључени на
систем даљинског грејања путем топловода.
II
УСЛОВИ
И
НАЧИН
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

ВРШЕЊА

Члан 6.
Обављање димничарских услуга на
територији града Зрењанина поверава се јавним
конкурсом предузећу или предузетнику који је
регистрован
за
обављање
димничарске
делатности.
Начин спровођења јавног конкурса и
услови поверавања димничарских услуга врши
се у складу са посебном Одлуком Скупштине
града.
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Члан 7.
Пружање димничарских услуга врши се
према годишљем програму ДИМНИЧАРА коме
је
поверено
обављање
ове
комуналне
делатности.
Програм из става 1. овог члана димничар
је дужан да достави Скупштини града најкасније
до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Сагласност на програм из става 1. овог
члана даје Скупштина града.
Димничарске услуге дефинисане овом
Одлуком могу се вршити и у краћим временским
размацима, акто то затражи корисник или
надлежни орган.
Члан 8.
ДИМНИЧАР коме је поверено обављање
димничарских услуга, дужан је да на подручју
града Зрењанина врши савесно поверену
димничарску делатност и то да:
- пружа димничарске услуге на начин и у
роковима предвиђеним овом Одлуком, односно
програмом димничарских услуга;
- о утврђеним неправилностима на
димоводним и ложишним објектима и уређајима
(обрушавање,
пукотине,
зазиђивање,
растрешеност и сл.) који представљају опасност
од пожара и угрожавају безбедност грађана,
писмено обавесте кориснике и надлежни орган;
- води евиденцију о димоводним и
ложишним објектима и уређајима и о извршеним
димничарским услугама и о констатованим
неправилностима на димоводним објектима
(контролна књига);
- остварује право на надокнаду за
пружену димничарску услугу,
- о времену вршења димничарских
услуга путем средстава јавног информисања и на
други начин обавештава кориснике услуга.
ДИМНИЧАР из става 1. овог члана
подноси Скупштини града годишњи извештај о
реализацији обављања димничарских услуга,
најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину.
Члан 9.
Корисник димничарских услуга дужан је
да ДИМНИЧАРУ омогући чишћење димоводних
и ложишних објеката и уређаја.
Корисници услуга дужни су на захтев
овлашћеног ДИМНИЧАРА у сезони грејања, да
му омогуће приступ сваком ложишту и
димоводном објекту који се користи и то у
следећим временским размацима:
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- најмање два пута у току трајање грејне
сезоне (од 01.10. до 30.04)-димњаци и димоводне
цеви и ложишта за централно грејање и остале
инсталације за заједничко грејање у стамбеним и
пословним зградама;
- најмање два пута у току трајања грејне
сезоне (од 01.10. до 30.04)-димњаци и димоводне
цеви за индивидуално грејање у стамбеним и
пословним објектима;
- тромесечно преко целе године-димњаци
и димоводне цеви и ложишта индустријских и
занатских постројења и њима сличних објеката и
уређаја;
- тромесечно преко целе године –
димњаци
и
ложишта
који
припадају
инсталацијама за масовно припремање хране
(хотели, болнице, пекаре, ресторани, пицерије,
индустријско- прехрамбених производа, и сл.);
- једном годишње – вентилациони канали
у објектима за масовно спремање хране;
- једном годишње – димњаци циглана и
остали димоводни и ложишни објекти који нису
обухваћени тачком 1-5 овог члана.
Корисник ДИМНИЧАРСКИХ услуга је
дужан да омогући:
- спаљивање чађи у димоводним
објектима и уређајима једном годишње по
престанку грејне сезоне,
- преглед и контролу димоводних и
ложишних објеката најмање једном годишње.
Корисник димничарских услуга је дужан
да плаћа накнаду за пружене димничарске
услуге у складу са овом Одлуком.
Члан 10.
При вршењу димничарских услуга
димничар мора имати посебну легитимацију коју
издаје ДИМНИЧАР који има закључен Уговор
са градом Зрењанином и коју је дужан да покаже
при пружању услуге.
Члан 11.
Спаљивање чађи и катранских наслага у
димоводним објектима врши се на месту које је
технички најповољније.
При спаљивању чађи врши се генерално
чишћење димоводног објекта и уређаја са
изношењем чађи.
Спаљивање чађи се не сме вршити за
време жетве, јаког ветра или када је јака
врућина, изузетно хладном времену као и ноћу.
Димничар који врши спаљивање наслага
у смислу овог члана дужан је да предузме све
потребне мере заштите и то:
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- у непосредној близини димњака на
којем се врши спаљивање има одговарајућу
опрему и друга средства која су потребна за
гашење у случају да се запале наслаге;
- провери стање димњака у вези са
заштитом од пожара;
- прекине спаљивање ако установи да би
могло доћи до већих оштећења или до повећања
опасности од пожара;
- по завршетку спаљивања провери да ли
постоји евентуална опасност од пожара и ако
постоји, да је уклони.
Спаљивање
чађи
се
претходно
пријављује градској ватрогасној јединици и
добровољном ватрогасном друштву насељеног
места.
Димничар који врши спаљивање чађи
дужан је да предузме све потребне мере заштите
од пожара и да о томе обавести корисника
димоводног објекта.
Спаљивање
чађи
у
димоводним
објектима у већим стамбеним и другим зградама
морају да врше најмање два димничара.
Члан 12.
Ако
при
вршењу
обавезних
димничарских
услуга
из
ове
Одлуке,
ДИМНИЧАР утврди да на димоводном и
ложишном објекту и уређају постоје недостаци
или да постоје неправилности у коришћењу
објеката и уређаја (испуцани зидови, дотрајала
вратанца, уграђена дрвена грађа у зидове
димњака, електро или друга инсталација која
може бити узрочник пожара, и сл.), дужан је о
томе
писмено
да
обавести
кориснике
димоводног и ложишног објекта и уређаја и
органе управе надлежног за послове заштите од
пожара и надлежну противпожарну службу
МУП у року од 7 дана од дана констатовања
недостатка или неправилности.
Овлашћени димничар мора да упозори и
корисника димоводног објекта на рок и начин
отклањања недостатака које је уочио током
обављања послова, или ако установи околности
због којих је:
прекорачена температура димних
гасова,
постоји ризик загађења остацима
сагоревања или је
смањена безбедност од пожара.
Приликом утврђивања рока за отклањање
недостатака, димничар мора да одреди да ли
недостатак треба отклонити:
одмах, уколико постоји велика
вероватноћа смањења безбедности од
пожара,

-

у року од 7 дана, уколико даље
коришћење димоводног објекта може да
доведе до смањене безбедности од пожара,
у року од 30 дана, уколико је
вероватноћа смањене безбедности од пожара
мала и
у року од 6 месеци у случају
неправилности услед којих није вероватно
смањивање безбедности од пожара.
По истеку рока из претходног става у
року за његово санирање овлашћени димничар
мора да провери да ли су недостаци отклоњени.
Ако се ради о недостацима на
димоводном објекту на који је прикључено
плинско ложиште, овлашћени димничар дужан
је да, без одлагања, о уоченим недостацима
обавести дистрибутера гаса, који је дужан да
одмах искључи корисника гаса, док се
димоводни или ложишни објекат не доведе у
исправно стање.
Члан 13.
Корисници димоводних и ложишних
објеката и уређаја који не намеравају користити
објекат и уређај дуже од једне године, дужни су
да затраже од ДИМНИЧАРА печаћење објекта,
односно уређаја.
Запечећени димоводни и ложишни
објект и уређај не сме се користити.
За време док је димоводни и ложишни
објект и уређај запечаћен не врши се чишћење,
вађење чађи, односно спаљивање и стругање
чађи у том објекту, односно уређају, већ само
димничарска контрола.
III НАКНАДА ЗА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
Члан 14.
За вршење обавезних димничарских
услуга и за печаћење димоводног и ложишног
објекта и уређаја плаћа се накнада.
Висина накнаде утврђује се општим
актом ДИМНИЧАРА на начин предвиђен
прописима о образовању цена комуналних
услуга.
За обавезне димничарске услуге које се
на захтев корисника димоводног и ложишног
објекта и уређаја врше ван времена и рокова
утврђених овом Одлуком, плаћа се увећана
накнада у складу са Одлуком ДИМНИЧАРА.
Члан 15.
Накнада за димничарске услуге плаћа се
после извршене услуге.
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ДИМНИЧАР и корисник димничарске
услуге могу уговорити другачији начин плаћања
димничарске услуге (плаћање на рате и сл.).
Члан 16.
Висину накнаде из члана 15. ове Одлуке
утврђује ДИМНИЧАР, а на исту сагласност даје
Градско веће града Зрењанина.
IV
ЕВИДЕНЦИЈА
ДИМОВОДНИХ
И
ЛОЖИШНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА И
ИЗВРШЕНИХ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

26. фебруар 2009.

-

рокове вршења и врсту димничарских
услуга;
обављена чишћења и прегледи;
износ накнаде;
број
уговора
са
корисником
димничарских услуга уколико је потписан са
корисником;
и друге потребне податке.
Евиденција из претходног става води се
трајно, посебно за сваку зграду, односно блок
зграда.
V ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Члан 19.

ДИМНИЧАР
je дужан да води
контролну књигу (радни налог) извршених
димничарских услуга.
Контролна књига води се за текућу
годину, посебно за сваку зграду, односно блок
зграда.
Контролна књига (радни налог) садржи:
улицу и кућни број зграде;
назив
односно
име
корисника
димоводног и ложишног објекта и уређаја;
врсту димоводних и ложишних објеката
и уређаја на којима се врше димничарске
услуге;
број димоводних објеката који се
користе;
врсту горива које се користи;
опис димоводних објеката на који су
прикључена грејна постројења;
датум и врсту извршене димничарске
услуге;
потпис
корисника
димоводног
и
ложишног објекта и уређаја;
потпис димничара који је извршио
димничарску услугу;
белешку о уоченим недостацима на
димоводном и ложишном објекту и уређају.

Ако престане са употребом димоводних
и ложишних објеката и уређаја, корисник може
трајно да откаже коришћење димничарских
услуга,
о
чему
писмено
обавештава
ДИМНИЧАРА у року од 15 дана од дана
престанка са употребом, а димничар је дужан у
даљем року од 15 дана од дана пријема одјаве,
одјављени димњак запечатити.
Ако ДИМНИЧАР утврди да се објекти и
уређаји из става 1. овог члана употребљавају
извршиће њихово чишћење и о томе ће одмах
обавестити орган управе надлежан за надзор над
спровођењем ове Одлуке.
Ако корисник димњака који је у смилу
одредаба овог члана трајно одјавио коришћење
димњака, жели да одјављени димњак поново
користи, дужан је тражити од ДИМНИЧАРА
потврду да је димњак у функцији и исправан.
У случајевима предвиђеним овим чланом
ДИМНИЧАР има право вршења контроле
димњака који су трајно одјављени.

Члан 18.

Надзор над спровођењем одредаба ове
Одлуке и аката донетих на основу ње, врши
орган надлежан за послове комуналне
инспекције, ако поједини послови тога надзора
нису посебним прописима стављени у
надлежност другог органа.

Поред контролне књиге (радни налог),
ДИМНИЧАР је дужан да води евиденцију
димоводних и ложишних објеката и уређаја које
садржи:
улицу и кућни број зграде;
назив
корисника
димоводног
и
ложишног објекта и уређаја;
број и врсту димоводних и ложишних
објеката и уређаја;
опис димоводних објеката на који су
прикључена грејна постројења;

VI НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕМ ОБАВЕЗНИХ
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 20.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Новчаном казном од 5.000 до 500.000
динара, казниће се предузеће (ДИМНИЧАР) из
члана 1. став 1. ове Одлуке ако:
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-

димоводне и ложишне објекте не чисти у
прописаним временским размацима;
спаљивање чађи и генерално чишћење
димоводних објеката не врши у прописаним
временским размацима ;
димничарску контролу исправности
димоводних објеката не врши у прописаним
временским размацима;
на захтев корисника не изврши
димничарску услугу у краћим временским
размацима него што је утврђено;
ако не предузме прописане мере заштите
при спаљивању чађи и катранских наслага у
смислу члана 11. ове Одлуке
ако не поступи у складу са чланом 12.
став 5. ове Одлуке;
ако наплату извршених услуга врши
супротно члану 15. ове Одлуке.
ако не води контролну књигу у складу са
чланом 17. ове Одлуке;
ако не води евиденцију димоводних и
ложишних објеката у складу са чланом 18.
ове Одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 250 до 25.000
динара и одговорно лице у предузећу
(ДИМНИЧАРА).
За прекршај из става 1. овог члана
предузетник (ДИМНИЧАР) ће се казнити
новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара.
Члан 22.
Новчаном казном од 5.000 до 500.000
динара казниће се правно лице – корисник ако
димничару не омогући вршење димничарских
услуга из члана 9. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 250 до 25.000
динара и одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана
физичко лице - корисник казниће се новчаном
казном од 250 до 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
предузетник - корисник ће се казнити новчаном
казном од 2.500 до 250.000 динара.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-3/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
6
На основу члана 20. тачка 26. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
бр. 129/07) и члана 31. тачка 43. Статута града
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина",
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ДРЖАЊА ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и
начин држања и заштите домаћих животиња на
територији града Зрењанина.
Под појмом града Зрењанина у смислу
ове Одлуке подразумева се насељено место
Зрењанин и насељена места која територијално
припадају граду Зрењанину.
Домаћим животињама у смислу ове
Одлуке сматрају се: копитари (коњи, магарци,
мазге и муле), папкари (говеда, овце, козе и
свиње), пси, мачке, кунићи и пернате животиње
(кокошке, ћурке, гуске, патке и друге пернате
животиње) и њихов подмладак, украсне и
егзотичке птице и пчеле.

Члан 23.

Члан 2.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о вршењу обавезних
димничарских
услуга
(''Међуопштински
службени лист Зрењанин'', бр. 1/74 и 21/77).

Држалац животиња из члана 1. став 3.
ове Одлуке дужан је да им обезбеди
одговарајуће услове, односно одговарајућу негу,
исхрану, хигијенско-санитарне услове и лечење,
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као и да обезбеди да се држањем животиња не
загађује околина и не узнемиравају трећа лица.
Члан 3.
У случају да држалац животиња посумња
да је животиња оболела од неке заразне болести,
дужан је о томе одмах обавестити најближу
ветеринарску организацију или орган управе
надлежан за послове ветеринарске инспекције и
поступити по њиховом налогу.
Члан 4.
Забрањено је држање домаћих животиња
из члана 1. став 3. ове Одлуке, осим кућних
љубимаца, у насељеном месту Зрењанин у
улицама: Краља Петра I, Трг Слободе, Краља
Александра I Карађорђевића, Трг Републике, Др
Зорана Каменковића, Париске комуне, Жарка
Зрењанина од улице Бригадира Ристића до
Македонске, Булевар Вељка Влаховића, Косте
Абрашевића, Бригадира Ристића, Обала Соње
Маринковић, Народног фронта, Народне
омладине, Руварчева, Олге Убавић, Симе
Матавуља, Милоша Великог, Даничићева, Вука
Караџића, Светосавска, Светозара Марковића,
Јеврејска, Гимназијска, Обала пионира, Емила
Гаврила, Пупинова, Немањина, Тепличка,
Савезничка,
Мирослава
Тирше,
Орлова,
Обилићева, Словачка, Николе Тесле, Сремског
фронта, Петефијева, Јована Цвијића, Иве Лоле
Рибара, 7. јули, Дунавска, Тихомира Остојића,
Др Васе Савића, Србобранска, Творничка од Др
Васе Савића до Виноградске, Кеј 2. Октобра,
Симина,
Ђуре
Ђаковића,
Ђорђа
Стратимировића, Раде Кончара, Стевице
Јовановића, Гундулићева, Јована Поповића,
Шајкашка, Змај Јовина, Тамишка, Скадарска,
Царице Милице, Војводе Петра Бојовића, Руже
Шулман,
Марка
Орешковића,
Доситеја
Обрадовића од Ђуре Јакшића до Др Лазе
Костића, Уроша Предића (Б-8), Шећеранска,
Коче Коларова, Житни трг, Милетићева до
Далматинске, Цара Душана од Савезничке до
Љубљанске, Бошка Бухе и Бегејски ред као и у
зонама колективног становања и зонама у којима
Генералним урбанистичким планом није
предвиђена изградња објеката за држање и узгој
стоке.
Под кућним љубимцима подразумевају
се пси, мачке, кунићи и украсне и егзотичне
птице, који се држе у становима.
II ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
Члан 5.

26. фебруар 2009.

У објектима или зградама колективног
становања у зонама из члана 4. став 1. ове
Одлуке кућни љубимци могу се држати под
посебним условима и на начин прописан овом
Одлуком.
Члан 6.
Одредбе ове Одлуке које се односе на
број и врсту животиња које се могу држати, не
примењује се на правна и физичка лица која у
вршењу своје редовне делатности користе
животиње (службени пси) и којима је предмет
пословања чување или узгој животиња.
Члан 7.
У сеоским насељима на подручју града
Зрењанина
дозвољено је држање домаћих
животиња из члана 1. став 3. ове Одлуке и то у
складу са посебним условима прописаним овом
Одлуком.
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

ЗА

ДРЖАЊЕ

1. Пси и мачке
Члан 8.
У објектима или зградама колективног
становања једно домаћинство може држати у
стану највише једног пса и највише три мачке
али само уз писмену сагласнот већине етажних
власника, односно скупштине зграде.
У објектима из став 1. овог члана није
дозвољено држање паса и мачака на балкону,
тераси или лођи, на тавану, у подруму, или
другој заједничкој просторији и увођење паса и
мачака у лифтове осим када исте истовремено не
користе станари и грађани.
Члан 9.
У дворишту породичне стамбене зграде
са два или више станова (у даљем тексту:
заједничко двориште) могу се држати највише
два пса и три мачке, уз писмену сагласност
већине већине етажних власника.
У дворишту индивидуалног стамбеног
објекта могу се држати три пса и три мачке, а
њихов подмладак најдуже до шест месеци
старости.
Пси из става 1. и 2. овог члана морају се
држати у ограђеном простору на такав начин да
не могу угрозити пролазнике и суседе.
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Држалац пса је дужан да обезбеди за пса
одговарајућу кућицу, која мора бити на
удаљености најмање 3 метра од суседне парцеле
односно од суседног стамбеног објекта.
Пас може слободно да се креће само у
стану или у ограђеном простору под условом да
му је онемогућен излазак, а држалац пса га може
извести ван затвореног простора само на
кратком поводнику и са заштитном корпом на
њушци, с тим да се без заштитне корпе, а на
одговарајућем поводнику, могу изводити само
пси малих раса (пекинезери, пудлице, и сл.), као
и штенад до три месеца, с тим да се ова одредба
не односи на ловачке псе за време лова и
овчарски пси за време чувања стоке.
Члан 10.
Уколико пас при извођењу из стана
запрља, или загади степениште, стазу, пут,
зелену површину или други простор, држалац
пса је дужан да загађену површину очисти и
опере.
Члан 11.
Пси се могу изводити у паркове и на
јавне површине и кретати у њима на за то
обележеним деловима и стазама, а пуштати да се
слободно крећу само на одређеним површинама,
а при том се пси изводе у складу са одредбама
члана 9. став 5. ове Одлуке.
Јавно предузеће "Дирекција за изградњу
и уређење града Зрењанина" Зрењанин (у даљем
тексту ЈП ''Дирекција'') одредиће делове паркова
и јавних површина на којима се могу изводити
пси у року од шест месеци од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 12.
На улазу у кућу односно двориште у
којем се држе пси мора на видном месту стајати
табла са натписом: "ЧУВАЈ СЕ ПСА".
Члан 13.
На
територији
града
Зрењанина
забрањено је држање паса расе "Питбултеријер".
Члан 14.
Ако се пас затекне у кругу или дворишту
предузећа, или ако га радници предузећа хране
и чувају дуже од три дана, сматраће се да пас
припада том предузећу, а предузеће је у том
случају у обавези да се придржава посебних
услова из ове Одлуке.

Предузеће је дужно у случају из става 1.
овог члана да пријави пса ветеринарској
организацији и да га вакцинише и региструје.
Члан 15.
Уколико пас уједе неко лице, а није
вакцинисан, држалац пса је дужан да омогући
посматрање пса од стране организације и да сам
сноси трошкове тог посматрања.
2. Пернате животиње
Члан 16.
Украсне и егзотичне птице (птице
певачице, папагаји и сл.) могу се држати и на
терасама под условом да се тиме не угрожавају
суседи и пролазници и не загађује животна
околина.
Члан 17.
Перната живина може да се држи у
помоћним објектима или просторијама као и у
двориштима индивидуалне стамбене изградње
или у кавезу, изузев у улицама наведеним у
члану 4. ове Одлуке.
Помоћни објекат или просторија и кавез
за држање пернате живине мора да буде
изграђен од тврдог материјала који се може лако
чистити и дезинфиковати.
Објекат, просторија или кавез за држање
пернате живине мора бити удаљен 8 метара од
стамбеног објекта на суседној парцели под
условом да је објекат окренут према сопственом
дворишту.
У објектима из става 2. овог члана може
се држати на сваки метар квадратни 5 комада
живине.
Ако двориште, помоћни објекат или
просторију користи више власника или
корисника, перната живина се може држати под
условима прописаним овом Одлуком само ако се
с тим
писмено сагласи већина власника,
односно корисника дворишта, објекта или
просторије.
Члан 18.
Забрањено је држати живину (пилиће,
кокошке, ћурке и сл.) у стамбеним зградама на
балкону, у подруму, на тавану и другим
заједничким просторијама.
Члан 19.
Голубови се могу држати у објектима
колективног становања у посебно за ту сврху
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изграђеним просторијама на тавану или
објектима на крову или заједничкој тераси уз
претходно прибављену писмену сагласност
већине етажних власника, а под условом да се не
узнемиравају суседи и да се не загађује околина.
Голубови се могу држати у објектима
изграђеним на парцелама индивидуалног
становања у посебним просторијама на тавану,
или у посебно изграђеним одговарајућим
објектима или кавезима у дворишту који се
налазе на удаљености 8 метара од стамбеног
објекта изграђеног на суседној парцели.
Члан 20.
Одгајивачи расних голубова могу држати
голубове само у породичним зградама,
двориштима и другим одговарајућим објектима
под условом да тиме не загађују човекову
околину.
За држање више од 10 голубова мора се
изградити стални објекат у дворишту, или
посебна просторија на тавану, а за држање до 10
голубова може се изградити привремени објекат
као што је кавез од дасака, жице или другог
сличног материјала.
Члан 21.
Подови објеката за држање голубова
морају бити изграђени од непропустљивог
материјала који се може лако чистити и
дезинфиковати.
Стални и привремени објекти за држање
голубова морају се редовно чистити и по
потреби, а најмање два пута годишње
дезинфиковати.
Члан 22.
Ако двориште, таван, или помоћни
објекат користи више власника или корисника,
голубови се могу држати под условима
прописаним овом Одлуком само ако се са тим
писмено сагласи већина власника, односно
корисника дворишта, тавана, или помоћног
објекта.
3. Кунићи
Члан 23.
Кунићи се могу држати у помоћним
објектима и просторијама, као и у двориштима
индивидуалне стамбене изградње у ограђеном
простору или у кавезу.
Помоћни објекат, просторија, ограђени
простор или кавез за држање кунића мора да
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буде изграђен од тврдог материјала који се може
лако чистити и дезинфиковати.
Објекти из става 2. овог члана морају се
налазити на удаљености од најмање 10 метара од
стамбеног објекта на суседној парцели.
У помоћном објекту, просторији,
ограђеном простору или у кавезу могу се држати
највише 2 кунића на једном квадратном метру.
Ако двориште, помоћни објекат или
просторију користи више власника, или
корисника, кунићи се могу држати под условима
прописаним овом Одлуком само ако се с тим
писмено сагласи већина власника, односно
корисника дворишта, помоћног објекта или
просторије.
4. Копитари и папкари
Члан 24.
На изграђеним парцелама индивидуалног
становања могу се држати копитари и папкари у
посебно изграђеним објектима - стајама које
морају
бити
осветљене
са
природном
вентилацијом и вратима окренутим ка дворишту,
сем у улицама наведеним у члану 4. ове Одлуке.
У летњим месецима копитари и папкари
се могу држати и испод надстрешнице под
условом да се обезбеди одвођење нечистоће у
складу са ставом 3. и 4. овог члана.
Стаје морају бити саграђене од тврдог
материјала, са подовима од непропустљивог
материјала и нагибом према затвореном каналу
за одвођење нечистоће и осоке у септичку јаму
са поклопцем.
Прихватни базен или ђубриште мора
бити удаљено најмање 4 метра од суседне
парцеле ограђено тако да не дозвољава
пропуштање и отицање нечистоће, загађење
околине, земљишта, природних и изграђених
извора водоснабдевања, и мора се редовно
празнити.
Члан 25.
У стаји се може држати одређен број
копитара и папкара зависно од површине објекта
и то:
1. говеда, коњи, магарци, мазге и муле по једна животиња на првих 10 м2, а на сваких
следећих 5 м2 још по једна животиња,
2. овце, козе и свиње - по једна животиња
на свака 2 м2.
Члан 26.
Објекти за држање животиња из члана
24. став 1. ове Одлуке морају бити удаљене од
стамбеног објекта на истој парцели и од
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стамбеног објекта на суседној парцели најмање
20 метара с тим да прихватни базен или
ђубриште из члана 24. став 4. ове Одлуке мора
бити удаљен од бунара, или другог извора
водоснабдевања најмање 20 метара.
5. Пчеле
Члан 27.
Пчелињаци до 10 кошница могу се
држати у дворишту породичне стамбене зграде,
с тим што морају бити удаљени најмање 10
метара од регулационе линије стамбених
објекта, објеката за држање животиња и објеката
за снабдевање водом.
Пчелињаци са преко 10 кошница могу се
постављати односно држати само тако да су
удаљени најмање 50 метара од јавних путева и
стамбених зграда у суседству.
Пчелињаци из претходног става, на
паши, морају имати видно истакнуто име и
презиме и пуну адресу држаоца, а кошнице
морају бити обележене редним бројем.
IV
ХВАТАЊЕ
ЛУТАЛИЦА

ПАСА
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МАЧАКА

Члан 28.
У циљу сузбијања беснила и других
заразних и паразитарних болести на територији
града Зрењанина, хватаће се, а у изузетним
случајевима када за то нема могућности и
нешкодљиво уклонити на начин и под условима
предвиђеним
важећим
законским
и
подзаконским прописима и то паса и мачкака
луталица, односно паса и мачкака које њихови
држаоци не држе према одредбама ове Одлуке.
Члан 29.
Хватање, нешкодљиво уклањање паса и
мачака са улица и јавних површина врши Јавно
комунално предузеће ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин, у насељеном месту Зрењанин по
програму
одржавања
јавно
прометних
површина,
односно
друго
предузеће,
предузетник или организација са којом град
Зрењанин закључи уговор,
а у осталим
насељеним местима хватање паса и мачкака
луталица организује месна заједница.
Предузеће односно предузетник коме су
поверени уговором послови из става 1. овог
члана дужно је да ухваћеног пса, односно мачку
држи најмање 72 часа од момента хватања ради
предаје држаоцу уз накнаду трошкова хватања,

чувања, у висини износа утврђеног уговором из
претходног става, односно програмом.
Члан 30.
Ухваћени пас или мачка може након
наплате трошкова из члана 29. став 2. ове
Одлуке бити враћен држаоцу ако је пас или
мачка пре хватања
пријављена надлежној
ветеринарској организацији, цепљен против
беснила,
ако је регистрован у складу са
законским прописија, као није сумњив на
беснило.
Ухваћени пас или мачка који се не може
вратити држаоцу јер не испуњава горе наведене
услове, или је држалац непознат, као и пас чији
се држалац не појави у року од 72 часа, има се
уклонити на хуман начин или удомити.
V ПРИВРЕМЕНО ПРИХВАТИЛИТЕ
ЖИВОТИЊЕ
Члан 31.

ЗА

Напуштени пси и мачке, пси и мачке
луталице и друге врсте животиња из члана 1.
став 3. ове Одлуке које се затекну ван стана, или
дворишта, односно држе се и гаје на начин и на
подручјима супротно одредбама ове Одлуке,
смештају се на посебно уређеном простору (у
даљем тексту: привремено прихватилиште за
животиње).
Трошкови хватања, превоза и смештаја
животиња,
вакацинисање
и нешкодљиво
уклањање из става 1. овог члана падају на терет
држаоца ухваћене животиње ако је исти познат.
Ако је држалац животиње из става 1.
овог члана непознат, трошкови из става 2. овог
члана обезбеђују се из средстава буџета.
Ухваћене животиње из става 1. овог
члана чувају се у привременом прихватилишту
три дана и дуже, уколико то захтевају
ветеринарско-санитарни разлози.
Члан 32.
Над животињама које се стављају у
привремено прихватилиште мора се извршити
дезинсекција и дехелминтизација приликом
пријема у привремено прихватилиште.
Животиње смештене у привремено
прихватилиште морају се редовно хранити и
појити.
Члан 33.
Привремено прихватилиште мора имати
довољно одговарајућег простора за смештај
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животиња, а мора се редовно хигијенски
одржавати и дезинфиковати.
Животиње
које
се
смештају
у
привремено
прихватилиште
морају
бити
обележене свака посебно на одговарајући начин
- редним бројевима, а мора се водити посебна
евиденција за сваку животињу о датуму и месту
хватања, здравственом стању и коначном
поступку са њом (трајно обележавање,
стерилизација,
удомљавање,
нешкодљиво
уклањање итд.).
Члан 34.
Ухваћени пси и мачке који имају на себи
евиденциону (регистарску) ознаку, смештају се у
посебне објекте под истим условима као и друге
животиње.
О ухваћеним животињама из става 1.
овог члана одмах, а најкасније у року од 24 часа
обавештава се ветеринарска инспекција и
комунална инспекција, а познати власник,
односно држалац ових животиња најкасније у
року од 3 дана од дана њиховог хватања.
Члан 35.
Уколико животиње оболе у привременом
прихватилишту, морају се сместити у посебан
објекат и лечити, а ако оболе од заразних
болести, начин лечења одређује ветеринарска
организација.
Уколико животиње угину у привременом
прихватилишту, надлежна ветеринарска служба
обавезно утврђује узрок угинућа, а лешеви
угинулих
животиња
уништавају
се
на
нешкодљив начин.
Члан 36.
Ако власник, односно држалац не
преузме
животињу
из
привременог
прихватилишта или је исти непознат, таква
животиња може бити уступљена научноистраживачким и другим сличним установама,
или бити уступљена (удомљена) правном или
физичком лицу, односно може бити уништена
савременим методама на хуман начин.
VI ХВАТАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА И
НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА
ЖИВОТИЊА СА ЈАВНИХ И ДРУГИХ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
Члан 37.
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ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' обавља
послове зоохигијенске службе на територији
града Зрењанина.
Зоохигијенска служба обавља следеће
послове:
1.
хвата
и
збрињава
напуштене
животиње у прихватилиштима за животиње;
2.
нешкодљиво
уклања
лешеве
животиња са јавних и других површина
(атара) и објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или промет
животиња;
3.
транспорт
или
организовање
транспорта лешева животиња са јавних
површина и објеката из тачке 2. овог члана
до објекта за сакупљање, прераду или
уништавање отпада животињског порекла на
начин који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну средину.
Када је животиња угинула под околностима
које се не сматрају уобичајеним
леш животиње може бити уклоњен само по
налогу ветеринарског инспектора.
Нешкодљиво уклањање лешева домаћих
и других животиња подразумева сакупљање,
транспорт, сахрањивање, спаљивање или
прераду на прописан начин, који не прдставља
ризик по друге животиње, људе или животну
средину.''
Члан 38.
Зоохигијенска служба обавља послове
самостално, у складу са годишњим програмом
као и по налогу комуналне инспекције уколико
се уклањање врши са јавних површина,
ветеринарске инспекције у оквиру њене
надлежности, инспекције заштите животне
средине уколико се уклањање врши из објеката
за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање
такмичења или промет животиња и чувара поља
у оквиру њихове надлежности.
Власници и држаоци животиња дужни су
да пријаве угинуће животиње Зоохигијенској
служби и да се придржавају свих упутстава које
је ова служба издала у вези са одлагањем
лешева.
Зоохигијенска служба је дужна, када је
то потребно, да обезбеди превоз леша са места
угинућа до објекта за преглед лешева или за
сакупљање, прераду или унишњење, као и да
обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и
опреме.
Зоохигијенска служба финансира се на
терет буџета града Зрењанина.
VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 39.
Забрањено је у складу са овом Одлуком:
1. хранити псе отпацима закланих и деловима
угинулих животиња,
2. водити псе на пијаце и у јавне просторије
(продавнице,
угоститељске
радње,
позориште,
биоскоп
и
друге
јавне
просторије),
3. извођење и шетња паса на спортским,
рекреативним и другим местима масовног
окупљања грађана изузев јавних површина
које одреди ЈП "Дирекција",
4. купање паса и других домаћих животиња у
јавним купалиштима: на реци Тиси, Тамишу
и Бегеју, на Пескари, у језерима насељеног
места, у Ченћанским језерима, градском
базену и јавним бунарима,
5. водити керуше за време парења на јавна
места,
6. злостављање и напуштање домаћих
животиња,
7. хватање и уништавање домаћих животиња,
осим од стране овлашћене организације или
службе у складу са поступком и начином
прописаним овом Одлуком,
8. остављање лешева угинулих животиња и
њихових делова,
9. сахрањивање угинулих животиња и
њихових делова ван места одређеног за ту
сврху,
10. хушкање једне животиње на другу,
11. организовање борби животиња и
омогућавања учешћа животиња у тим
борбама,
12. шишање паса у парковима и на другим
јавним површинама,
13. појење животиња на јавним чесмама и
бунарима
намењеним
водоснабдевању
грађана.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до
500.000,00 динара, казниће се за прекршај
предузеће или друго правно лице ако се не
придржава одредби члана: 2, 3, 4, 5, 8 - 39.
Одговорно лице у правном лицу казниће
се за прекршај из става 1. овог члана новчаном
казном у износу од 250,00 до 25.000,00 динара.
Члан 41.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до
25.000,00 динара казниће се за прекршај

предузетник ако се не придржава одредби члана:
2, 3, 4, 8 - 39.
Члан 42.
Новчаном казном у износу од 250,00 до
25.000,00 динара прекршајно ће се казнити
физичко лице ако се не придржава одредби
члана 2, 3, 4, 8 - 39. ове Одлуке, односно не
поступи по решењу инспектора.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
врше Комунална инспекција и Инспекција за
заштиту животне средине града Зрењанина.
Члан 44.
Држаоци домаћих животиња дужни су да
услове и начин држања домаћих животиња
ускладе са одредбама ове Одлуке у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 45.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о начину држања домаћих
животиња на територији општине Зрењанин
("Службени лист општине Зрењанин", бр. 11/05
и ''Службени лист града Зрењанина'' број 16/08).
Члан 46.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина", осим одредби члана 37. и 38. које ће
се примењивати почев од 01.09.2009. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-4/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
7
На основу члана 54. став 1. а у вези са
члановима 39, 52. и 53. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и
34/06) и члана 31. тачка 5. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанин, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА ''МОБИЛ ПЕТРОЛ''
Члан 1.
У циљу просторног уређења, на захтев
инвеститора ''МОБИЛ ПЕТРОЛ'' Д.О.О. Београд,
у складу са Законом о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и
Просторним
планом
општине
Зрењанин
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'', бр.
5/87 и 2/92) а на основу Одлуке о приступању
изради овог плана (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), доноси се План детаљне
регулације станице за снабдевање горивом
моторних возила ''МОБИЛ ПЕТРОЛ'' (у даљем
тексту: Регулациони план).
Члан 2.
Укупна
површина
обухваћена
Регулационим планом износи 16989 м2 и налази
се у непосредној близини насељених места
Стајићево, Бело Блато и Перлез, у к.о. Перлез на
пољопривредном земљишту поред државног
пута првог реда број 24.1 Зрењанин-Београд.
Почетна тачка граничне линије подручја
урбанистичког плана налази се у најсевернијем
прелому подручја, то је тромеђа између парцела
бр. 4218, 4221 и 3360 КО Перлез. Гранична
линија подручја одавде иде у правцу југа
линијом експропријације државног пута првог
реда бр. 24.1 до тромеђе између државног пута
првог реда бр. 24.1 и парцела бр. 4222 и 4223
КО Перлез. У овој тачки се гранична линија
подручја ломи за око 90° и даље наставља
граничном линијом између парцела бр. 4422 и
4423 КО Перлез све до тромеђе ових парцеле са
пољским путем (парцела бр. 8204 КО Перлез). У
овој тачки се гранична линија подручја ломи за
око 250° пресеца пољски пут и долази до
следеће преломне тачке, тромеђе између парцела
бр. 4280, 4279 и са пољским путем, парцела бр.
8204 КО Перлез. У овој тачки се гранична линија
подручја ломи за око 260° и даље наставља
јужном страном пољског пута у правцу
југозапада све до тромеђе између државног пута
првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 3360 КО
Перлез), пољског пута (парцела бр. 8204 КО
Перлез) и парцеле бр. 4268 КО Перлез. У овој
тачки се гранична линија подручја ломи за око
120° и даље наставља у правцу југа линијом
експропријације државног пута првог реда бр.
24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) до тромеђе
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између државног пута првог реда бр. 24.1
(парцела бр. 3360 КО Перлез) и парцела бр. 4261
и 4260 КО Перлез. У овој тачки се гранична
линија подручја ломи за око 290° пресеца
државни пут првог реда бр. 24.1 (парцела бр.
3360 КО Перлез) долази до следеће преломне
тачке, тромеђе између парцела бр. 122, 125 КО
Перлез и државног пута првог реда бр. 24.1
(парцела бр. 3360 КО Перлез). У овој тачки се
гранична линија подручја ломи за око 280° и
даље наставља у правцу севера линијом
експропријације државног пута првог реда бр.
24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) до тромеђе
између државног пута првог реда бр. 24.1
(парцела бр. 3360 КО Перлез) и парцела бр. 105
и 101 КО Перлез. У овој тачки се гранична
линија подручја ломи за око 260° пресеца
државни пут првог реда бр. 24.1 (парцела бр.
3360 КО Перлез) долази до прве преломне тачке,
тромеђе између државног пута првог реда бр.
24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) и парцела бр.
4218 и 4221 КО Перлез.
Члан 3.
Елаборат Регулационог плана саставни је
део ове Одлуке и састоји се од текстуалног дела,
графичких прилога, услова надлежних органа и
организација и документације
1 УВОД
1.1
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА
ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА "MOBIL PETROL"
1.2
ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
1.3
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНО – ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА
2

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1
ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ЈАВНО И ОСТАЛО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
2.2
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ
2.3
ОГРАНИЧЕЊА ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ
ПРОСТОРА
ОБУХВАЋЕНОГ
ПЛАНОМ
2.4
ОПРЕМЉЕНОСТ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
САОБРАЋАЈНОМ
И
КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
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2.4.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.4.2 ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
2.4.2.1 Водоснабдевање

3.10
УСЛОВИ
ПРИКЉУЧЕЊА
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

НА

3.10.1 УСЛОВИ
ПРИКЉУЧЕЊА
САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

НА

3.10.2 УСЛОВИ
ПРИКЉУЧЕЊА
ХИДРОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

НА

2.4.2.2 Одвођење отпадних вода
2.4.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА

3.10.2.1 Водоснабдевање
2.5
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ О
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3.10.2.2 Одвођење отпадних вода

2.6
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ, УСЛОВИ И
ПРОПИСИ
КОЈЕ
ЈЕ
ПОТРЕБНО
ИСПУНИТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА
ИЗГРАДЊУ

3.10.3
УСЛОВИ
ПРИКЉУЧЕЊА
НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
3.11
АРХИТЕКТОНСКО
И
ЕСТЕТСКО
ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА

2.7 СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

3.12 УСЛОВИ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПРОСТОРА
3.13
УСЛОВИ
ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

3.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ
СЕ МОГУ ГРАДИТИ ПОД УСЛОВИМА
ОДРЕЂЕНИМ ПЛАНОМ
3.2
УСЛОВИ
ЗА
ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИХ
ПАРЦЕЛА
–
ПЛАН
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

3.13.1 Мере за спречавање и ограничавање
негативних утицаја и повећање позитивних
ефеката Плана на животну средину
3.14
УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И
КУЛТУРНИХ ДОБАРА
3.15
УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И
ДРУГИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

3.3
РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ, ЊИХОВ ОДНОС И ПОЛОЖАЈ
ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКE ПАРЦЕЛЕ

4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

3.4
НАЈВЕЋИ
ДОЗВОЉЕН
СТЕПЕН
ЗАУЗЕТОСТИ И ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ЛИСТ 2: КАТАСТАРСКО – ТОПОГРАФСКА
ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ
ПРОСТОРА
ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ

3.5
НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ
И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

ЛИСТ 3: ПОДЕЛА НА ЈАВНО И ОСТАЛО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

3.6 ХОРИЗОНТАЛНИ ГАБАРИТИ ОБЈЕКАТА

ЛИСТ 4: ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

3.7 НАЈМАЊЕ ДОЗОВЉЕНА МЕЂУСОБНА
УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА

ЛИСТ 5: ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ
ЦЕЛИНЕ И ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

3.8
УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ПРИСТУПА
ПАРЦЕЛИ
И
ПРОСТОРА
ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

Члан 4.

3.9
УСЛОВИ
ОБЈЕКАТА

ЗАШТИТЕ

СУСЕДНИХ

ЛИСТ 1: ШИРА ДИСПОЗИЦИЈА ПРОСТОРА
ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ

Потписивање, оверавање, достављање и
архивирање вршиће се у складу са одредбама
Правилника о начину увида у донети
убанистички план, оверавања, потписивања,
достављања, архивирања, умножавања
и
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уступања урбанистичког плана уз
(''Службени гласник РС'', бр. 75/03).
Члан 5.

накнаду

Надзор над спровођењем ове Одлуке
вршиће Одељење за послове урбанизма Градске
управе града Зрењанина и ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'' и
инвеститор.
Члан 6.
О реализацији Регулационог плана
стараће се ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина'' и инвеститор ''МОБИЛ
ПЕТРОЛ'' Д.О.О. Београд.

26. фебруар 2009.

Број: 06-28-5/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
8
На основу члана 8. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр.
62/06), члана 11. Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02,
135/04, 61/07) и члана 31. Статута Града
Зрењанина („Службени лист града Зрењанина”,
бр 21/08), Скупштина Града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је

Члан 7.

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА МОВИНУ

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се стопе пореза на
имовину (осим пореза на пренос апсолутних
права и пореза на наслеђе и поклоне) који је
изворни приход јединице локалне самоуправе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
- на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге –
- на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге:
На пореску основицу
до 6.000.000 динара
од 6.000.000 до 15.000.000 дин.
од 15.000.000 до 30.000.000 дин.
преко 30.000.000 дин.

0,40%;

Плаћа се на име пореза
0,40 %
24.000 дин. + 0,80% на износ преко 6.000.000 дин.
96.000 дин. + 1,50% на износ преко 15.000.000 дин.
321.000 дин. + 3,00% на износ преко 30.000.000 дин.

Члан 3.
Порез на имовину утврђује се за календарску
годину.
Члан 4.
За све што није прописано овом Одлуком
примењују се одредбе Закона о порезу на
имовину и Закона о пореском поступку и
пореској администрацији.
Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће се надлежна
служба Градске упрaве.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о висини стопе пореза на имовину

(„Службени лист општине Зењанин'', бр.1/ 2008).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина'', а примењиваће се од 1. јануара
2009. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-6/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

26. фебруар 2009.
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Члан 9.

На основу члана 70. став 1., члана 71.
став 2. и члана 76. став 2. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 47/03 и
34/06 ) и члана 31. тачка 5. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр.21/08 ), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана
26.02.2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту
(''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 10/03,
8/05, 19/06, 19/07 и ''Службени лист града
Зрењанина'' број 24/08) у члану 4. реч ''општине''
мења се са речи ''града''.

У члану 22. у ставу 2. речи ''Председник
општине'' мењају се са речи ''Градоначелник''.
Члан 10.
У члану 24. речи ''Председник општине''
мењају се са речи ''Градоначелник''.
Члан 11.
У члану 32. у ставу 2. речи ''Председнику
општине'' мењају се са речи ''Градоначелнику''.
Члан 12.
Члан 34. речи ''Председник општине''
мењају се са речи ''Градоначелник''.
Члан 13.

Члан 2.
Члан 37. мења се и гласи:
У члану 5. у ставу 1. реч ''општина'' мења
се са речи ''град''.
У истом члану у ставу 3. реч ''општине''
мења се са речи ''града''.
Члан 3.
У члану 6. у ставу 3. реч ''општине'' мења
се са речи ''града''.

'' Ако понуђач, коме се земљиште даје у
закуп не приступи закључењу уговора о закупу у
року одређеном у члану 35. став 1. тачка 5. ове
Одлуке или се уговор раскине пре уписа закупа у
јавну књигу, Решење Градоначелника којим је
земљиште дато у закуп ће се поништити на
предлог Дирекције.
Члан 14.

Члан 4.
У члану 7. реч ''општине'' мења се са
речи ''града''.

У члану 39. реч ''Општини'' мења се са
речи ''Граду''.
Члан 15.

Члан 5.
У члану 9. став 2. реч ''општине'' мења се
са речи ''града''.
Члан 6.
У члану 13. речи ''Председник општине''
мењају се са речи ''Градоначелник''.

У члану 44. у ставу 1. речи ''Председник
општине'' мењају се са речи ''Градоначелник''.
Члан 16.
У члану 47. б. у ставу 2. речи
''Председник општине'' мењају се са речи
''Градоначелник''.

Члан 7.
Члан 17.
У члану 14. у ставу 1. реч ''општине''
мења се са речи ''града''.
Члан 8.
У члану 15. у ставу 1. речи ''Председник
општине'' мењају се са речи ''Градоначелника''.

Члан 50. мења се и гласи:
'' Закупнина за грађевинско земљиште је
приход Града Зрењанина и уплаћује се на
одговарајући рачун Буџета града Зрењанина''.
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Члан 18.

Члан 2.

У члану 52. став 1. мења се и гласи:
''Закупац губи право на повраћај
гарантног износа ако у току поступка доделе
грађевинског земљишта одустане од своје
понуде''.

У тексту Одлуке реч „град“ замењује се
речима „насељено место“.

Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-7/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
10
На основу члана 74. став 2. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС''
бр. 47/03 и 34/06 ) и члана 31. и 115. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'' бр.21/08 ), Скупштина града
Зрењанина
на
седници
одржаној
дана
26.02.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ЗАКУПНИНЕ И НАКНАДЕ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Члан 3.
У члану 6. речи у загради '' извод из
плана, акт о урбанистичким условима, главни
пројекат са техничком контролом, одобрење за
изградњу'' замењују се речима ''(извод из
Генералног плана, плана детаљне регулације,
акта о урбанистичким условима, идејни или
главни пројекат, одобрење за изградњу и друга
потребна документација)''.
Члан 4.
Иза члана 6.Одлуке додаје се нови члан
6а. који гласи:
''Члан 6а
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта не обрачунава се и не уговара за
изградњу објеката чији је инвеститор град
Зрењанин''
Члан 5.
У члану 9. став 1. мења се и гласи:
''Висина
износи (дин/м²):

закупнине

Екстра зона
1.479,00
Трећа зона
444.00

Прва зона
886,00
Четврта зона
370,00

за

2009.годину
Друга зона
593,00
Пета зона

Члан 1.

Члан 6.

У Одлуци о критеријумима и мерилима за
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта
(''Службени лист
општине Зрењанин'' бр. 11/03, 13/03, 3/05, 1/06,
7/07, 1/08 и „Службени лист града Зрењанина“
бр.21/08) (у даљем тексту: Одлука) у члану 1.
брише се тачка и додају се речи: „за насељено
место Зрењанин“.

У члану 11. у ставу 2. речи: ''камата по
прописима о јавним приходима, односно
пореском поступку и пореској администрацији''
замењују се речима: ''законска затезна камата''
Члан 7.
У члану 13. Одлуке додаје се нови став 3.
који гласи: ''услови плаћања накнаде из
претходног става и закупнина утврђују се
Елаборатом о вредновању локалитата''.
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-

Члан 16. мења се и гласи:
''Трошкови припремања грађевинског земљишта за 2009.годину износе:
Екстра зона ........................ 1.479,00 дин/м² бруто површине објекта
Прва зона ............................ 887,00 дин/м² бруто површине објекта
Друга зона ..........................
739,00 дин/м² бруто површине објекта
Трећа зона ..........................
593,00 дин/м² бруто површине објекта
Четврта зона .....................
444,00 дин/м² бруто површине објекта
Пета зона ...........................
296,00 дин/м² бруто површине објекта''.
Члан 9.
У члану 24. у ставу 1. табеларни преглед мења се и гласи:
Примарна
Секундарна
Врста опремања
мрежа
мрежа
-водовод
88,00
74,00
-електромрежа
147,00
89,00
-коловоз
147,00
147,00
-кишна канализација
147,00
147,00
-фекална канализација
147,00
147,00
-тротоари
45,00
45,00
-јавна расвета
59,00
45,00
Укупно

780,00

Укупно
162,00
236,00
294,00
294,00
294,00
90,00
104,00

694,00

1.474,00

Став 2. се брише.
У ставу 3. иза речи „самофинансирања“ додају се речи „и самодоприноса“.
Члан 10.
У члану 27. у ставу 1. мења се тачка 1. и
гласи:
„изградњу
објеката
стамбене
намене
(породично и вишепородично становање и
стамбено пословне објекте)“.
Тачка 2. се брише.
У тачки 6. иза речи ''пословно-комерцијалне
намене'' додају се речи ''осим бензинских пумпи“
и додаје се нови став који гласи:
''за изградњу бензинских пумпи примењује
се коефицијент 1,5 и накнада се обрачунава и
уговара по м2 укупне површине парцеле“.
У тачки 8. коефицијент „0,5“ замењује се
коефицијентом „0,7“.
У тачки 9. бришу се речи ''и код претвореног
таванског простора у стамбени у току грађења
објекта у поступку легализације са надзитком по
ЈУС-у и надзиђивање равних кровова''.
Тачка 14. се брише.
Члан 11.
У члану 29. став 5. се брише.
Члан 12.
Члан 34. мења се и гласи:

„У случају да инвеститор руши постојећи
објекат изграђен у складу са законом и другим
прописима и ако је накнада за објекат који се
гради већа од обрачуна накнаде за објекат који
се руши на истој грађевинској парцели, накнада
се обрачунава у висини те разлике.
У случају из става 1. овог члана
инвеститор је дужан да достави документацију
којом доказује површину и намену објекта који
се руши и да омогући увид у стање објекта пре
рушења“.
Члан 13.
У члану 35. у ставу 1. у тачки 2.у алинеји
2. речи ''камата по прописима о јавним
приходима, односно пореском поступку и
пореској администрацији'' замењују се речима
''законска затезна камата''.
Члан 14.
У члану 36. у ставу 2. алинеја 1. мења се
и гласи:
„ – извод из регистра надлежног органа,“.
Алинеја 3. се брише.
Члан 15.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-8/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 87. Закона о заштити
животне средине ("Службени гласник РС",
бр.135/04), члана 6. тачке 7. и члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе ( ''Службени
гласник РС'' бр. 62/06 ) и члана 31. Статута
града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина", бр. 21/08)7
Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 26.02.2009.
године донела јe
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине (''Службени
лист општине Зрењанин'' бр. 14/05 и 1/06 и
''Службени лист града Зрењанина'' бр. 21/08 ) у
члану 1. реч: ''општине'' замењује се речју:
''града''.
Члан 2.
У члану 2. у тачки 1. реч: ''општине''
замењује се речју: '' града''.
У истом члану у тачки 3. која постаје тачка
2. реч: ''општине'' замењује се речју: ''града'', иза
речи: '' Студије'' додају се речи: ''о процени'' а
реч: ''Општинске'' замењује се речју: ''градске''.
Члан 3.
У члану 4. у ставу 1. износ у тачки 1. од
0,65 дин./м² замењује се износом од 0,68 дин/м²,
износ у тачки 2. од 1,00 дин./м² замењује се
износом од 1,06 дин/м²,
износ у тачки
3. од 0,65 дин./м² замењује се износом од 0,68
дин/м², износ у тачки 4. од 1,50 дин./м² замењује
се износом од 1,59 дин/м², износ у тачки 5. од
0,65 дин./м² замењује се износом од 0,68 дин/м²,
износ у тачки 6. за I групу од 144,00 дин.
замењује се износом од 152,64 дин/м², износ у

26. фебруар 2009.

истој тачки за II групу од 200,00 дин. замењује
се износом од 212,00 дин/м² а износ у истој
тачки за III групу од 500,00 дин. замењује се
износом од 530,00 дин/м².
.
Члан 4.
Члан 6. постаје члан 5. и у ставу 1.
реч:''општине'' замењује се речју: ''града'', иза
речи: '' Студије'' додају се речи: ''о процени'' а
реч: ''Општинске '' замењује се речју: ''градске'' а
иза речи: ''средине'' додају се речи:
''у
једнократном износу''.
У истом члану ставови 2. и 3. се бришу.
Члан 5.
Члан 7. постаје члан 6. мења се и гласи:
'' Накнада за заштиту и унапређивање
животне средине прописана чланом 4. ове
Одлуке физичка лица плаћају путем система
обједињене наплате комуналних услуга.
Правна лица и предузетници плаћају ову
накнаду по решењу Службе за пореску управу
градске управе града Зрењанина а на основу
матичне евиденције ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин за услугу одношења смећа, на уплатни
рачун број 840-714562843-56 са назнаком:
накнада за заштиту и унапређивање животне
средине.
Обавеза плаћања накнаде настаје 15-ог
дана у месецу за претходни месец.''
Члан 6.
Члан 9. постаје члан 7. мења се и гласи:
''Висину накнаде појединачно за обвезнике
из члана 5. ове Одлуке утврђује решењем
Служба за пореску управу градске управе града
Зрењанина
на основу пријаве од стране
инвеститора коју је дужан да поднесе у року од
15 дана од дана добијања употребне дозволе за
предметни објекат.
Уколико инвеститор у року из претходног
става не поднесе пријаву за утврђивање износа
накнаде Служба за пореску управу ће издати
решење на основу података Одељења за послове
урбанизма градске управе града Зрењанина о
издатим употребним дозволама. .
Накнада се уплаћује на уплатни рачун
број 840-714562843-56 са назнаком: накнада за
заштиту и унапређивање животне средине.''
Члан 7.
Члан 10. се брише.
Члан 8.
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Члан 11. постаје члан 8. мења се и гласи:
'' Висина накнаде утврђена овом Одлуком
може се мењати једанпут годишње и то у
поступку утврђивања буџета града за наредну
годину''.
Изузетно, висина накнаде може се
изменити и у случају доношења, односно измене
закона или другог прописа којим се уређују
изворни приходи јединице локалне самоуправе''.
У погледу начина утврђивања, рокова
плаћања, доцње, обрачуна камата и осталог што
није посебно прописано овом Одлуком
примењују се одредбе Закона о пореском
поступку и администрацији.
Члан 9.
У члану 12. који постаје члан 9. у тачки 3.
речи: ''СО Зрењанин'' замењују се речима: ''град
Зрењанин''.
Члан 10.
У члану 13. који постаје члан 10. речи:
''Председник општине'' замењују се речима: ''
Градоначелник''.
Члан 11.
У члану 14. који постаје члан 11. у ставу 2.
речи: ''Председник општине Зрењанин'' замењују
се речју: ''Градоначелник''.
Члан 12.
У члану 15. који постаје члан 12. у ставу 1.
речи : ''Председник општине'' замењује се речју:
''Градоначелник''.
У истом члану у ставу 2. речи:''општине
Зрењанин''
замењују
се
речима:
града
Зрењанина''.
Члан 13.
Члан 16. који постаје члан 13. мења се и гласи:
'' Стручне, техничке и административне
послове и надзор над извршавањем уговорних
обавеза и реализацију појединачних програма и
пројеката везаних за спровођење ове Одлуке
врши Одељење за послове урбанизма и Одељење
за послове финансија и рачуноводства градске
управе града Зрењанина.''
Члан 14.
У члану 17. који постаје члан 14. речи:
''опшитне Зрењанин'' замењују се речима: ''града
Зрењанина''.
Члан 15.

Чланови 18. и 19. постају чланови 15. и 16.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина'' док ће се став 2. члана 5. ове Одлуке
примењивати по истеку 6 месеци од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-9/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 6. тачка 10. и члана 7.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 62/06), члана 31.
став 1. тачка 34. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанин'', број 21/08) и
члана 6. Одлуке о пословном простору
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 3/99,
11/99, 12/02 и 32/08) Скупштина града
Зрењанина
на
седници
одржаној
дана
26.02.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ
НАКНАДЕ - ЗАКУПНИНЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА ГРАД ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о висини накнаде - закупнине
за коришћење пословног простора на коме је
носилац права коришћења град Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 3/05,
7/07 и 1/08 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), члан 1. мења се и гласи:
''Овом Одлуком утврђује се висина
накнаде - закупнине за коришћење пословног
простора у државној својини корисника града
Зрењанина (у даљем тексту: закупнина) и то:
1. У првој пословној зони, локали до
30м² површине у приземљу са улазом или
излогом на улицу Краља Александра I
Карађорђевића, 877,49 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
2. У првој пословној зони, локали од
30,01м²
површине до 70м² површине у
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приземљу са улазом или излогом на улицу
Краља Александра I Карађорђевића, 789,28
динара по једном квадратном метру корисне
површине;
3. У првој пословној зони, локали од
70,01м² површине до 150м² површине у
приземљу са улазом или излогом на улицу
Краља Александра I Карађорђевића, 702,22
динара по једном квадратном метру корисне
површине;
4. У првој пословној зони, локали преко
150м² површине у приземљу са улазом или
излогом на улицу Краља Александра I
Карађорђевића, 615,17 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
5. У првој пословној зони, локали до
30м² површине на спрату, 422,49 динара по
једном квадратном метру корисне површине;
6. У првој пословној зони, локали од
30,01м² површине до 70м² површине на спрату,
362,14 динара по једном квадратном метру
корисне површине;
7. У првој пословној зони, локали од
70,01 м² површине до 150м² површине на спрату,
333,12 динара по једном квадратном метру
корисне површине;
8. У првој пословној зони, локали преко
150м² површине на спрату, 234,46 динара по
једном квадратном метру корисне површине;
9. Остали локали у првој пословној зони
до 30м² површине у приземљу 460,80 динара по
једном квадратном метру корисне површине;
10. Остали локали у првој пословној зони
од 30,01м² површине до 70м² површине у
приземљу 415,53 динара по једном квадратном
метру корисне површине;
11. Остали локали у првој пословној зони
од 70,01м² површине до 150м² површине у
приземљу 367,94 динара по једном квадратном
метру корисне површине;
12. Остали локали у првој пословној зони
преко 150м² површине у приземљу 337,76
динара по једном квадратном метру корисне
површине;
13. У другој пословној зони, локали до
30м² површине, 302,94 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
14. У другој пословној зони, локали од
30,01м² површине до 150м² површине, 266,96
динара по једном квадратном метру корисне
површине;
15. У другој пословној зони локали преко
150м² површине, 186,87 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
16. У трећој пословној зони, локали до
50,00м² површине, 198,48 динара по једном
квадратном метру корисне површине;
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17. У трећој пословној зони, локали од
50,01м² површине до 70,00м² површине, 153,21
динара по једном квадратном метру корисне
површине;
18. У трећој пословној зони, локали од
70,01м² површине до 150,00м² површине, 105,62
динара по једном квадратном метру корисне
површине.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-10/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
13
На основу члана 1. Закона о сахрањивању
и гробљима (''Службени гласник СРС'' бр. 20/77,
24/85 и ''Службени гласник РС'' бр. 53/93, 67/93,
48/94 и 101/05), члана 2. и 13. став 2. Закона о
комуналним делатностима (''Службени глаасник
РС'' бр. 16/97 и 42/98 ) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 21/08 ), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 26.02.2009.год. донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ
Члан 1.
У Одлуци о уређивању и одржавању
гробља и сахрањивању (''Службени лист
општине Зрењанин'' бр. 14/05 и 1/06) у члану 1.
став 1. речи: ''општине Зрењанин'' замењују се
речима: ''града Зрењанина''.
У истом члану у ставу 2. речи: ''посебног
друштвеног'' замењују се речју: ''општег''.
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
''Комуналну делатност из члана 1. ове
Одлуке на територији насељеног места
Зрењанин обавља комунално предузеће које је
локална самоуправа основала за обављање ове
делатности, односно, друго предузеће или
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предузетник коме локална самоуправа повери
обављање ове комуналне делатности а по
спроведеном поступку у складу са важећим
прописима
( у даљем тексту: Предузеће,
односно предузетник).
Комуналну делатност из става 1. овог
члана на подручју осталих насељених места који
чине територију града Зрењанина организују
месне заједнице тих насељених места у складу са
одредбама ове Одлуке''.

У члану 23. у ставу 1. реч:''Општине''
замењује се речју: ''града''.
Члан 8.
У члану 25. после става 3 додаје се став 4
који гласи:
''Корисник гробног места је дужан да
Предузећу, односно предузетнику пријави сваку
промену адресе у року од осам дана од дана
настале промене.''

Члан 3.
Члан 9.
У члану 6. у ставу 1. речи: ''У општини
Зрењанин'' замењују се речима: ''На територији
града Зрењанина''.
У истом члану и ставу у алинеји 12 после
речи: ''Заједничко гробље'' додају се речи: '' и
гробље ''Златица''.
У истом члану и ставу у алинеји 22 речи:
''граду Зрењанину'' замењују се речима: ''у
насељеном месту Зрењанин'''.
У истом члану у ставу 2. речи: ''у општини
Зрењанин'' замењује се речима: ''на територији
града Зрењанина''.

У члану 43. у ставу 6. после алинеје 4
додаје се алинеја 5 која гласи:
'' – због сахрањивања новог умрлог у исти
гроб''.
Члана 10.
У члану 51. речи: ''општине Зрењанин''
замењују се речима: ''града Зрењанина''.
Члан 11.
Члан 52. мења се и гласи:

Члан 4.
У члану 7. у ставу 2. речи: ''општине
Зрењанин'' замењују се речима: ''града
Зрењанина''.
Члан 5.
У члану 8. у ставу 2. речи: ''општине''
замењује се речима: ''града''.
Члан 6.
После члана 17. додаје се члан 17а који
гласи:
''Предузеће, односно предузетник је у
обавези да има дежурну службу за превоз
покојника која ће интервенисати у времену од 024 часа а по позиву Министарства унутрашњих
послова и дежурног истражног судије.
Дежурна служба интервенише у
случајевима задесне смрти на јавном месту,
убиства, самоубиства, саобраћајне несреће и
другим случајевима када то процене органи по
чијем се позиву интервенише.
Дежурна служба приликом интервенције
врши и асанацију терена а лице из става 2. овог
члана превози до капеле или судске медицине.''
Члан 7.

''Висину накнаде за коришћење гробних
места и цене неопходних погребних услуга
утврђује Предузеће, односно предузетник а на
исте сагласност даје Градско веће.
Накнада за коришћење гробног места
утврђује се у годишњем износу и плаћа се
најкасније у року од 30 дана од дана истека
времена за које је накнада већ исплаћена.
Предузеће, односно предузетник одређује
накнаду-цену за грађевинско уређење гробних
места и осталих посебних погребних услуга по
захтеву странке.
Члан 12.
У члану 53. у алинеји 2. реч: ''Општинска''
замењује се речју: ''градска''.
Члан 13.
У члану 54. у ставу 2. реч: ''Општинска''
замењује се речју: ''градска''.
Члан 14.
У члану 55. у ставу 2. реч: ''Општинска''
замењује се речју: ''градска''.
Члан 15.
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У члану 57. у ставу 1. реч: ''Предузеће''
замењује се речима: ''правно лице'' a број:
''100.000,00'' замењује се бројем: ''500.000,00''.
У истом члану и ставу иза броја: ''8'' и
зареза додаје се број: ''10'' и ставља зарез а иза
броја ''17.'' и зареза додаје се број и слово: ''17а''
и ставља зарез.
У истом члану у ставу 2. реч: ''Предузећу''
замењује се речима ''правном лицу'' и број:
''1.000,00'' замењује се бројем: ''250,00'' а број:
''5.000,00'' замењује се бројем: ''25.000,00''.
У истом члану после става 2. додаје се
став 3 који гласи:
''За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 2.500,00 до 250.000,00 динара.''

РС'' бр. 16/97 и 42/98) и члана 31. и 115. став 2.
Статута Града Зрењанина (''Службени лист
Града Зрењанина'' бр. 21/08) Скупштина Града
Зрењанина на седници одржаној 26.02.2009. год.
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ
ВОЗИЛА

Члан 16.

У члану 4. у ставовима 2. и 3. речи:
''Председник општине'' замењују се речју:
''Градоначелник''.

Члан 58. се брише а чланови од 59 до 62
постају чланови од 58 до 61.

Члан 1.
У Одлуци о паркирању возила (''Службени
лист општине Зрењанин'' бр. 3/05 и 1/06 ) у
члану 2. у ставу 1. реч : ''општину'' замењује се
речју: ''град''.
Члан 2.

Члан 3.
Члан 17.
У члану 59. број: ''1.000,00'' замењује се
бројем: ''250,00'' а број: ''50.000,00'' замењује се
бројем: ''25.000,00'' и после тачке 2. додаје се
тачка 3. која гласи:
''3. не пријави промену адресе (члан 25.
став 4.Одлуке)''.
Члан 18.
Учлановима 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 41, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55. и 59. иза сваке
речи: ''Предузеће'' у одговарајућем падежу
додајe се зарез и речи: ''односно предузетник'' у
одговарајућем падежу.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-11/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
14
На основу члана 4. став 2. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник

У члану 6. у ставу 4. речи: ''Председник
општине'' замењују се речју: ''Градоначелник''.
Члан 4.
У члану 8. у ставу 1. речи: ''у граду и
насељеним местима општине'' замењују се
речима: ''на територији града''.
Члан 5.
У члану 11. речи: ''Председник општине''
замењују се речју: ''Градоначелник''.
Члан 6.
У члану 22. у ставу 1. износ од:
''10.000,00'' замењује се износом од: ''500.000,00''.
У истом члану у ставу 2. износ од :
''500,00'' замењује се износом од: ''250,00'' а износ
од:
''5.000,00'' замењује се износом од:
''25.000,00''.
Члан 7.
У члану 23. у ставу 1. износ од: ''50.000,00''
замењује се износом од: ''500.000,00''.
У истом члану у ставу 2. износ од:
''5.000,00'' замењује се износом од: ''2.500,00'' а
износ од: ''50.000,00'' замењује се износом од:
''250.000,00''.
У истом члану у ставу 3. износ од:
''1.000,00'' замењује се износом од: ''250,00'' а
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износ од: ''5.000,00'' замењује се износом од
''25.000,00''.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

Члан 8.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-13/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-12/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
15
На основу члана 20. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'',бр. 129/07), члана 46. и 47. Закона о заштити
од елемнтарних и других већих непогода
(''Службени гласник СРС'', бр. 20/77, 24/85,
27/85, 6/89, 52/89 и ''Службени гласник РС'', бр.
53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) и члана 15. тачка 21.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града
Зрењанина на седници од 26.02.2009. године
донела је
ОДЛУКУ
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЗАШТИТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И
ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА
Члан 1.
У Одлуци о заштити од елементарних и
других већих непогода и техничко-технолошких
удеса (''Службени лист града Зрењанина'', бр.
24/08), у члану 8. иза аленије 1. додаје се нова
алинеја 2. која гласи:
''- на предлог Градоначелника, образује
Градски штаб за заштиту од елементарних
непогода'', а алинеје од 2 до 5 постају алинеје 3
до 6.
Члан 2.
У члану 9. брише се алинеја 4.'', а алинеје
од 5 до 19 постају алинеје од 4 до 18.
Члан 3.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РЕГИСТРУ
ФОРМАЛНОСТИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о регистру формалности града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08), у члaну 3. став 2. речи: ''Служба
Скупштине, Градоначелника и Градског већа''
замењују се речима: ''Одељење за информационе
и комуникационе технологије''.
Члан 2.
У члану 4. тачка 6. речи: ''службе
Скупштине, Градоначелника и Градског већа''
замењују се речима: ''Одељења за информационе
и комуникационе технологије''.
У истом члану тачка 8. речи: ''Градска
служба'' замењују се речима: ''Градска управа''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-14/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
17
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На основу члана 71. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02,
61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06) и
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
26.02.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О НЕАНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2008. ГОДИНУ
1. Град Зрењанин неће ангажовати ревизора за
завршни рачун буџета за 2008. годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-15/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
18
На основу члана 77. и 78. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС''
бр.47/03 и 34/06 ), члана 6. тачке 5. и члана 7.
Закона о финансирању локалне самоуправе
( ''Службени гласник РС'' бр. 62/06 ),члана 17.
Одлуке о наканди за коришћење грађевинског
земљишта (''Међуопштински службени лист
Зрењанин'' бр. 1/92, и ''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 1/92, , 4/93, 11/93, 6/96, 7/96, 6/99
и 6/07) и члана 31. Статута града Зрењанина
(„Службени лист града Зрењанина“ бр. 21/2008)
Скупштина града Зрењанина на својој седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2009. ГОДИНУ
I
Утврђује се вредност бода накнаде за
коришћење грађевинског земљишта за 2009.
годину, и то:
I За стамбене зграде, станове, гараже, и све
остале помоћне објекте вредност бода је
0,000747динара по 1 м2.

26. фебруар 2009.

II За привредне и непривредне делатности и то:
1. I група: за делатности по Закону о
Класификацији делатности и о Регистру
разврставања и то:
грана 523 – трговина на мало
фармацеутским,
медицинским,
козметичким и тоалетним препаратима;
грана 633 – делатност путничких
агенција и туроператора;
грана 634 – активности других
посредника у саобраћају;
област 64 – поштанске активности и
телекомуникације;
подгрупа
65121
–
банкарске
организације;
област 66 – осигурање осим пензијских
фондова
и
обавезног
социјалног
осигурања;
подгрупа
70310
–
агенције
за
некретнине;
подгрупа
71100
–
изнајмљивање
аутомобила;
област 72 – компјутерске и сродне
активности;
област 74 – остале пословне активности;
подгрупа 80410 – делатност школе за
возаче;
подгрупа 80420 – образовање одраслих и
остало образовање на другом месту
непоменутa
подгрупа 85120 – медицинска пракса
(приватна);
подргупа 85130 – стоматолошка пракса
(приватна);
подгрупа
85200
–
ветеринарске
активности;
грана 924 – делатност новинских
агенција
подгрупа 92710 – коцка и клађење,
вредност бода је 0,023369 динара по 1 м2.

2. II група: за делатности по Закону о
Класификацији делатности и о Регистру
разврставања и то:
сектор Б – рибарство
грана 111 – вађење сирове нафте и
природног гаса;
грана 112 – услуге у производњи нафте
и гаса;
грана 154 – производња биљних и
животињских масти;
грана 155 – прерада и конзервисање
млека;
грана 157 – производња готове хране за
животиње;
грана 160 - производња дуванских
производа;
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грана 173 – довршавање тканина
грана 191 – штављење и дорада коже;
област 24 – производња хемикалија и
хемијских производа;
грана 251 – производња производа од
гуме;
грана 264 – производња опеке, црепа и
производа за грађевинарство од печене
глине;
област 27 – производња основних
метала;
грана 311 – производња електричних
мотора, генератора и трансформатора;
грана 401 – производња, пренос и
дистрибуција електричне енергије;
грана 402 – производња гаса и
дистрибуција гасовитих горива преко
система цеви;
грана 551 – хотели;
грана 553 – ресторани;
грана 554 – барови;
грана 748 – остале пословне активности
на другом месту непоменуте;
грана 922 – радио и телевизијске
активности;
подгрупа 93010 – прање и хемијско
чишћење
текстилних
и
крзнених
предмета;
подгрупа 93020 – фризерски и други
третмани за улепшавање;
подгрупа 93030 – погребне и пратеће
активности;
подгрупа 93040 – третмани за
побољшање
физичког
стања
и
расположења;
подгрупа 93050 – остале услужне
делатности на другом месту непоменуте,
сектор Е – трговина на велико и
трговина на мало (осим гране 502, 511,
523 и 527);
вредност бода је 0,016470 по 1 м2.

3. III група: За делатности по Закону о
Класификацији делатности и о Регистру
разврставања и то:
подгрупа 01121 – гајење поврћа, цвећа и
украсног биља;
област 15 - производња прехрамбених
производа и пића, осим гране 151, 154,
155, 157 и 160;
oбласт 20 – прерада дрвета и производи
од дрвета и плуте, осим намештаја;
грана 142 – вађење песка и глине;
подсектор ГБ – производња текстила и
текстилних производа, осим групе 1751
из гране 175 (производња тепиха и
прекривача за под);
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подсектор ГД – производања целулозе,
папира и производа од папира; издавачка
делатност и штампање;
подсектор ГЂ – производња кокса,
деривата нафте и нуклеарног горива;
подсектор ГЗ – производња производа
од осталих неметалних минерала осим
гране 264;
област 28 – производња стандардних
металних производа, осим машина и
уређаја;
подсектро ГЈ – производња машина и
уређаја, на другом месту непоменута,
осим гране 294;
подсектор
ГК
–
производња
електричних и оптичких уређаја, осим
гране 311 и 314;
подсектор
ГЛ
–
производња
саобраћајних средстава;
подсектор
ГЉ
–
прерађивачка
индустрија, на другом месту непоменута;
грана 612 – саобраћај унутрашњим
воденим путевима;
подгрупа 92622 – професионални
спортски клубови.
вредност бода је 0,012037 динара по 1 м2.

4. IV група: за делатности по Закону о
Класификацији делатности и о Регистру
разврставања и то:
група 1751 – производња тепиха и
прекривача за под;
грана 294 – прозводња алатних машина;
сектор Ђ – грађевинарство.
вредност бода је 0,007790 динара по 1 м2.

5. V група: за делатности по Закону о
Класификацији делатности и о Регистру
разврставања и то:
подгрупа 15110 – производња, обрада,
хлађење и замрзавање животињског
меса;
подсектор АБ – шумарство;
грана 601 – железнички саобраћај;
грана 602 – остали копнени саобраћај;
вредност бода је 0,006021 динара по 1 м2.

6. VI група: за делатности по Закону о
Класификацији делатности и о Регистру
разврставања и то:
подсектор АА – пољопривреда, осим
групе 0112 (гајење поврћа, цвећа,
украсног
биља и садног материјала);
грана 911 – делатност пословних,
радничких и струковних удружења,
вредност бода је 0,004036 динара по 1 м2.
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III За делатности које се обављају у
оквиру
„Слободне
зоне“
односно
„Слободне подзоне “ , а обухваћене у групи 3,
вредност
бода
износи
10%
од
утврђене вредности бода за ту групу делатности.
За остале групе делатности које се
обављају
у
оквиру
„Слободне
зоне“
односно „Слободне подзоне“ вредност бода је
30% од утврђене вредности бода за сваку групу
делатности.
IV За делатности које се обављају у
оквиру Ia пословне зоне чије се просторије
налазе у приземљу објеката са улазом или
излогом на улицу Краља Александра I
Kарађорђевића вредност бода се увећава за 20%
од утврђене вредности бода за сваку групу
делатности.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-16/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
19
На основу члана 32. тачка 9. а у вези са
чланом 66. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 108.
став 1. и члана 31. тачка 9. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 26.02.2009. године,
донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног
стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин који
је донео Управни одбор ЈСП ''Зрењанин''
Зрењанин дана 13.01.2009. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

26. фебруар 2009.

Број: 06-28-20/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
20
На основу чл. 31. став 1. тачка 9. Статута
Града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града, на
седници одржаној дана 26.02.2009. године
донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени
и допуни Статута Савремене галерије Уметничке
колоније Ечка-Зрењанин број 354, донетој на
седници Управног одбора Савремене галерије
одржаној дана 01.12.2008. године.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-21/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
21
На основу члана 31. тачка 23. и члана
108. став 1. Статута
града Зрењанина
(''Службени лист града
Зрењанина'',
број
21/08) Скупштина
града
Зрењанина
на
седници одржаној 26.02.2009. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ
ЗА 2009. ГОДИНУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за
израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у граду

26. фебруар 2009.
Зрењанину за
Комисија).
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2009. годину (у даљем тексту:

Број: 06-28-22/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године

II

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Комисију чини председник и 8 чланова и то:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Др МИЛИЦА МИЛОВАЦ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1.ЛАЗАР ДОРОШКОВ,
дипл. инг. агроекономије,
2. ЕРИКА ВАШТАГ, дипл. инг. геодезије,
3. СЛАВИЦА МИХАЉИЦА, дипл. правник
4. ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ, дипл. инг. пољопривреде,
5. МИЛЕТА ВУКОВ, економиста,
6. СТОЈАН КРАЉ, дипл. инг. пољопривреде,
7. МИЛОШ МЕДИЋ, 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 2009. 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 гласник РС'', бр. 62/06 и
65/08) и прибави мишљење Комисије из члана
14. став 5.напред наведеног закона .
IV
Комисија је дужна да Предлог годишњег
програма из тачке III овог Решења изради и
достави Скупштини града на усвајање у року од
45 дана од дана именовања.
V
Ступањем на снагу овог Решења престаје
да важи Решење бр. 06-113-15/08-I-10-00 од
24.11.2008.године.
VI
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

22
На основу члана 14. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07), члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и
члана 43. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр.31/08 – Пречишћен текст) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
МИЛИНКО
МИЛОШЕВ,
дипл.
правник, разрешава се дужности члана Градске
изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
МИЛИНКО МИЛОШЕВ је именован за
члана Градске изборне комисије у сталном
саставу
у
Зрењанину
27.06.2008.године,
Решењем Скупштине града Зрењанина број 0659-3/08-I-04-01
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 20/08).
Сагласно члану 14. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07) чланове изборне комисије у сталном
саставу именује скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у
скупштини јединице локалне самоуправе,
сразмерно броју одборника.
Одборничка група Демократска странка
Србије – Нова Србија поднела је захтев да се
Милинко Милошев разреши дужности члана
Градске изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о разрешењу члана
Градске изборне комисије.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
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Против овог Решења може се изјавити
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 24
часа од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-23/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
23
На основу члана 14. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07), члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и
члана 43. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – Пречишћен текст) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
СЛАВИША МИХАЉИЦА, техничар
правне струке, именује се члана Градске изборне
комисије у сталном саставу у Зрењанину, на
предлог одборничке групе Демократска странка
Србије – Нова Србија.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Сагласно члану 14. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07) изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које
именује
скупштина
јединице
локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у
скупштини јединице локалне самоуправе,
сразмерно броју одборника.
Решењем Скупштине града Зрењанина
број 06-59-3/08-I-04-01 од 27.06.2008. године
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/08)
Милинко Милошев је именован за члана Градске
изборне комисије у сталном саставу у

26. фебруар 2009.

Зрењанину, на предлог коалиције Демократска
странка Србије – Нова Србија.
Одборничка група Демократска странка
Србије – Нова Србија доставила је предлог да се
уместо Милинка Милошева за члана Градске
изборне комисије именује Славиша Михаљица,
техничар правне струке.
Комисија за персонална питања утврдила
је Предлог Решења о именовању члана Градске
изборне комисије.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 24
часа од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-24/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
24
На основу члана 14. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07), члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и
члана 43. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр.31/08 – Пречишћен текст) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
ЉУБИША ТАНЧИЋ, дипл.правник,
разрешава се дужности заменика члана Градске
изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
ЉУБИША ТАНЧИЋ је именован за
заменика члана Градске изборне комисије у
сталном саставу у Зрењанину 27.06.2008.године,
Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-

26. фебруар 2009.
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59-3/08-I-04-01
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', бр. 20/08).
Сагласно члану 14. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07) чланове изборне комисије у сталном
саставу именује скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у
скупштину јединице локалне самоуправе,
сразмено броју одборника.
Одборничка група Демократска странка
Србије – Нова Србија поднела је захтев да се
Љубиша Танчић разреши дужности заменика
члана Градске изборне комисије у сталном
саставу у Зрењанину.
Комисија за персонална питања
утврдила је Предлог Решења о разрешењу
заменика члана Градске изборне комисије.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 24
часа од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-25/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
25
На основу члана 14. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07), члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и
члана 43. Пословника Скупштине града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 31/08 – Пречишћен текст) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
МИЛАН ЂУРИЋ, машиновођа, именује
се заменика члана Градске изборне комисије у
сталном саставу у Зрењанину, на предлог
одборничке групе Демократска странка Србије –
Нова Србија.
II
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Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
Образложење
Сагласно члану 14. став 1. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.
129/07) изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које
именује
скупштина
јединице
локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у
скупштини јединице локалне самоуправе,
сразмерно броју одборника.
Решењем Скупштине града Зрењанина
број 06-59-3/08-I-04-01 од 27.06.2008. године
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/08)
Љубиша Танчић је именован за заменика члана
Градске изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину, на предлог коалиције Демократска
странка Србије – Нова Србија.
Одборничка група Демократска странка
Србије – Нова Србија доставила је предлог да се
уместо Љубише Танчића, за заменика члана
Градске изборне комисије именује Милан
Ђурић, машиновођа.
Комисија за персонална питања утврдила
је Предлог Решења о именовању заменика члана
Градске изборне комисије.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 24
часа од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-26/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
26
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), члана 43. Пословника Скупштине
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр.31/08 – Пречишћен текст) и
члана 8. Одлуке о образовању Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 1/06 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08 и 24/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА

I
БИЉАНА ГРЕК, дипл. економиста,
разрешава се дужности члана Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-27/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
27
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), чл. 8, 12. и 13. Одлуке о образовању
Савета за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 1/06 и ''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 21/08 и 24/08) Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
I
ДРАГАНА ПАЈИЋ, професор разредне
наставе, бира се за члана Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

26. фебруар 2009.

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-28/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
28
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина ('Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и сходно члану 6. Одлуке о оснивању
Скупштине привредног друштва ''Пословни
инкубатор'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 14/05), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ''ПОСЛОВНИ
ИНКУБАТОР'' ЗРЕЊАНИН
I
ЖИКА
МРГИЋ,
пољопривредник,
разрешава се дужности члана Скупштине
привредног друштва ''Пословни инкубатор''
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-29/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
29
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина ('Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08) и сходно члану 6. Одлуке о оснивању
Скупштине привредног друштва ''Пословни
инкубатор'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 14/05), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ''ПОСЛОВНИ
ИНКУБАТОР'' ЗРЕЊАНИН

26. фебруар 2009.

Број 3
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I
ИРЕНА ОБРАДОВИЋ, дипломирани
економиста, именује се за члана Скупштине
привредног друштва ''Пословни инкубатор''
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-30/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
30
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 7. Одлуке о
оснивању
Јавног
стамбеног
предузећа
''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00,
7/00, 5/06 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 3/08 и 32/08) и члана 31. Статута Јавног
стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин,
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
Разрешавају се дужности члана Управног
одбора Јавног стамбеног предузећа ''Зрењанин''
Зрењанин:
- ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ, шеф рачуноводства,
представник запослених,
- НАДИЦА АРСЕНИЈЕВИЋ,референт наплате,
представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-28-31/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
31
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 7. Одлуке о
оснивању
Јавног
стамбеног
предузећа
''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00,
7/00, 5/06 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 3/08 и 32/08) и члана 31. Статута Јавног
стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин,
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин именују се:
- ЈОВАНКА ДОСТАНИЋ, главни књиговођа,
представник запослених,
- ДРАГИША АЛБУЉ, надзорни орган за
одржавање стамбеног и пословног простора,
представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-32/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
32
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 5. Одлуке о
оснивању
Јавног
стамбеног
предузећа
''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00,

Страна 32

Број 3

Службени лист града Зрењанина

7/00, 5/06 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 3/08 и 32/08) и члана 31. Статута Јавног
стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин,
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је

26. фебруар 2009.

члана Надзорног одбора Јавног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин.

стамбеног

II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН''
ЗРЕЊАНИН
I
ГОРДАНА ГАЋИНА, правни референт,
представник запослених, разрешава се дужности
члана Надзорног одбора Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-33/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
33
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 5. Одлуке о
оснивању
Јавног
стамбеног
предузећа
''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00,
7/00, 5/06 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 3/08 и 32/08) и члана 31. Статута Јавног
стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин,
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН
I
СВЕТЛАНА ПАЈИЋ, референт општих
послова, представник запослених, именује се за

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-34/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
34
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 26. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО''
ЗРЕЊАНИН
I
Разрешавају се дужности члана Управног
одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин:
-ОБРЕН ПРИБИШИЋ, дипл. правник, представник запослених,
-ВЛАДИСЛАВ ЋИРОВИЋ, аутомеханичар,
представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-35/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
35
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На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 26. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО''
ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин именују се:
-ОБРЕН ПРИБИШИЋ, дипл. правник, представник запослених,
-ВЛАДИСЛАВ ЋИРОВИЋ, аутомеханичар,
представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-36/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
36
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 23. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО''
ЗРЕЊАНИН
I
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ИВАН ВОЈИНОВ, дипл. економиста,
представник запослених, разрешава се дужности
члана Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин.

II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-37/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
37
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 23. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО''
ЗРЕЊАНИН
I
ИВАН ВОЈИНОВ, дипл. економиста,
представник запослених, именује се за члана
Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-38/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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38
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 10. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце
и паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 2/00, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и
13/06), Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је

26. фебруар 2009.

У Управни одбор ЈКП
паркинзи'' Зрењанин именују се:

''Пијаце

и

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
- ДАРКО ТРАЈЛОВ,
ЗА ЧЛАНА:
-ДРАГАН ЂОКИЋ,
запослених.

радник,

представник

II
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''
ЗРЕЊАНИН
I
У Управном одбору ЈКП ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин разрешавају се:
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:
- АЛЕКСАНДАР БРАЈИЋ, пољо. техничар,
ЧЛАН:
- ДРАГАН ЂОКИЋ, радник, представник
запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-39/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
39
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 10. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце
и паркинзи'' Зрењанин
(''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 2/00, 11/03, 6/04, 7/05,
1/06 и 13/06), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је
Р ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''
ЗРЕЊАНИН
I

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-40/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
40
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 13. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце
и паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 2/00, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и
13/06), Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''
ЗРЕЊАНИН
I
САВО КОСТРЕШ, представник запослених, разрешава се дужности члана Надзорног
одбора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-41/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК

26. фебруар 2009.
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- СВЕТИСЛАВ ВУКОТИЋ, дипломирани
машински инжењер, представник запослених.

41
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 13. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Пијаце
и паркинзи'' Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 2/00, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и
13/06), Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ''
ЗРЕЊАНИН
I
ВАЊА КОМЛЕНОВИЋ, представник
запослених, именује се за члана Надзорног
одбора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.
II

II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-43/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
43
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) члана 14. и 15. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска
топлана'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 3/08 и 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-42/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
42
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска
топлана'' Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 3/08 и 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА''
ЗРЕЊАНИН

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА''
ЗРЕЊАНИН
I
ВЕСНА ЛОЈПУР, дипломирани правник, представник запослених, именује се за
члана Надзорног одбора ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-44/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

I
44
У Управни одбор ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин именује се:
-мр АЛЕКСАНДАР СТАРЧЕВИЋ, дипломирани инжењер за развој, представник запослених,

На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању
Народног
музеја
Зрењанин

Страна 36
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Службени лист града Зрењанина

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92 и
1/98) Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-46/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

I
Разрешавају се дужности члана Управног
одбора Народног музеја Зрењанин:
- НЕВЕНА ДУЈИН ГРКОВИЋ, кустос-педагог,
представник запослених,
-ВИДАК ВУКОВИЋ, виши кустос, представник
запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-45/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
45
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању
Народног
музеја
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92 и
1/98) Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Народног музеја
Зрењанин именују се:
- НЕВЕНА ДУЈИН ГРКОВИЋ, кустос-педагог,
представник запослених,
-МИЛЕВА ШИЈАКОВИЋ, кустос–историчар
уметности, представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

26. фебруар 2009.

46
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о
оснивању
Народног
музеја
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92 и
1/98) Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I
СВЕТОЗАР САНТОВАЦ, музејски
саветник, представник запослених, разрешава се
дужности члана Надзорнoг одбора Народног
музеја Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-47/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
47
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о
оснивању
Народног
музеја
Зрењанин
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92 и
1/98) Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН
I

26. фебруар 2009.

Број 3

Страна 37

Службени лист града Зрењанина

МАРИЈА СИМИЋ, музејски водич,
представник запослених, именује се за члана
Надзорнoг одбора Народног музеја Зрењанин.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ЗРЕЊАНИНА

II

I

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

АЛЕКСАНДАР БРАЈИЋ, пољопривредни техничар, именује се за члана Управног
одбора Културног центра Зрењанина.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-48/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
48
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина ('Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ЗРЕЊАНИНА
I
ДАРКО ТРАЈЛОВ, машински техничар,
разрешава се дужности члана Управног одбора
Културног центра Зрењанин, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-49/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
49
На основу члана 31. Статута града
Зрењанина ('Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је

II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-50/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
50
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању
Народног
позоришта
''Тоша
Јовановић''(''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02 и 4/02) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
Разрешавају се дужности чланова
Управног одбора Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин:
-ЉУБИША МИЛИШИЋ, глумац драме,
представник запослених,
- ХАЈНАЛКА КОВАЧ, глумица луткарске
сцене, представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Страна 38
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-51/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
51
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању
Народног
позоришта
''Тоша
Јовановић''(''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02 и 4/02) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Народног позоришта
''Тоша Јовановић'' Зрењанин именују се:
- МИРКО ПАНТЕЛИЋ, глумац, представник
запослених,
- ТИБОР ФАРАГО, мајстор позорнице,
представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-52/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
52
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о
оснивању
Народног
позоришта
''Тоша
Јовановић''(''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02 и 4/02) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

26. фебруар 2009.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ЛАСЛО ТОТ, референт маркетинга,
представник запослених, разрешава се дужности
члана Надзорнoг одбора Народног позоришта
''Тоша Јовановић'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-53/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
53
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о
оснивању
Народног
позоришта
''Тоша
Јовановић''(''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02 и 4/02) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН
I
ЉИЉАНА НИКОЛИЋ, суфлер и
инспицијент, представник запослених, именује
се за члана Надзорнoг одбора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-54/09-I-10-01

26. фебруар 2009.
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Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
54
На основу члана 53. став 2., члана 54.
став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Управног одбора Предшколске
установе
Зрењанин:
1.
ДАМИР ПАВИЋ, дипл.инг.маш.
2.
ДИМИТРИЈЕ ДАМЈАНОВИЋ,
сарадник у настави,
3.
ЉУБА ВИШЊИЋ, геодетски
техничар,
4.
ЈЕЛЕНА ПАВИЋ, васпитач,
васпитно-образовно веће,
5.
СЛАВИЦА ЛУКОВИЋ, мед. сестра,
васпитно - образовно веће,
6.
ВЕСНА СУДАРСКИ, васпитач,
7.
АЛЕКСАНДАР ЈОСИМОВИЋ,
представ-ник родитеља,
8.
ГОРДАНА КНЕЖЕВИЋ,
представник родитеља,
9.
ВОЈИСЛАВ МАТИЋ, представник
роди-теља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-55/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
55

На основу члана 52., члана 53. и члан 54.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Предшколске установе
Зрењанин именују се:
- представници локалне самоуправе
1. ДАМИР ПАВИЋ, дипл.инг.маш.
2. ДИМИТРИЈЕ ДАМЈАНОВИЋ, сарадник у
настави,
3. ЉУБА ВИШЊИЋ, геодетски техничар.
- представници васпитно-образовног већа
4. МЕРИМА ЛАПАДАТ ЧИВИЋ, пeдагог,
5.МАЈА ШУЈИЦА, стручни сарадник
физичко васпитање,
6. ВЕСНА СУДАРСКИ, васпитач,

за

- представници родитеља
7. ВОЈИСЛАВ МАТИЋ, магистар спортских
наука,
8. ГОРДАНА КНЕЖЕВИЋ, наставник разредне
наставе,
9. ТАЊА ВУЈИН, професор разредне наставе
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-56/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
56
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА УСМЕРАВАЊЕ И
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
У ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ И ПРОИЗВОДЊИ НАФТЕ
И ГАСА ОПШТИНЕ
ЗРЕЊАНИН
I
НЕНАД БУЧАЛИНА, разрешава се
дужности члана Управног одбора Фонда за
усмеравање и доделу средстава накнаде за
коришћење
добара од општег интереса у
производњи електричне енергије и производњи
нафте и гаса општине Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-57/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
57
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА УСМЕРАВАЊЕ И
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА У ПРОИЗВОДЊИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И
ПРОИЗВОДЊИ НАФТЕ И ГАСА
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
I
ВЛАДИМИР РАОСАВЉЕВ, именује се
за члана Управног одбора Фонда за усмеравање
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и доделу средстава накнаде за коришћење
добара од општег интереса у производњи
електричне енергије и производњи нафте и гаса
општине Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-58/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
58
На основу члана 54. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Средње пољопривредне школе
Зрењанин, на лични захтев:
- представници запослених:
ОЛГИЦА ПЕТКАНИЋ, професор уставног и
грађанског права
МИЛОШ МЕДИЋ, координатор практичне
наставе и
КРИСТИНА САЛАПУРА, професор агрономије.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-59/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

26. фебруар 2009.

Број 3

Александар Мартон,с.р.
59
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН
I
У Школски одбор Средње пољопривредне школе Зрењанин, именују се:
-
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представници запослених:

ПЕТАР ЂУКИЋ, професор,
ВЕСЕЛИНКА НИКИН, професор и
БРАНКО ПАВЛОВИЋ, професор.
II
Мандат Петру Ђукићу, Веселинки Никин
и Бранку Павловићу, 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
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-60/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
60
На основу члана 54. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.

Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанинa, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 26.02.2009.
године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ
''НИКОЛА ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН

I
РАДИВОЈ МИЋИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла''
Зрењанин, као представник родитеља.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-61/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
61
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ
''НИКОЛА ТЕСЛА'' ЗРЕЊАНИН
I
ЗОРИЦА КРАЈНОВ, именује се за
члана Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин,
као представник родитеља.
II
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Мандат Зорици Крајнов, траје до истека
мандата Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин,
који је именован 14.06.2006. године, Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-3658/06-I-04-01
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III

26. фебруар 2009.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

63
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-62/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
62
На основу члана 54. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗРЕЊАНИН
I
МАЈА ЈЕРКОВИЋ, професор енглеског,
именује се за члана Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин, као представник
запослених.
II
Мандат Маји Јерковић, 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
града Зрењанина''.

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана
Школског одбора Медицинске школе Зрењанин:
- ЛАСЛО ФУКС, дипл.ецц., представник
локалне заједнице, на лични захтев,
ЈОВАНКА
ЈАНОШЕВ
МАЉУГИЋ,
професор физике, представник запослених, на
лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-63/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-64/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
64
На основу члана 54. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ

26. фебруар 2009.

Број 3

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2.ОКТОБАР''
ЗРЕЊАНИН
I
СЛАЂАНА РАДНОВИЋ, професор
разредне наставе, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе ''2.Октобар''
Зрењанин, као представник запослених, на
лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-65/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
65
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанинa,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''2.ОКТОБАР''
ЗРЕЊАНИН
I
ЖИВКО СРДАНОВ, наставник физике,
именује се за члана Школског одбора Основне
школе ''2.Октобар'' Зрењанин, као представник
запослених.
II
Мандат Живку Срданову, 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
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-66/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
66
На основу члана 54. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ''ЗРЕЊАНИН
I
МАЈА ШУЈИЦА, професор физичког
васпитања, разрешава се дужности члана
Школског одбора
Основне школе ''Петар
Петровић Његош'' Зрењанин, као представник
родитеља, на лични захтев.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-67/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
67
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 26.02.2009. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ''
ЗРЕЊАНИН
I
ФРОСИНА ПАНТОШ, специјални
педагог, именује се за члана Школског одбора
Основне школе ''Петар Петровић Његош''
Зрењанин, као представник родитеља.
II
Мандат Фросини Пантош, траје до
истека мандата Школског одбора Основне
школе ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин, који
је именован 14.06.2006. године, Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-3630/06-I-04-01
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 5/06).
III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-28-68/09-I-10-01
Дана: 26.02.2009. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
68
На основу члана 48., члана 108. став 3,
члана 112. став 3. Статута града
Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08),
и члана 14.
Одлуке о организовању КРО
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/2000-пречишћен
текст, 5/2000- исправка, 7/2000, 7/2005, 15/2006 и
17/2007), разматрајући Одлуку Управног одбора
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин бр. 01-7/2-3
од 19.02.2009. године, Градско веће града
Зрењанина, је на седници одржаној дана
25.02.2009. године, донело следећи

26. фебруар 2009.

1. Домаћинства

цена се ПДВ-ом
дин/м2

1.1. Индивидуална стамбене изградња
1.2. кућни савети
1.3. чишћење заједничких просторија
1.4. насељена места

3,29
3,29
3,60
3,56

2. Привреда

4,13

2.1. Паушал по категоријама
2.1.1. I категорија
2.1.2. II категорија
2.1.3. III категорија
3. Установе

274,60
411,90
823,80
3,02

II. Цене ће
01.03.2009.године.

се

примењивати

III. Овај закључак објавиће
''Службеном листу града Зрењанина''.

се

од
у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-34-4/09-III-10-01
Дана: 25.02.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Горан Каурић,с.р.
69
На основу члана 48., члана 108. став 3,
члана 112. став 3. Статута града
Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08),
и члана 14.
Одлуке о организовању КРО
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/2000-пречишћен
текст, 5/2000- исправка, 7/2000, 7/2005, 15/2006 и
17/2007), разматрајући Одлуку Управног одбора
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин бр. 01-7-2-4
од 19.02.2009. године, Градско веће града
Зрењанина, је на седници одржаној дана
25.02.2009. године, донело следећи
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин бр. 01-7-2-4 од
19.02.2009. године којом су утврђене следеће
цене погребних услуга :

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин бр. 01-7/2-3 од
19.02.2009. године којом су утврђене следеће
цене изношења смећа :

цена у дин.са ПДВ-ом
01. ископ гробног места
1565,21
02. затрпавање гробног места
590,38
03. погребни спровод
443,48
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04. надокнада за сахрану у гробници 2312,12
05. накнада за коришћење гробног места
и одржавање објеката
05/а. накнада за период обавезног рока
почивања – годишње редовно плаћање 507,60
05/б. накнада за период обавезног почивања
за неродовно плаћања
1015,20
06. ексхумација
06/а. пре истека 10 година
24513,40
06/б. по истеку 10 година
12256,70
II. Цене ће се примењивати од
01.03.2009.године.
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III. Овај закључак објавиће
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-34-5/09-III-10-01
Дана: 25.02.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Горан Каурић,с.р.

САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

5. Одлукa о условима и начину вршења
комуналне делатности обавезних димничарских
услуга на територији града Зрењанина
…………………………………......................…..14
6. Одлукa о начину држања домаћих животиња
на територији града Зрењанина ……….......…..18
7. Одлукa о Плану детаљне регулације станице
за снабдевање горивом моторних возила ''Мобил
Петрол'' ……………………………….................24
8. Одлукa о висини стопе пореза на
имовину………………………………………….27
9. Одлукa о изменама Одлуке о грађевинском
земљишту…………………………….....……….28
10.Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
критеријумима и мерилима за утврђивање
закупнине и накнаде за уређивање грађевинског
земљишта ……………….................................…29
11.Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
накнади за заштиту и унапређивање животне
средине ………………………………….........…31
12.Одлукa о изменама Одлуке о висини накнаде
– закупнине за коришћење пословног простора
на коме је носилац права коришћења град
Зрењанин ………………......................................32
13.Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
…………………………………............…………33
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14.Одлукa о изменама Одлуке о паркирању
возила ……………………………………….......35
15.Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
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......36
16.Одлукa о изменама Одлуке о регистру
формалности града Зрењанина …......................36
17.Одлукa о неангажовању ревизора за завршни
рачун буџета града Зрењанина за 2008. годину
……………………………………....................…36
18.Решењe о утврђивању вредности бода
накнаде за коришћење грађевинског земљишта
за 2009. годину ……………………………….....37
19.Решењe о давању сагласности на Статут
Јавног
стамбеног предузећа ''Зрењанин''
Зрењанин ………………………………..........…39
20.Решењe о давању сагласности на Одлуку
о измени и допуни Статута Савремене галерије
Уметничке колоније Ечка – Зрењанин
………………………............................................39
21.Решењe о образовању и избору стручне
Комисије за израду годишњег програма заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта у граду Зрењанину за 2009.годину
……………………………………....................…39
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